Agder Sekretariat
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder
Postboks 120
4491 Kvinesdal
Bankkonto:
3080 32 25660
Organisasjonsnr.:
988 798 185

IVELAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

MØTEBOK
Møte nr. 05/17
Dato: 29. november 2017 kl. 14.00 – 15.45.
Sted: Kommunehuset, møterom Posten
Tilstede:
Lars Arnfinn Flatelid, leder
Karl Inge Thomassen
Kristin Skaiaa
Dessuten møtte:
Rådmann Sten A. Reisænen
Revisjonssjef Tor Ole Holbek
Revisor Tommy Pytten
Utvalgssekretær Kjell Ivar Hommen
Det var ikke merknader til innkalling og saksliste.
SAKSLISTE:
SAK 13/17 GODKJENNING AV MØTEBOK
SAK 14/17 NUMMERERT BREV NR. 3 OG 4 FRA REVISOR
SAK 15/17 RETURKRAFT – ORIENTERING
SAK 16/17 ÅRSPLAN FOR 2018
Referatsak:
R 02/17 Notat fra revisor
Faste poster:
Nytt fra revisor
Eventuelt
Iveland, 29.11.2017
Agder Sekretariat
Kjell Ivar Hommen
Utvalgssekretær
Eierkommuner:
Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og
Hornnes, Farsund, Flekkefjord,
Hægebostad, Iveland, Kvinesdal,
Lindesnes, Lyngdal, Mandal,
Marnardal, Sirdal, Valle, Åseral

Ansatte:
Daglig leder Kjell Ivar Hommen
Telefon: 97 51 02 98
E-post: kjell.ivar@asekretariat.no

Saksbehandler Willy Gill
Telefon 90 95 62 46
E-post: willy.gill@asekretariat.no
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Utskrift sendes elektronisk til:
Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, Iveland kommune, ordfører, rådmann,
revisor, Setesdølen, og Finn Terje Uberg.
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Møtebok 29. november 2017

Iveland kontrollutvalg

SAK 13/17 GODKJENNING AV MØTEBOK
Enstemmig vedtak:
Møtebok fra 11. oktober 2017 godkjennes.

SAK 14/17 NUMMERERT BREV NR. 3 OG 4 FRA REVISOR
Enstemmig vedtak:
Kontrollutvalget forventer at budsjettet for 2017 reguleres i tråd med
anordningsprinsippet for periodisering av inntekter og utgifter i
kommuneregnskapet.

Saksutredning:

Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen

Sak 14/17 NUMMERERT BREV NR. 3 OG 4 FRA REVISOR
Vedlegg
 Nummerert brev nr. 3 fra Agder Kommunerevisjon datert 31.10.2017
 Svar på nummerert brev nr. 3 fra rådmannen, datert 06.11.2017
 Nummerert brev nr. 4 fra Agder Kommunerevisjon, datert 07.11.2017

