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Sekretariat for kontrollutvalg i Agder
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4491 Kvinesdal
Bankkonto:
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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 18. oktober 2021 kl. 13.00, kommunehuset møterom Framsjå
ORIENTERINGER:
Rådmann er invitert inn fra starten av møte for å orientere om:
- Rapportering internkontroll etter ny kommunelov §25
- Møtebehandling i Iveland kommune (konkrete eksempler)
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 31.05.21
PROSJEKTPLAN BARN I LAVINNTEKTSFAMILIER I IVELAND
KOMMUNE
ATTESTASJONSUTTALELSE OM ETTERLEVELSE AV
BESTEMMELSER OG VEDTAK FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN IVELAND KOMMUNE
OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI 2021 IVELAND KOMMUNE
BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET 2022 IVELAND KOMMUNE
FELLES EIERSKAPSKONTROLL – DRØFTING/BESTILLING

FASTE POSTER
Nytt fra revisor:
Videre arbeid i kontrollutvalget:
EVENTUELT
REFERATSAKER
REF 03/21
INVITASJON TIL MEDLEMSKAP I FKT, FORUM FOR KONTROLL OG
TILSYN
Vatnestrøm, 8. oktober 2021

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
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

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 Uleberg
Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.
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SAK 09/21

Sak 09/21
Møtedato:18.10.21
Saksbehandler: ILA

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 31.05.21

Vedlegg:
Forslag til møteprotokoll fra møte 31.05.21
Bakgrunn for saken:
Forslag til protokoll fra møte 31.05.21 legges frem for godkjenning.
Forslag til vedtak:
1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 31.05.21 godkjennes
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen

IVELAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

MØTEBOK
Møte nr. 03/21
Tid: 31.05.21, kl. 13.00 – 14.45
Sted: Kommunehuset, møterom Framsjå
Til stede:
Lars Arnfinn Flatelid, leder
John Thomas Homme, medlem
Veronica Birkeland, medlem

Andre til stede (hele eller deler av møtet):
Agder Sekretariat v/ Inger Lise Austrud
Agder Kommunerevisjon IKS v/Maren Stapnes og
Tommy Pytten

Ikke møtt:
Linda Skripeland, nestleder
Øyvind Skaiaa, medlem
Kontrollutvalget ønsker å påpeke at enkelte av medlemmene med kommunal epost adresse
ikke mottar innkallingene og eposten er ute av drift. Sekretariatet tar en dialog med
administrasjonen på dette og får også privat epostadresse fra alle medlemmene for å sikre at
innkalling kommer frem.

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

Underskrift
Lars Arnfinn Flatelid
Leder
Utskrift til: Kontrollutvalgets medlemmer, ordfører, rådmann og revisor.

Møtebok 31.05.21
SAK 06/21

Iveland kontrollutvalg

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 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
SAK 07/21 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Bekjempelse av barnefattigdom»
og ber Agder Kommunerevisjon IKS legge frem prosjektplan i neste møte.
Saksfremstilling:

Saksbehandler: Inger Lise Austrud

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

2

Møtebok 31.05.21
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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.
SAK 08/21

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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Iveland kontrollutvalg

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.
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Iveland kontrollutvalg

FASTE POSTER
Nytt fra revisor:
Forenklet etterlevelseskontroll har frist for levering 30.06.2021.
Videre arbeid i kontrollutvalget:
Neste møte i kontrollutvalget er 11.10.2021
Kontrollutvalget ber om å få en orientering fra rådmannen til neste møte om rapportering om
internkontroll etter ny kommunelov.
EVENTUELT
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SAK 10/21

Sak 10/21
Møtedato: 18.10.21
Saksbehandler: ILA

PROSJEKTPLAN BARN I LAVINNTEKTSFAMILIER I IVELAND
KOMMUNE

Vedlegg:
Forslag til prosjektplan fra Agder Kommunerevisjon IKS, datert 07.10.21
Bakgrunn:
Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 31.05.21gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt
med tema «Bekjempelse av barnefattigdom». Agder Kommunerevisjon IKS har utarbeidet
forslag til prosjektplan som kontrollutvalget må ta stilling til.
Første ledd i prosjektet er utarbeidelse av en prosjektplan som nærmere beskriver
problemstillinger, revisjonskriterier og metode. Videre beskrives praktisk gjennomføring og
fremdrift.
Revisor foreslår følgende problemstillinger i den fremlagte prosjektplanen:
- 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?
Det viktigste er å vurdere om problemstillingene samsvarer med kontrollutvalgets ønsker når
det gjelder hva en vil få svar på gjennom dette prosjektet.
Vurderinger:
Revisjonen tar sikte på å legge frem rapport fra prosjektet i løpet av våren 2022.
For nærmere detaljer og avgrensninger vises det til forslag til prosjektplan og til
forvaltningsrevisors presentasjon av prosjektplanen i møtet.
I samråd med forvaltningsrevisor vil det være mulig å foreta eventuelle justeringer i
prosjektplanen dersom utvalget skulle ønske det.
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget ber Agder Kommunerevisjon IKS om å gjennomføre
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Barn i lavinntektsfamilier i Iveland kommune» basert på de
problemstillingene som kommer frem av prosjektplan og innenfor kontrollutvalgets
budsjettramme.

