Agder Sekretariat
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Postboks 120
4491 Kvinesdal
Bankkonto:
3080 32 25660
Organisasjonsnr.:
988 798 185

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 31. mai 2021 kl. 13.00, kommunehuset møterom Framsjå.

SAKSLISTE
SAK 06/21
SAK 07/21
SAK 08/21

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 26.04.21
BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON
VALGT ETTERLEVELSESKONTROLL MED
ØKONOMIFORVALTNINGEN

FASTE POSTER
Nytt fra revisor:
Videre arbeid i kontrollutvalget:
EVENTUELT

Vatnestrøm, 25. mai 2021

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 Uberg
Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.

Eierkommuner:
Bygland, Bykle, Evje og Hornnes,
Farsund, Flekkefjord, Hægebostad,
Iveland, Kvinesdal, Lindesnes,
Lyngdal, Sirdal, Valle, Åseral

Ansatte:
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

Agder Sekretariat
Kontrollutvalget i Iveland kommune

SAK 06/21

Sak 06/21
Møtedato:31.05.21
Saksbehandler: ILA

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 26.04.21

Vedlegg:
Forslag til møteprotokoll fra møte 26.04.21
Bakgrunn for saken:
Forslag til protokoll fra møte 26.04.21 legges frem for godkjenning.
Forslag til vedtak:
1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 26.04.21 godkjennes
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen

IVELAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

MØTEBOK
Møte nr. 02/21
Tid: 26.04.21, kl. 13.00 – 15.30
Sted: Kommunehuset, møterom Framsjå
Til stede:
Lars Arnfinn Flatelid, leder
Linda Skripeland, nestleder
John Thomas Homme, medlem
Veronica Birkeland, medlem
Ikke møtt:
Øyvind Skaiaa, medlem

Andre til stede (hele eller deler av møtet):
Agder Sekretariat v/ Inger Lise Austrud
Agder Kommunerevisjon IKS v/Tor Ole Holbek og
Tommy Pytten
Setesdal Brannvesen IKS v/ Mikael Kristensen (via
Teams)
Administrasjonen v/ Sten Reisænen (rådmann) og Egil
Mølland

Det var ikke merknader til innkalling og saksliste.
ORIENTERINGER:
1. Orientering Setesdal Brannvesen ca. kl. 13.00
2. Orientering om status på arbeidet med offentlig anskaffelse i etterkant av revisors
forenklet etterlevelseskontroll på området høsten 2020 ca. kl. 13.45
3. Presentasjon av årsregnskapet og årsmeldingen for Iveland kommune 2020 ca. kl.
14.00

SAKSLISTE
SAK 03/21
SAK 04/21
SAK 05/21

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 15.02.21
ÅRSREGNSKAPET 2020 IVELAND KOMMUNE
KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2020

FASTE POSTER
Nytt fra revisor:
Videre arbeid i kontrollutvalget:
EVENTUELT
REFERATSAKER
REF 02/21
Svar vedrørende saksbehandling ifm PS 69/20 og Enhetsramme Skolen i
Iveland
Underskrift
Lars Arnfinn Flatelid
Leder

Møtebok 26.04.21

Iveland kontrollutvalg

Utskrift til: Kontrollutvalgets medlemmer, ordfører, rådmann og revisor.
Kontrollutvalget fikk følgende orienteringer:
-

Setesdal Brannvesen IKS v/Mikael Kristensen
Arbeidet med offentlig anskaffelse i etterkant av revisors forenklet
etterlevelseskontroll på området høsten 2020 og presentasjon av årsregnskap og
årsmeldingen for Iveland kommune 2020.

Kontrollutvalget takker for orienteringene.
SAK 03/21

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 15.02.21

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 15.02.21 godkjennes
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen
Saksfremstilling:

Saksbehandler: Inger Lise Austrud

Vedlegg:
Forslag til møteprotokoll fra møte 15.02.21
Bakgrunn for saken:
Forslag til protokoll fra møte 15.02.21 legges frem for godkjenning.
Forslag til vedtak:
1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 15.02.21 godkjennes
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen
SAK 04/21

ÅRSREGNSKAP FOR IVELAND KOMMUNE 2020

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret:
Kontrollutvalget har behandlet Iveland kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020.
Agder Kommunerevisjon IKS har avgitt normalberetning uten spesielle merknader.
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Møtebok 26.04.21

