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Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, Iveland kommune, ordfører, rådmann,
revisor, Setesdølen, og Finn Terje Uberg.
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Møtebok 14. februar 2018

Iveland kontrollutvalg

SAK 01/18 GODKJENNING AV MØTEBOK
Leder ba om å få sin habilitet vurdert. Han ble enstemmig oppfattet som habil til å delta i
behandlingen av saken.
Enstemmig vedtak:
Møtebok fra 29. november 2017 godkjennes.

SAK 02/18 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON – Inkluderende
læringsmiljø i Ivelandskolen
Enstemmig vedtak:
1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp de anbefalingene som fremkommer
i rapporten.
3. Kommunestyret ber rådmannen om å gi kontrollutvalget tilbakemelding om
arbeidet innen utgangen av oktober 2018.

Saksfremstilling:
SAK 02/18

Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON – Inkluderende læringsmiljø i
Ivelandskolen

Vedlegg:
Rapport fra Agder Kommunerevisjon, datert februar 2018
Saksopplysninger:
Generelt:
Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal bruke for å
sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggerne sitt behov og rettigheter best
mulig. Forvaltningsrevisjon er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget. Gjennom
forvaltningsrevisjon undersøker kontrollutvalget om kommunen etterlever regelverk, når
fastsette mål, og om ressursene forvaltes på en effektiv måte.
Fokus på å bidra til forbedring er et viktig aspekt med gjennomføring av
forvaltningsrevisjoner.
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Bakgrunn:
Kontrollutvalget gjorde i sitt møte 23.05.2017 en bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet
« Inkluderende læringsmiljø i Ivelandskolen» med fokus på hva er status når det gjelder
spesialundervisning i Iveland kommune, og i hvilken grad bidrar Pedagogisk-psykologisk
tjenestes arbeid til å skape et inkluderende læringsmiljø på skolene i Iveland.
Rapporten har på vanlig måte vært på høring hos kommunen.
Endelig rapport ble ferdig i februar 2018 og blir med dette lagt fram for behandling i
kontrollutvalget.
Revisjonen vil presentere rapporten i møtet.
Problemstillinger:
Forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært gjennomført med en vurdering av disse spørsmålene:
(Sitat fra rapporten)
1. Hva er status når det gjelder spesialundervisning i Iveland kommune?
2. I hvilken grad bidrar Pedagogisk-psykologisk tjenestes (PPTs) arbeid til å skape et
inkluderende læringsmiljø på skolene i Iveland?
3. I hvilken grad bidrar Iveland kommunes tilnærming til den generelt tilpassete
undervisningen til å skape et inkluderende læringsmiljø på skolene i Iveland?
Det er tatt utgangspunkt i Opplæringsloven og kommunens vedtak og forutsetninger ved
gjennomføringen av prosjektet.
Det er benyttet sentrale deler av lovverket, sentrale deler av dokumenter i oppvekstsektoren
og intervjuer av nøkkelpersoner i oppvekstsektoren i Iveland kommune.
Funn:
En viser til rapporten.
Revisors anbefalinger:
På bakgrunn av de vurderinger som er gjort av revisjonen i rapporten, fremkommer det noen
anbefalinger.
Revisjonen kjem med disse anbefalingene:
(Sitat fra rapporten)
 Iveland kommune bør videreføre det utviklings- og implementeringsarbeidet
innenfor oppvekstsektoren som man allerede er godt i gang med.
 Iveland kommune bør gå gjennom ressurstildelingsmodellen til skolen med tanke
på om den kan innrettes på en måte som ikke gir skolen insentiver til å
klientifisere elevene gjennom enkeltvedtak om spesialundervisning.
Vurdering:
Som alt nevnt i saken er et viktig formål med forvaltningsrevisjon å bidra til forbedringer.
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Det er kommunestyret som gjør vedtak i saken etter innstilling fra kontrollutvalget. Vi råder
kontrollutvalget til å foreslå at kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens
anbefalinger i rapporten.
I rådmannens høringssvar blir det uttalt at rapporten gir et realistisk bilde av Inkluderende
læringsmiljø i Ivelandskolen.
I rådmannens høringssvar blir enkelte av forholdene i rapporten kommentert nærmere. (Se
siste side i rapporten)
Forslag til innstilling til kommunestyret:
4. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.
5. Kommunestyret ber rådmannen følge opp de anbefalingene som fremkommer i
rapporten.

SAK 03/18 UAVHENGIGHETSERKLÆRINGER FRA REVISOR
Enstemmig vedtak:
Basert på revisors egenvurdering av sin uavhengighet mener kontrollutvalget at
det kan konkluderes med at revisor tilfredsstiller kommuneloven og
revisjonsforskriftens krav til uavhengighet.

Saksfremstilling:

Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen

SAK 03/18 UAVHENGIGHETSERKLÆRINGER FRA REVISOR
Vedlegg:
Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisorer Tor Ole Holbek og Tommy Pytten.
Saksopplysninger
Oppdragsansvarlig revisor skal i henhold til revisjonsforskriften § 15 hvert år avgi en skriftlig
egenvurdering om sin uavhengighet til kontrollutvalget.
Kontrollutvalget må vurdere om revisors egenvurdering tilsier at revisor tilfredsstiller de krav
til uavhengighet som fremgår i kommuneloven og revisjonsforskriften.
Forslag til vedtak:
Basert på revisors egenvurdering av sin uavhengighet mener kontrollutvalget at det kan
konkluderes med at revisor tilfredsstiller kommuneloven og revisjonsforskriftens krav til
uavhengighet.

Faste poster: Nytt fra revisor
Revisor informerte om at regnskapet avlegges innen fristen 15.02.2018.

4

Agder Sekretariat
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Eventuelt
Leder tok opp spørsmål omkring diverse brudd på vannforsyningen på Vatnestrøm.
Rådmannen sender kort notat om saken.
Etter møteplanen er neste møte i kontrollutvalget 2. mai 2018.

5