Barn i lavinntektsfamilier i
Iveland kommune

Prosjektplan til kontrollutvalget i
Iveland kommune
Oktober 2021

Postadr.:
Hovedktr.
Org.nr.

Agder Kommunerevisjon IKS
Postboks 4
4685 Nodeland
Tollbodgata 37
987 183 918

E-post: post@agderkomrev.no
Hjemmeside: www.agderkomrev.no
Telefon Kr.sand: 38 07 27 00
Telefon Evje:
977 60 455

Avd. Setesdal
Kasernevegen 19
4735 Evje
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Innhold
1.

2.

3.

INNLEDNING ................................................................................................................. 3

1.1

Bestilling .................................................................................................................. 3

1.2

Om fattigdom og barn i lavinntektsfamilier ............................................................... 3

1.3

Problemstillinger ...................................................................................................... 6

REVISJONSKRITERIER ................................................................................................ 7
2.1

Lovverk ................................................................................................................... 7

2.2

Kommunale planer, strategier mv. ........................................................................... 9

2.3

Nasjonale veiledere ................................................................................................10

METODE .......................................................................................................................11
3.1

Dokumentgjennomgang .........................................................................................11

3.2

Statistikkgjennomgang ...........................................................................................11

3.3

Saksgjennomgang..................................................................................................11

3.4

Intervjuer ................................................................................................................11

4

GJENNOMFØRING ......................................................................................................12

5

LITTERATURLISTE ......................................................................................................12

6

VEDLEGG .....................................................................................................................13

2

Prosjektplan – Barn i lavinntektsfamilier i Iveland kommune

1. INNLEDNING
1.1 Bestilling
Agder Kommunerevisjon IKS har utarbeidet en risiko- og vesentlighetsvurdering for
Iveland kommune (valgperioden 2019-2023). I analysen peker revisjonen på ulike områder hvor det kan være aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjekter. Plan
for forvaltningsrevisjon ble vedtatt av kommunestyret i sak 64/20.
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 07/21:
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Bekjempelse av barnefattigdom» og ber Agder Kommunerevisjon IKS legge frem prosjektplan i
neste møte.

1.2 Om fattigdom og barn i lavinntektsfamilier
I et land som Norge, hvor den generelle levestandarden er høy, er det vanlig å bruke
definisjoner av fattigdom som handler om noe mer enn det å mangle helt essensielle
ting i livet og leve på et eksistensminimum (absolutt fattigdom). Ved å ta utgangspunkt
i et relativt fattigdomsbegrep, handler fattigdom også om ulikheter i samfunnet:
En person er fattig dersom vedkommende mangler ressurser til å delta i
samfunnets aktiviteter og å opprettholde den levestandarden som er vanlig i
dette samfunnet. 1
Med denne definisjonen som utgangspunkt, kan vi snakke om fattigdom blant barn
både som et uttrykk for ressursknapphet og som et uttrykk for manglende muligheter2.
Hvordan måles barnefattigdom?
I Norge har man ikke et offisielt mål på fattigdom eller en fattigdomsgrense. En sentral
indikator for å måle barnefattigdom er andelen barn (0-17 år) i husholdninger med
vedvarende lavinntekt. I EU og i norsk statistikk settes grensen for lavinntekt til 60 %
av medianinntekten i samfunnet. Husholdninger som har en inntekt som er lavere enn
60 % av medianinntekten over tre år, regnes som husholdninger med vedvarende lavinntekt 3.
Barnefattigdommen har vært økende siden starten av 2000-tallet, og statistikken viser
nå at 1 av 10 barn i Norge bor i husstander med vedvarende lavinntekt. Tabellen på
neste side viser at Iveland kommune har en høy andel barn i familier med vedvarende
lavinntekt, og kommunen har over tid ligget høyere enn både landsgjennomsnittet og
snittet i fylket.