Iveland kontrollutvalg

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.
Saksfremstilling:

Saksbehandler: Inger Lise Austrud

Lover, forskrifter:
Lov om kommuner og fylkeskommuner m.m.
Budsjett- og regnskapsforskriften av 2019
Saksdokumenter vedlagt saken:
Revisjonsberetning, datert 15. april 2021
Årsregnskapet og årsberetning 2020
Saksopplysninger:
Kommunens årsregnskap viser et netto driftsresultat på kr 11 397 496.
Revisor har avgitt normal revisjonsberetning uten forbehold eller presiseringer.
I revisjonsberetningen uttaler revisor seg om:
Revisjonen av årsregnskapet:
Revisors konklusjon :
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt
vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til kommunekassen per 31.
desember 2020, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i
samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.
Øvrige lovmessige krav:
- Konklusjon om registrering og dokumentasjon
- Konklusjon om årsberetningen
- Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik
Revisjonen har gjennom sine handlinger ikke avdekket forhold som er av en slik art at de har
betydning for konklusjonene på øvrige lovmessig krav.
For nærmere informasjon vises det til revisjonsberetningen.
Uttalelser fra kontrollutvalget:
Kontrollutvalget skal avgi uttalelser til følgende:
- Kommunekassens årsregnskap og årsberetning
- Konsolidert årsregnskap
- Kommunale foretak (årsregnskap og årsberetning)
- Lånefondet (årsberetning kan inngå i kommunekassens årsberetning)
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Møtebok 26.04.21

Iveland kontrollutvalg

Som oftest vil det være hensiktsmessig med en samlet uttalelse til kommunekassens
årsregnskap, konsolidert årsregnskap og årsberetning. Kontrollutvalget avgir ikke uttalelse til
politisk råd og kommunalt oppgavefellesskap, med mindre revisor har avgitt
revisjonsberetning.
Når det gjelder Iveland kommune skal kontrollutvalget kun avgi uttalelse til kommunekassens
årsregnskap og årsberetning.
Behandling av årsregnskapet
Behandling av årsregnskap og årsberetning vil være som følger.
-

Kommunedirektør avlegger årsregnskapet innen 22.02.21
Kommunedirektør utarbeider årsberetning innen 31.03.21
Revisor avgir revisjonsberetning til kommunestyret innen 15.04.21
Kontrollutvalget avgir uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret
Formannskapet innstiller overfor kommunestyret om godkjenning og disponering
(Kontrollutvalgets uttalelse skal foreligge når formannskapet behandler årsregnskapet)
Kommunestyret godkjenner årsregnskapet innen 30.06.21

Vurderinger:
Jeg vil anbefale kontrollutvalget å avgi en standard uttalelse til årsregnskapet og
årsberetningen for 2020.
Forslag til vedtak:
Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret:
Kontrollutvalget har behandlet Iveland kommunes årsregnskap og årsberetning for
2020.
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.
SAK 05/21

KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2020

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
1. Forslag til årsmelding for 2020 godkjennes.
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret til orientering.
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Møtebok 26.04.21

Iveland kontrollutvalg

Saksfremstilling:

Saksbehandler: Inger Lise Austrud

Vedlegg:
Forslag til årsmelding for 2020
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 2020 godkjennes.
2.Årsmeldingen oversendes kommunestyret til orientering.
FASTE POSTER
Nytt fra revisor:
Revisor orienterte om forenklet etterlevelseskontroll. Kontrollutvalget mottar rapport innen
fristen 30.06.21. Revisor har startet planlegging av årets revisjon.
Revisor delte ut kommunens nye rutine for møteprotokoll.
Videre arbeid i kontrollutvalget:
Neste møte i kontrollutvalget er 31.05.21.
EVENTUELT
REFERATER
REF 02/21
Svar vedrørende saksbehandling ifm PS 69/20 og Enhetsramme Skolen i
Iveland
Kontrollutvalget tar referatet til orientering
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Agder Sekretariat
Kontrollutvalget i Iveland kommune

Sak 07/21
Møtedato: 31.05.2021
Saksbehandler: ILA

SAK 07/21 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON
Vedlegg:
Vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2023
Bakgrunn:
Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2023 ble vedtatt av kommunestyret 22.10.20
med følgende prioriterte prosjekter.
Prioritet
1.
2.
3.

