IVELAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

MØTEBOK
Møte nr. 01/21
Tid: 15.02.21, 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
Veronica Birkeland, medlem
(fra kl. 11.10)

Andre til stede (hele eller deler av møtet):
Agder Sekretariat v/ Inger Lise Austrud
Agder Kommunerevisjon IKS v/Tor Ole Holbek, Maren
Stapnes og Tommy Pytten (via Teams)
Administrasjonen v/ Sten A. Reisænen (rådmann),
Monica Verdal (enhetsleder pleie og omsorg) og Lasse
Hornnes (avdelingsleder personal og arkiv)

Det var ikke merknader til innkalling og saksliste.
ORIENTERINGER
Rådmann er invitert inn fra starten av møtet for å orientere om Iveland omsorgssenter

SAKSLISTE
SAK 01/21
SAK 02/21

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 23.11.20
UAVHENGIGHETSERKLÆRINGER FRA REVISOR

FASTE POSTER
Nytt fra revisor:
Videre arbeid i kontrollutvalget:
EVENTUELT
REFERATSAKER
REF 01/21
TILSYNSRAPPORT IVELAND OMSORGSSENTER, HELSETILSYNET
Underskrift
Lars Arnfinn Flatelid
Leder
Utskrift til: Kontrollutvalgets medlemmer, ordfører, rådmann og revisor.

Møtebok 15.02.21

Iveland kontrollutvalg

ORIENTERINGER
Administrasjonen orienterte utvalget grundig og svarte på spørsmål om
- Iveland omsorgssenter – bl.a. tilsynsrapporten fra Statsforvalteren
- Presenterte ny rutine for generering av møteinnkalling. Det skal også utarbeides en ny
rutine for møteprotokoll.
Kontrollutvalget takker for orienteringen.
SAK 01/21

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 23.11.20

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 23.11.20 godkjennes
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen
Saksfremstilling:

Saksbehandler: Inger Lise Austrud

Vedlegg:
Forslag til møteprotokoll fra møte 23.11.20
Bakgrunn for saken:
Forslag til protokoll fra møte 23.11.20 legges frem for godkjenning.
Forslag til vedtak:
1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 23.11.20 godkjennes
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen
SAK 02/21

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.
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Møtebok 15.02.21

Iveland kontrollutvalg

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.

FASTE POSTER
Nytt fra revisor:
Revisor er ferdig med interimrevisjon. Frist for å levere årsregnskapet er 22.02.21.
Revisor ble i forrige møte bedt om å sjekke opp domstolloven jfr. valg av meddommere.
Vedlagt møteboken følger dokument «Norges domstoler – ofte stilte spørmål» som stadfester
at medlemmer og varamedlemmer til formannskap ikke er valgbare som meddommere jfr.
domstolloven §71 pkt. 9.
Sekretariatet videreformidler dette.
Videre arbeid i kontrollutvalget:
Neste møte i kontrollutvalget er 26.04.2021.
Kontrollutvalget ber om en status fra rådmannen på arbeidet med offentlig anskaffelse til
neste møte. Utvalget ber også om en orientering fra Setesdal Brannvesen IKS.
Kontrollutvalgskonferansen i regi av NKRF (Norges Kommunerevisorforbund) blir i år
digital, 21.4 og 22.4. Sekretariatet holder kontakt med leder for påmelding.
EVENTUELT
REFERATER
REF 01/21
TILSYNSRAPPORT IVELAND OMSORGSSENTER, HELSETILSYNET
Kontrollutvalget tar referatsak til orientering
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