Bufdir, Fattigdom – veiler for tverrsektorielt arbeid for barn som lever i fattigdom, hentet fra https://bufdir.no/fagstotte/produkter/fattigdom___veileder_for_tverrsektorielt_arbeid_for_barn_som_lever_i_fattigdom/
2
Bufdir, Hva er fattigdom, hentet fra https://www.bufdir.no/Familie/Fattigdom/Veileder/Om_fattigdom1/Hva_er_fattigdom/
3
Les mer om dette her https://bufdir.no/Familie/Fattigdom/Ny_Barnefattigdom_i_Norge/ og se vedlegg 1 for lavinntektsgrenser i
2019.
1
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Iveland
Agder
Norge

Barn (0-17år) i husholdninger med vedvarende lavinntekt
2013
2014
2015
2016
2017
2018
12,5 %
9,6 %
10,3 %
14,1 %
18,1 %
19,9 %
9,4 %
10,2 %
10,9 %
11,2 %
12 %
12,9 %
8,6 %
9,4 %
10 %
10,3 %
10,7 %
11,3 %

2019
20,7 %
13,5 %
11,7 %

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) presiserer at ikke alle barn i lavinntektsfamilier opplever fattigdom. Det å vokse opp i familier med vedvarende økonomiske vansker innebærer imidlertid økt risiko for å oppleve negative konsekvenser av
fattigdom.
Konsekvenser av barnefattigdom
Å vokse opp i fattigdom påvirker livene til barn og unge. Forskningen viser at det er
systematiske forskjeller mellom barn som vokser opp i familier med lav inntekt og andre
barn på flere områder. Det kan nevnes følgende 4;
•
•
•
•

•
•

Organiserte aktiviteter: Barn i familier med lav inntekt deltar i mindre grad i organiserte aktiviteter enn andre barn. De går dermed glipp av en viktig arena der barn
og unge kan treffe andre og får mulighet til å utvikle ulike ferdigheter.
Utenforskap: Ensomhet og opplevelse av utenforskap kan være en konsekvens
av fattigdom. Bufdir viser at ungdom fra lavere sosiale lag i større grad mangler
fortrolige venner enn andre, og de er også mer utsatt for mobbing.
Skole: Blant elever som oppgir at de ikke trives så godt på skolen (både som læringsarena og som sosial arena), er andelen med lav sosioøkonomisk status dobbelt så stor sammenlignet med de med høy sosioøkonomisk status.
Bomiljø: Barn i familier med lav inntekt opplever oftere enn andre å måtte flytte
bort fra nærmiljøet. Videre fremgår det at de ofte bor dårligere og trangere enn
andre, og at de sjeldnere eier bolig selv. Barnefamilier som bor i kommunale utleieboliger har ofte dårlig bostandard, og noen har bomiljøer som oppleves som
utrygge for barn.
Psykisk helse: Det er sammenheng mellom dårlig familieøkonomi og psykiske helseproblemer hos barn. Jo høyere inntekt og utdanning hos foreldrene, dess lavere
er skåren på symptomer for psykiske plager.
Fremtiden: Det å leve i fattigdom kan ha konsekvenser for situasjonen her og nå,
men også for fremtiden. Bufdir viser at barn som vokser opp i husholdninger med
lave inntekter, har økt sannsynlighet for selv å få lav inntekt når de blir voksne.

Hvilke barn er utsatt for fattigdom?
Bufdir peker på at barnefattigdom rammer noen grupper mer enn andre. Husholdninger med barn i risiko for fattigdom faller ofte inn under minst én av følgende grupper;
•
•

4

Barn i husholdninger uten yrkestilknytning: At foreldrene er i arbeid er det
som beskytter mest mot lavinntekt i familien. 6 av 10 barn i familier med lavinntekt bor i en husholdning som mangler yrkestilknytning.
Barn i husholdninger hvor hovedinntektstaker har lav utdanning: Lav utdanning har sammenheng med risiko for vedvarende lavinntekt. 6 av 10 barn

Bufdir, Barn i lavinntektsfamilier, hentet fra https://www.bufdir.no/Familie/Fattigdom/Ny_Barnefattigdom_i_Norge/
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•
•

•

hvor hovedinntektstaker har lav utdanning (her forstått som ikke gjennomført
videregående skole), opplever lavinntekt.
Barn med enslige forsørgere: 4 av 10 barn som vokser opp i lavinntekt har en
eneforsørger – i hovedsak kvinnelige eneforsørgere. En betydelig andel enslige
forsørgere har lav yrkestilknytning.
Barn i husholdninger som mottar over halvparten av samlet inntekt gjennom offentlige overføringer: Det fremgår videre at barn i familier hvor offentlige overføringer utgjør minst halvparten av husholdningens samlede inntekt før
skatt, har økt risiko for å vokse opp med lavinntekt. 6 av 10 barn med lavinntekt
bor i slike husholdninger.
Barn med innvandrerbakgrunn: Barnefattigdom rammer særlig barn med innvandrerbakgrunn. Å vokse opp med lavinntekt kan gjøre det vanskeligere for
barn med innvandrerbakgrunn å bli integrert i Norge. Utfordringer knyttet til
språk og kjennskap til formelle og uformelle systemer i det norske samfunnet
kan øke når man ikke har tilgang til viktige sosiale arenaer. Kombinasjonen av
svak yrkestilknytning hos foreldrene og familier med mange barn, har ført til at
mange innvandrerfamilier har hatt en dårligere inntektsutvikling enn befolkningen generelt. Halvparten av barna i familier med lav inntekt har innvandrerbakgrunn.