Prosjekt

Tema/sektor/selskap
Lokaldemokrati
Helse og Sosial
Kommunedirektørens
stab

Aktuelt for forvaltningsrevisjon
Åpenhet og innsyn
Bekjempelse av barnefattigdom
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.
En vil foreslå at kontrollutvalget ber Agder Kommunerevisjon IKS om å påbegynne arbeidet
med et nytt prosjekt. Utvalget må drøfte hvilket prosjekt som skal velges.
Saksopplysninger:
Kontrollutvalget står fritt til å prioritere aktuelle prosjekter innenfor planen.
Sekretariatet oppfatter at Agder Kommunerevisjon IKS har ledige ressurser til å komme i
gang med et forvaltningsrevisjonsprosjekt og utvalget kan derfor gå i gang med å bestille
gjennomføring av forvaltningsrevisjon i henhold til vedtatt plan.
Vurdering:
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. Fokus på å bidra til forbedring
er et viktig aspekt ved gjennomføring av forvaltningsrevisjoner.
Det er svært viktig å bruke tilstrekkelig tid til å utarbeide problemstillinger som ønskes
undersøkt. Vår erfaring er at det er fordelaktig å diskutere problemstillinger i nært samarbeid
med forvaltningsrevisor.
Etter bestilling av et konkret prosjekt, vil det for forvaltningsrevisjonsprosjekter bli utarbeidet
en prosjektplan som blant annet omhandler hvilke problemstillinger prosjektet tar sikte på å
besvare. Utarbeidelse av problemstillinger skjer i samarbeid mellom kontrollutvalget og

kommunerevisjonen. Prosjektplanen skal godkjennes av kontrollutvalget før selve prosjektet
kan påbegynnes.
Kontrollutvalget må ta stilling til kontrollens omfang basert på tilgjengelige ressurser.
Ressursbruk og fremdriftsplan er sentrale elementer som må drøftes i møtet.
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «______________» og ber Agder
Kommunerevisjon IKS legge frem prosjektplan i neste møte.

Agder Sekretariat

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON
Vedtatt kommunestyret 22.10.2020

IVELAND KOMMUNE
2020 – 2023

Oktober 2020

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 – Iveland kommune
__________________________________________________________________________________________________

Bakgrunn
Hjemmelen for forvaltningsrevisjon følger av kommuneloven § 23-2, som fastsetter at
kontrollutvalget skal påse at »det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller
fylkeskommunens virksomhet, og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har
eierinteresser i.» og § 23-3 som definerer forvaltningsrevisjon som å gjennomføre
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og
virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.
På denne bakgrunn har kontrollutvalget i Iveland kommune bestilt en risiko og
vesentlighetsvurdering fra Agder kommunerevisjon IKS som grunnlag for utarbeidelse av
plan for forvaltningsrevisjon.
Innholdet i plan for forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjonen er med andre ord et viktig verktøy for kommunens øverste politiske
organ for å føre kontroll med kommunens totale forvaltning og de resultater som oppnås.
Kommuneloven § 23-3, omhandler plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og lyder
som følger:
«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.»
Kommuneloven pålegger kontrollutvalget å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Planen
skal sikre at de gjennomføres forvaltningsrevisjon regelmessig, i et omfang som er i samsvar
med kommunens størrelse, kompleksitet og risiko. Planen skal både dekke den
virksomheten som skjer i kommunen selv og den virksomheten som drives av selskaper som
kommunen har eierinteresser i.
For å sikre nyttige og målrettede forvaltningsrevisjoner skal planene baseres på en risiko og
vesentlighetsvurdering for å finne ut av hvilke områder det er størst behov for
forvaltningsrevisjon. Vurderingen skal altså bidra til gode og nyttige forvaltningsrevisjoner.
Formålet med forvaltningsrevisjon
Hensikten med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv
kommunal forvaltning. Når det utføres forvaltningsrevisjon, settes fokus på økonomi og
måloppnåelse.
Behovet for forvaltningsrevisjon er stort. Kommunen står overfor betydelige utfordringer.
Innbyggerne stiller større krav til kvalitet, sentrale myndigheter stiller krav til økonomisk
effektivitet, men også innhold i tjenester. Markedet skaper økt konkurranse og det er ofte
manglende samsvar mellom mål og tilgjengelige ressurser.