I brev nr. 3 fra revisor fremgår det at det i 2. tertialrapport for 2017 er foreslått at budsjetterte
inntekter i 2017 fra tomtesalg på kr 3.675 mill. blir nedjustert til kr 0. I saksframlegget
fremgår det at dette anses som uavklarte inntekter fra tomtesalg og på bakgrunn av dette
foreslås nedjusteringen i investeringsregnskapet.
Revisor skriver bl.a. at: « Anordningsprinsippet er det styrende prinsippet for periodisering
av inntekter og utgifter i kommuneregnskapet., både for budsjett og regnskap. Etter
anordningsprinsippet skal alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året
tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet
avsluttes. Som hovedregel vil transaksjonstidspunktet være sammenfallende med tidspunktet
en betalingsforpliktelse eller krav på innbetaling oppstår.»
I svarbrevet fra rådmannen fremkommer det at kommunen hadde en berettiget forventing til at
avtalen kommunen hadde med ØR Eiendomsutleie AS skulle tilføre kommunen inntekter fra
salg av leiligheter på Åkle i 2017.
Det viser seg at dette salget ikke går som forventet.
Som et ledd i å rette faktiske innbetalinger til årsoppgjøret valgte rådmannen å nedjustere
inntektene til kr 0 i 2. tertialrapport for 2017.
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Med bakgrunn i den kjente situasjonen mener rådmannen at det er nødvendig og mest reelt å
gjennomføre den budsjettjusteringen som nevnt ovenfor.
I brev nr. 4 (svar på rådmannens brev) anfører revisor følgende:
«Av rådmannens brev fremkommer det at bakgrunnen for nedjusteringen er forventede
innbetalinger i 2017. Anordningsprinsippet er det styrende prinsippet for periodisering av
inntekter og utgifter i kommuneregnskapet. Etter anordningsprinsippet skal inntektsføring i
regnskapet til kommunen foretas når inntekten er opptjent, dvs. en har krav på motpart om
innbetaling, uavhengig av om faktisk betaling skjer i 2017. Det vil derfor være det faktiske
salget av leiligheter i 2017 som vil være styrende for inntektsføringen i
investeringsregnskapet i 2017. Foreslått budsjettjustering er derfor ikke i samsvar med
anordningsprinsippet.»
Revisor skriver videre i sitt brev at:» Dersom foreslått budsjettregulering vedtas, vil dette
kunne medføre et vesentlig budsjettavvik i regnskapet til kommunen. Et vesentlig budsjettavvik
kan få konsekvenser for revisjonsberetningen til kommune.»
Forslag til vedtak:

SAK 15/17 RETURKRAFT AS – ORIENTERING
Revisjonssjefen orienterte.
Enstemmig vedtak:
Kontrollutvalget tar gjennomgangen av saken til orientering.
Saken oversendes kommunestyret til orientering.

Saksutredning:

Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen

SAK 15/17 RETURKRAFT AS - ORIENTERING
Vedlegg:
1. Vedtak Kristiansand bystyre 25.10.17, sak 126/17
2. Saksprotokoll Kristiansand kontrollutvalg 21.09.17, sak 42/17
3. Saksutskrift Kristiansand kontrollutvalg 21.09.17, sak 42/17
4. Agder Kommunerevisjon, Orientering om «rentesaken» ved Returkraft AS
5. Kluge, Rapport Returkraft av 6. juni 2017
6. PWC, Memo datert 31. oktober 2016
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Bakgrunn:
I forrige møte den 11.10.17 ble kontrollutvalget orientert av revisjonen om utarbeidet rapport
(se vedlegg 4) vedrørende «rentesaken» ved Returkraft AS. Saken er nå behandlet i
kontrollutvalget og i bystyret.
Denne saken medført en betydelig merkostnad for selskapet som nå må dekkes gjennom
gebyr fra innbyggerne de nærmeste årene.
Revisjonen vil orientere kontrollutvalget om saken.
Kommunestyret bør orienteres om saken på en egnet måte.

Vurderinger:
Eventuelt vedtak i saken utarbeides i møtet etter at revisjonen har orientert utvalget om saken.

Forslag til vedtak:

SAK 16/17 ÅRSPLAN FOR 2018
Enstemmig vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner årsplan for 2018.

Saksutredning:

Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen

SAK 16/17 ÅRSPLAN FOR 2018
Vedlegg:
Forslag til årsplan for 2018.
Sekretariatet har laget et forslag til årsplan. Det foreslås 5 møter i 2018.
Det kan bli aktuelt å endre på datoer, fordi bl.a. behandling av årsregnskapet for kommunen
kan bli forskjøvet av forskjellige årsaker.
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner årsplan for 2018.
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Referatsak
Denne saken ble referert og tatt til orientering:
R 02/17 Notat fra revisor

Faste poster: Nytt fra revisor
Revisor orienterte om forberedelsene til årsoppgjøret.
Rådmannen hadde som målsetting å være ferdig med årsregnskapet innen 15.02.18.

Eventuelt
Lars Arnfinn Flatelid, Karl Inge Thomassen og Kristin Skaiaa ønsker å delta på
Kontrollutvalgskonferansen på Gardermoen 7. og 8. februar 2018.
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