Fattigdomsbekjempelse på nasjonalt og lokalt nivå
Fattigdom og levekårsutfordringer er komplekse og sammensatte problemer. Forskningen viser at det ikke finnes én type tiltak eller virkemidler som kan løse dette, det
kreves en helhetlig tilnærming for å bekjempe fattigdom.
•

•

Den viktigste innsatsen mot fattigdom i barnefamilier skjer på nasjonalt nivå
gjennom den bredt innrettede fordelingspolitikken 5. Flere politikkområder er
sentrale, eksempelvis arbeidsmarkedspolitikken, skattepolitikken, utdanningspolitikken og den generelle velferdspolitikken.
Det er imidlertid kommunene som møter familiene, og som skal finne løsninger
knyttet til arbeid, utdanning og deltagelse. Det pekes på at tjenesteapparatet i
kommunene må jobbe sammen for å tilrettelegge for en helhetlig innsats med
utgangspunkt i personens/familiens behov, samt at fattigdomsbekjempelsen
skjer langs flere spor;
- styrke inntektssituasjonen til familiene
- dempe konsekvensene av fattigdom for barn her og nå
- langsiktig forebyggende arbeid for å motvirke at fattigdom videreføres når
barna blir voksne 6

Det fremgår videre at universelle ordninger, dvs. ordninger som retter seg mot alle, bør
ligge til grunn for all fattigdomsbekjempelse. Samtidig kan det være behov for målrettede/selektive tiltak som støtter opp om de universelle ordningene, for eksempel ved å
gjøre en ekstra innsats for å rekruttere en bestemt målgruppe til universelle tiltak.

5

Bufdir, Fattigdom – veiler for tverrsektorielt arbeid for barn som lever i fattigdom, hentet fra https://bufdir.no/fagstotte/produkter/fattigdom___veileder_for_tverrsektorielt_arbeid_for_barn_som_lever_i_fattigdom/
6 Bufdir, Fattigdom – Veileder for tverrsektorielt arbeid for barn som lever i fattigdom, hentet fra https://www.bufdir.no/fagstotte/produkter/fattigdom___veileder_for_tverrsektorielt_arbeid_for_barn_som_lever_i_fattigdom/
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1.3 Problemstillinger
Forvaltningsrevisjonens overordnede formål vil være å undersøke hvordan Iveland
kommune arbeider for å forebygge og bekjempe barnefattigdom. Dette er et omfattende tema og revisjonen har derfor utarbeidet forslag til problemstillinger som vi ønsker å undersøke nærmere. De to første problemstillingene knyttes opp mot lovverket,
mens den tredje problemstillingen retter seg mot kommunens egne målsettinger.
1. Har Iveland kommune tilstrekkelig oversikt over levekårene til barn og
unge?
For å kunne arbeide med å forebygge og bekjempe barnefattigdom og iverksette hensiktsmessige tiltak, er det nødvendig å ha god oversikt over barn og unges levekår.
Det fremgår av folkehelseloven og sosialtjenesteloven at kommunene skal ha oversikt
over barn og unges levekår, og være særlige oppmerksomme på trekk som kan skape
eller opprettholde sosiale problemer, herunder barnefattigdom. I den første problemstillingen vil revisjonen undersøke om kommunen har tilstrekkelig oversikt over forhold
som kan knyttes opp mot barnefattigdomsproblematikken.
2. I hvilken grad hensyntas barn og unges behov ved behandling av søknad
om økonomisk sosialhjelp?
Kommunen er ansvarlig for å yte økonomisk stønad til personer som ikke kan sørge
for eget livsopphold, jf. sosialtjenesteloven § 18. Det er presisert i rundskrivet til loven
at det særlig skal tas hensyn til barn og unges behov. Barn og unge skal sikres en
trygg oppvekst og kunne delta i alminnelige skole- og fritidsaktiviteter, uavhengig av
om foreldrene har en vanskelig økonomisk situasjon. Forskningen på barnefattigdom
viser blant annet til at barn og unge selv uttaler at det verste med å være fattig er at
man ikke kan delta på det andre kan 7. Revisjonen vil i denne problemstillingen undersøke om NAV ivaretar barn og unges behov ved tildeling av økonomisk sosialhjelp.
3. I hvilken grad har mål og tiltak for å forebygge og bekjempe barnefattigdom blitt fulgt opp av Iveland kommune?
Å forebygge barnefattigdom og utjevne sosial ulikhet er et sentralt mål for Iveland kommune, dette fremgår av flere kommunale styringsdokumenter. I kommuneplanen står
det for eksempel at kommunen skal «Arbeide aktivt med å forebygge barnefattigdom».
Det er utarbeidet ulike tiltak/strategier 8 for hvordan kommunen skal nå sine mål. I rapportens tredje problemstilling vil vi se nærmere på hvordan Iveland kommune har jobbet for å følge opp egne målsettinger i barnefattigdomsarbeidet.