Agder Sekretariat
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Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 – Iveland kommune
__________________________________________________________________________________________________

Dette medfører at kommunene som oftest må rette større fokus på ressursbruk, styring og
ledelse. Det må styres etter flere variabler enn økonomiske data med evaluering av
måloppnåelsen og det blir stilt større krav til ledelse.
Ved utøvelse av forvaltningsrevisjon bidrar kontrollutvalget bl.a. til:
o å påvise forbedringsområder som bidrar til økt produktivitet og måloppnåelse i forhold
til politiske vedtak og forutsetninger
o å bidra med informasjon til kommunens beslutningstakere som er til nytte for
- å styrke kommunestyrets grunnlag for styring
- kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen
- ledelsens vurdering av muligheter for mer sparsom/økonomisk drift, økt
produktivitet, større effektivitet og bedre måloppnåelse
- rasjonell, målrettet og kostnadseffektiv drift
Den gjennomførte risiko- og vesentlighetsvurderingen bygger på revisors faglige skjønn. Den
endelige prioriteringen må imidlertid kontrollutvalget selv foreta på de områder det kan være
aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon.
Arbeidsfordelingen mellom kontrollutvalget og revisjonen kan beskrives som en bestillerutførermodell. Det vil si at kontrollutvalget bestiller oppdrag hos revisjonen som leverer etter
bestilling. Sekretariatet bistår kontrollutvalget i dette arbeidet både før og etter behandlingen,
og til vedtak er gjort og fulgt opp.
Risiko- og vesentlighetsvurderingen angir de områdene i kommunen som i størst grad
utpeker seg som risikoområder. Områdene identifiseres på bakgrunn av den foretatte
analysen. Områdene som anses som mest sentrale for forvaltningsrevisjon er områder hvor
revisjonen ser størst potensial eller nødvendighet for forbedring av produktivitet, økonomi,
måloppnåelse eller virkninger.
Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjonen
Gjennomføring
Etter at kommunestyret har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon, vil kontrollutvalget sørge for
å bestille forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget vedtar problemstillinger, prosjektplan og
ressurser, og om det i så fall skal gjennomføres foranalyse. Kommunerevisjonen
gjennomfører prosjektet og sender rapporten til kontrollutvalget. Rapporten med
kontrollutvalgets innstilling sendes til kommunestyret for endelig behandling.
Rapportering
I tråd med forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 4 skal kontrollutvalget rapportere til
kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og resultatet av dem. § 5 fastsetter
at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak om forvaltningsrevisjon blir fulgt opp
og skal rapportere til kommunestyret om vedtaket er fulgt opp.
Kontrollutvalget er pålagt ansvar for å rapportere til kommunestyret. Med mindre
kommunestyret vedtar spesielle bestemmelser for når og hvordan denne rapporteringen skal
foregå, er det opp til kontrollutvalget å finne en hensiktsmessig form og frekvens på dette.
Rapport og resultater fra det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt legges fortløpende frem
for kommunestyret.

Agder Sekretariat
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Prioriteringer i denne planperioden
Generelt
Risiko og vesentlighetsvurdering er basert på innsamlet skriftlig informasjon og statistikk for
den enkelte kommune. Vi viser til risiko og vesentlighetsvurderingen for nærmere
opplysninger. På bakgrunn av denne vurderingen legges det opp til en utvelgelse av
forvaltningsrevisjonsprosjekter.

Et prosjekt blir bl.a. iverksatt for å bidra til å redusere en mulig trussel. I tillegg vil dette være
prosjekter som skal sette søkelys på en målrettet, rasjonell og kostnadseffektiv drift. Ved en
konkret utvelgelse av prosjekter bør nytteverdien vurderes i forhold til forventet ressursbruk
for å gjennomføre prosjektet.
Ved utformingen av et prosjekt vil kontrollutvalget avgrense temaet slik at prosjektet blir
konkret og gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for deres kontroll med
kommunen.
Det ble for planperioden 2016-2019 foreslått følgende prosjekter for Iveland kommune:
•
•
•
•

Styring og internkontroll
Brukerbetalingene skal ikke overstige selvkost for VAR og andre selvkostområder
Etterlevelse av regler for offentlig anskaffelser
Behandlings- og oppfølgingstilbud til personer/pasienter med psykiske lidelser og
/eller rusrelaterte problemer