7
8

Bufdir, Barn i lavinntektsfamilier, hentet fra https://www.bufdir.no/Familie/Fattigdom/Ny_Barnefattigdom_i_Norge/
Les mer om disse i kapittel 2.1.
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2. REVISJONSKRITERIER
Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de krav, normer eller standarder som er
relevante for det aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjektet. Revisjonskriteriene danner
grunnlaget for å vurdere om det foreligger avvik eller svakheter på området 9. I dette
kapitlet presenterer vi noen av kriteriene som vil være aktuelle for forvaltningsrevisjonsprosjektet:

2.1 Lovverk
Overordnet; Barnekonvensjonen og Grunnloven
Barns rettigheter fremkommer av barnekonvensjonen, som er en del av norsk lov. Her
fremgår det blant annet at barn har rett til god nok levestandard og til økonomisk hjelp
hvis de trenger det. Videre har barns rettigheter fått en egen bestemmelse i Grunnloven, § 104. Her beskrives barns rett til å bli hørt og at barnets beste skal være et
grunnleggende hensyn i alle saker som angår barn. I tillegg påpekes barns rett til økonomisk, sosial og helsemessig trygghet.
Folkehelseloven
Folkehelsearbeid handler blant annet om å skape gode oppvekstvillkår for barn og
unge. Det fremgår av folkehelseloven § 5 at kommunen skal ha en oversikt over helsetilstanden i befolkningen og positive og negative faktorer som kan virke inn på
denne. Oversikten skal være skriftlig, og kommunen skal være særlig oppmerksom på
trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale- eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.
I forskrift om oversikt over folkehelsen er det gitt nærmere bestemmelser om hva oversikten skal inneholde. I § 3 er det presisert at oversikten skal inneholde opplysninger
om oppvekst- og levekårsforhold. Med oppvekst og levekårsforhold menes for eksempel økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold og utdanningsforhold.
Sosialtjenesteloven
Kommunene har ansvar for å fremme sosial og økonomisk trygghet, bedre levekårene
til vanskeligstilte, bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og
samordnet tjenestetilbud, bidra til likeverd og likestilling samt forebygge sosiale problemer, jf. sosialtjenesteloven § 1.
Det fremgår videre av § 12 at:
Kommunen skal gjøre seg kjent med innbyggernes levekår, vie spesiell oppmerksomhet til trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale
problemer, og søke å finne tiltak som kan forebygge slike problemer.
Kommunen har etter bestemmelsen et ansvar for å skaffe nødvendig kunnskap om
samfunnsmessige og sosiale forhold i lokalsamfunnet. Denne kunnskapen skal danne
grunnlag for det forebyggende arbeidet og hvordan kommunen prioriterer oppgaver og
utarbeider planer.
NKRF, Veileder i forvaltningsrevisjon, s.49. Hentet fra http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_i_forvaltningsrevisjon_NKRF__2016_04_25.pdf
9
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Kommunen har ansvar for å yte økonomisk stønad til innbyggere som ikke kan sørge
for eget livsopphold, jf. § 18. Den som ikke har tilstrekkelig med penger til å dekke
levekostnader gjennom arbeid, egne midler eller ved å gjøre gjeldende økonomiske
rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Økonomisk stønad skal sikre den enkelte
tjenestemottaker et forsvarlig livsopphold. Det er ikke presisert i loven hvilke type utgifter som er omfattet, og dette vil også kunne variere ut ifra personlige forhold. I rundskrivet til loven beskrives det imidlertid hvilke utgifter som er eller kan være nødvendige
for sikre et forsvarlig livsopphold. Kjerneområde i livsoppholdsbegrepet omfatter
grunnleggende behov som mat, klær, bolig og oppvarming, men det tas også hensyn
til andre sider ved dagliglivet som fritid og sosiale behov.
Hovedprinsippet for behandling av søknad om økonomisk stønad er at det skal foretas
konkrete og individuelle vurderinger av hjelpebehov, stønadsbeløp og stønadsform.
Det fremgår videre at dersom søker har barn, skal det tas særlig hensyn til deres behov. Barn og unge skal sikres en trygg oppvekst og kunne delta i alminnelig skole- og
fritidsaktivitet, uavhengig av om foreldrene har økonomiske utfordringer, jf. rundskriv
til lov om sosiale tjenester i NAV. Dette innebærer at utgifter til barn og unge kan være
en del av livsoppholdet, selv om tilsvarende utgifter for voksne ikke ville vært det.
Revisjonen vil undersøke om barn og unges behov blir tilstrekkelig kartlagt og hensyntatt i forbindelse med behandling av søknad om økonomisk stønad.
Forvaltningsloven
Avgjørelser om økonomisk stønad er et enkeltvedtak, jf. sosialtjenesteloven § 41, og
NAV-kontoret må følge forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling i offentlig
forvaltning. Det fremgår blant annet av forvaltningsloven § 17 at forvaltningsorganet
skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før det treffes vedtak i saken.
Kommuneloven
Det følger av kommuneloven § 25-1 at:
Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens
virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen.
Dette innebærer blant annet at kommunen skal ha nødvendige rutiner og prosedyrer
samt avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik. Det vil være aktuelt å se nærmere
på internkontrollen i forbindelse med behandling av søknad om økonomisk stønad.
Det fremgår videre av kommuneloven § 13-1 at:
Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer,
blir iverksatt uten ugrunnet opphold. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet måte.
Det vil i denne sammenheng være nærliggende å se på kommunens systemer og rutiner for å sikre at politiske vedtak innen barnefattigdom blir fulgt opp, samt rapportering av måloppnåelse til politisk ledelse.
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2.2 Kommunale planer, strategier mv.
En del av prosjektet vil være å undersøke hvorvidt kommunen følger opp vedtatte mål
og strategier på barnefattigdomsområdet. Kommunens egne styringsdokumenter vil
derfor være sentrale i dette prosjektet:

Kommuneplan; Iveland kommune fram mot 2026 10.

I kommuneplanens samfunnsdel fremgår det at Ivelands overordnede visjon er «Et
godt sted å bo». Samfunnsdelen er delt inn i 7 forskjellige tema. Tema nr. 2; Det gode
livet – Et helsefremmede og inkluderende samfunn for alle, vil være særlig relevant for
forvaltningsrevisjonsprosjektet. Her er det formulert følgende mål:
Barn og unge i Iveland opplever å ha gode oppvekstvillkår.
Det er beskrevet ulike strategier for å nå dette målet, blant annet;
•
•

Sørge for tilrettelegging og igangsette tiltak med sikte på å utjevne sosial
ulikhet innen helse og velferd
Arbeide aktiv med å forebygge barnefattigdom

Revisjonen vil undersøke hvordan Iveland kommune arbeider for å følge opp mål og
strategier i vedtatt kommuneplan.

Handlingsplan for folkehelse i Iveland kommune år 2020 - 2023 11

I handlingsplan for folkehelse er det valgt ut 5 satsingsområder/utfordringsområder
som det skal fokuseres på i perioden 2020-2023. Utfordring nummer 4, sosial ulikhet
er relevant for forvaltningsrevisjonsprosjektet. Under dette punktet er det blant annet
satt følgende mål:
Utjevne sosiale ulikheter hos lavinntektsfamilier
Det er skissert ulike tiltak for hvordan kommunen skal nå denne målsettingen, eksempelvis gjennom gratis ferietilbud til barn, ungdom og familier og økt bruk av utstyrsbua
(gratis utlån av turutsyr).
Revisjonen vil se nærmere på hvordan kommunen arbeider for å følge opp mål og
tiltak i vedtatte handlingsplan for folkehelse.

Handlingsplan for å forebygge barnefattigdom i Iveland kommune (2014) 12

Iveland kommune utarbeidet i 2014 en handlingsplan for å forebygge barnefattigdom.
Gjennom handlingsplanen ville kommunen på sikt forsøke å redusere andelen fattige
innbyggere, samtidig som man ønsket å legge til rette for at barn skulle få gode opplevelser og meningsfull fritid - på tross av familiens økonomiske situasjon. I handlingsplanen er det utarbeidet flere aktivitetsmål for hvordan kommunen skal nå de overordnende målene.
10

Iveland kommune, Kommuneplanens del A; Samfunnsdelen, hentet fra https://www.iveland.kommune.no/planer-og-styringsverktoey.294787.no.html
11 Iveland kommune, Handlingsplan for folkehelse i Iveland kommune år 2020, hentet fra https://www.iveland.kommune.no/getfile.php/4704607.2242.tutpwpzzjljpb7/Handlingsplan+folkehelse+2020.pdf
12 Iveland kommune, Handlingsplan for å forebygge barnefattigdom i Iveland kommune. (planen er ikke tilgjengelig på kommunens nettside)
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Fra den politiske behandlingen av kommunens planstrategi for 2016-2019, ble det vedtatt at det skulle utarbeides en ny handlingsplan for forebygging av barnefattigdom i
perioden 13. Revisjonen kan ikke se at dette har blitt gjort, og i ny planstrategi for 20202023 14 er handlingsplanen fra 2014 nevnt under gjeldene planer. Det fremgår ikke at
handlingsplanen skal revideres eller lignende. Revisjonen vil se nærmere på hvordan
Iveland kommune har arbeidet for å forebygge og bekjempe barnefattigdom med bakgrunn i denne handlingsplanen.

2.3 Nasjonale veiledere
Det generelt sett bred politisk enighet om at det er viktig å jobbe aktivt for å redusere
ulikhet. I tillegg til kommunens mål og strategier, vil det også være relevant å se nærmere på nasjonale veiledere for arbeidet med å redusere og forebygge barnefattigdom.
Bufdir - Veileder for tverrsektorielt arbeid for barn som lever i fattigdom 15
Bufdir har utarbeidet en veileder for hvordan man kan arbeide for å bekjempe barnefattigdom i kommunene. Det presiseres at det ikke finnes én type tiltak eller et virkemiddel som kan løse problemene med fattigdom. Fattigdom og levekårsutfordringer er
sammensatte og komplekse, og det er nødvendig å ha en helhetlig tilnærming til
problematikken.
Videre fremgår det at for å lykkes med tiltak rettet mot barn i økonomisk utsatte familier,
bør tiltakene omfatte:
•
•
•
•
•
•

Relevante tilbud og ta utgangspunkt i kjente arenaer
Samarbeid og nettverk mellom kommunale tjenester og frivilligheten
Åpent, tilgjengelig og attraktivt
Tilgang til utstyr
Mobilisering av foreldre
Ikke-stigmatiserende tiltak

I veilederen blir det videre gitt en rekke eksempler og praktiske forslag til hvordan kommunene kan arbeide for å forbygge og bekjempe barnefattigdom. Dette vil være viktig
i arbeidet med prosjektet.

Iveland kommune, Møteprotokoll kommunestyret 22.06.16, sak 44/16.
Iveland kommune, Kommunal planstrategi for Iveland kommune 2020-2023, hentet fra https://www.iveland.kommune.no/getfile.php/4764469.2242.uamunmmjjjkpkb/Planstrategi+2020-2023.pdf. Vedtatt av kommunestyret 11.06.2020.
15 Bufdir, Fattigdom – veiler for tverrsektorielt arbeid for barn som lever i fattigdom, hentet fra https://bufdir.no/fagstotte/produkter/fattigdom___veileder_for_tverrsektorielt_arbeid_for_barn_som_lever_i_fattigdom/
13

14
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3. METODE
I det følgende gjennomgår vi metoden som vi vil benytte for å besvare problemstillingene:

3.1

Dokumentgjennomgang

I arbeidet med rapporten vil vi gjennomgå ulike dokumenter:
- Aktuelt lovverk
- Nasjonale føringer, veiledere og strategier på barnefattigdomsfeltet
- Vi vil sette oss inn i relevant forskning og gjennomgå tidligere undersøkelser/studier som er utarbeidet.
- Videre vil kommunens egne planer, målsettinger, strategier, handlingsprogram
mv. være sentrale.

3.2

Statistikkgjennomgang

Revisjonen vil hente inn relevant statistikk. Dette vil være statistikk som er utarbeidet
av SSB (Statistisk Sentralbyrå) og av kommunen selv.

3.3

Saksgjennomgang

For å besvare problemstilling 2 vedrørende behandling av søknad om økonomisk stønad, vil det vært nødvendig å gjennomgå et utvalg saker.

3.4

Intervjuer

I undersøkelsen vil vi intervjue relevante personer i Iveland kommune. Dette vil være
ledere og ansatte innenfor ulike kommunale tjenesteområder som arbeider for å forebygge og bekjempe barnefattigdom. Det vil også kunne være aktuelt å snakke med
aktører utenfor kommunen, for eksempel frivilligheten.
Revisjonen legger ikke opp til å gjennomføre intervjuer med barn, unge og foresatte
om deres opplevelse av å leve i vedvarende lavinntekt. Dette vil være ressurskrevende
for revisjonen, og kan også oppleves som belastende for den enkelte familie. Det er
imidlertid gjort flere undersøkelser på nasjonalt nivå 16, og erfaringer som fremkommer
her kan også ha overføringsverdi til Iveland kommune.