I forrige planperiode ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon av områdene i plan for
forvaltningsrevisjon, «Inkluderende læringsmiljø i Ivelandskolen».
Prioritering av forvaltningsrevisjoner
I oversikten nedenfor er det foreslått forvaltningsrevisjoner ut fra de opplysningene som
foreligger.
Generelt ut fra de ressursene som er tilgjengelig er det å forvente at det skal gjennomføres
flere prosjekt i Iveland kommune i planperioden, uten at det nødvendigvis blir gjennomført
prosjekt hvert år. Etter en helhetlig vurdering har kontrollutvalget valgt å foreslå følgende
prosjekter for Iveland kommune for 2020 – 2023:
Prioritet
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Agder Sekretariat

Prosjekt Tema/sektor/selskap
Lokaldemokrati
Lokaldemokrati

Aktuelt for forvaltningsrevisjon
Åpenhet og innsyn
Forsvarlig saksbehandling og
oppfølging av politiske vedtak
Helse og Sosial
Bekjempelse av barnefattigdom
Helse og Sosial
Kommunal øyeblikkelig hjelp
Kommunedirektørens Offentlig anskaffelse
stab
Helse og Sosial
Helhetlige og koordinerte helse- og
omsorgstjenester
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Kommunestyret vedtok i sitt møte 22.10.20:
Iveland kommune slutter seg til framlagt «Plan for forvaltningsrevisjon for Iveland kommune
2020-2023» der følgende områder/prosjekter prioriteres:
Prioritet
1.
2.
3.

Prosjekt Tema/sektor/selskap
Lokaldemokrati
Helse og Sosial
Kommunedirektørens
stab

Aktuelt for forvaltningsrevisjon
Åpenhet og innsyn
Bekjempelse av barnefattigdom
Offentlig anskaffelse

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre forandringer i rekkefølgen for
gjennomføring av aktuelle prosjekter.

Agder Sekretariat
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SAK 08/21

Sak 08/21
Møtedato: 31.05.21
Saksbehandler: ILA

VALGT ETTERLEVELSESKONTROLL MED
ØKONOMIFORVALTNINGEN

Vedlegg:
Risiko og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll fra Agder
Kommunerevisjon IKS, datert 25.05.2021
Bakgrunn for saken:
I kommunelovens § 24-9 er revisor gitt en ny pliktig 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.
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.
Det går frem av risiko- og vesentlighetsvurderingen at revisor etter en samlet vurdering har
valgt ut området finansforvaltning, for kontroll av følgende forhold:
- Låneopptak i samsvar med kommunestyrevedtak
- Lån er opptatt i norske kroner
- Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding
- Andel av gjeldsporteføljen som har fastrenteandel
- Rådmannens rapportering til kommunestyret

Forenklet etterlevelseskontrollen med økonomiforvaltningen vil bli gjennomført og rapportert
til kontrollutvalget innen den fristen som loven har satt, 30. juni 2021. Regnskapsrevisor vil
være til stede i møtet.
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll med
økonomiforvaltningen i Iveland kommune til orientering.

Risiko - og
vesentlighetsvurdering

Vedlegg 1

Sannsynlighet

Svært sannsynlig

Selvkost
Finansforvaltning

Anskaffelser

Anskaffelser
Selvkost

Usannsynlig
Ubetydelig

Betydning

Finansforvaltning
Svært alvorlig

VEDLEGG 2 : DEFINISJON AV BEGREPER
Risiko- og vesentlighetsvurdering

Områder vurdert i rød sone i figur

Områder vurdert i gul sone i figur

Områder vurdert i grønn sone i figur

Valideringsord
Lite sannsynlig

Beskrivelse
Svært tvilsomt

Mindre sannsynlig Tvilsomt
Sannsynlig

Det er indikasjoner på

Meget sannsynlig

Vi tror at

Svært sannsynlig

Vi er overbevist om

Valideringsord
Ubetydelige
konsekvenser
Mindre alvorlige
konsekvenser
Alvorlige
konsekvenser
Meget alvorlige
konsekvenser
Svært alvorlige
konsekvenser

Beskrivelse
Uvesentlig, ingen som vil henge seg opp i manglende etterlevelse

Rammer få, eller flere i liten grad
Kritisk/alvorlig
Meget alvorlig, gjelder mange
Katastrofalt, svært alvorlig. Rammer mange i stor grad