16

Se for eksempel Redd Barnas rapport - Alt koster penger! Erfaringer og råd fra barn om fattigdom og utenforskap i Norge.
Hentet fra https://resourcecentre.savethechildren.net/node/19360/pdf/alt-koster-penger-reddbarna2020.pdf
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Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) (2016). Veileder i forvaltningsrevisjon. Hentet fra
http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_i_forvaltningsrevisjon_NKRF__2016_04_25.pdf
Rundskriv til Lov om sosiale tjenester i NAV, hentet fra https://lovdata.no/nav/rundskriv/r3500

6 VEDLEGG
Tabellen viser lavinntektsgrenser (årsinntekt etter skatt, EU-definisjon) i 2019 etter
husholdningstype:

Kilde: SSB – inntekts – og formuesstatistikk for husholdninger
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SAK 11/21

Sak 11/21
Møtedato:18.10.21
Saksbehandler: ILA

ATTESTASJONSUTTALELSE OM ETTERLEVELSE AV
BESTEMMELSER OG VEDTAK FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN
- IVELAND KOMMUNE

Vedlegg:
Revisjonsuttalelse fra forenklet etterlevelseskontroll fra Agder Kommunerevisjon IKS datert
30.06.21
Bakgrunn for saken:
Revisor har utført et attestasjonsoppdrag i forbindelse med Iveland kommunes etterlevelse av
bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen knyttet til området om etterlevelse av
finansreglementets kapittel 7 «Forvaltning av gjeldsportefølge og øvrige
finansieringsavtaler».
Følgende er kontrollert:
1. Låneopptak i samsvar med kommunestyrevedtak
2. Lån er opptatt i norske kroner
3. Gjennomsnittlig gjenværende rentebindingstid
4. Andel av gjeldsporteføljen som har fastrenteandel
5. Kommunedirektørens rapportering til kommunestyret
Uttalelsen gir moderat sikkerhet for konklusjonen, altså er det ikke like strenge beviskrav som
til en revisjonsberetning.
Saksopplysninger:
Kommunestyret skal se til at uavhengig instans med kunnskap om økonomiforvaltningen
vurderer rutinene. Kommunestyret skal og se til at slike rutiner er etablert og overholdt.
Kontrollutvalget er kommunestyrets tilsynsorgan og det ligger til utvalget å føre tilsyn med
kommunens forvaltning på kommunestyrets vegne.
For øvrig er revisors konklusjon som følger:
Konklusjon:
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på noe
som gir oss grunn til å tro at Iveland kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd de
kontrollerte bestemmelsene i finansreglementets kapittel 7 «Forvaltning av gjeldsportefølge
og øvrige finansieringsavtaler».
Vurderinger:
Forenklet etterlevelseskontroll erstatter ikke den ordinære regnskapsrevisjon eller
forvaltningsrevisjon, men kan sees på som et supplement. For kontrollutvalgets del er
ansvaret avgrenset til å se til at det blir gjennomført, og holde seg orientert om risiko- og
vesentlighetsvurdering samt resultatet fra kontrollen.

Forenklet etterlevelseskontroll styrker kontrollutvalgets grunnlag for å ivareta sitt ansvar for å
føre kontroll med at økonomiforvaltningen er i samsvar med bestemmelser og vedtak.
Rådmann er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at
økonomiforvaltningen er i tråd med bestemmelser og vedtak, og at økonomiforvaltningen er
gjenstand for betryggende kontroll.
Revisor vil i møtet orientere om resultatet av forenklet etterlevelseskontroll og svare på
eventuelle spørsmål.
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttale fra forenklet etterlevelseskontroll til
orientering.

Agder Sekretariat
Kontrollutvalget i Iveland kommune

SAK 12/21

Sak 12/21
Møtedato: 18.10.21
Saksbehandler: ILA

OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI 2021 IVELAND KOMMUNE

Vedlegg:
Overordnet revisjonsstrategi 2021 fra Agder Kommunerevisjon IKS datert 16.08.21
Bakgrunn for saken:
I følge kommuneloven § 23-2, 1.ledd bokstav a, skal kontrollutvalget se til at kommunens
regnskap blir revidert på en betryggende måte.
I forskrift om kontrollutvalg og revisjon §3 står det at kontrollutvalget skal holde seg løpende
orientert om revisjonsarbeidet og blant annet se til at:
a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte
b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og
avtaler med revisor
Orientering om overordnet revisjonsstrategi og revisjonens risikovurdering er et viktig ledd i
kontrollutvalgets arbeid med å følge opp påse-ansvaret i forhold til regnskapsrevisor.
Overordnet revisjonsstrategi omfatter hele kommunen og beskriver revisjonens formål,
foreløpig risikovurdering, kommunens økonomi, informasjon om kommunens risikostyring
og økonomiske internkontroll, fastsetting av vesentlighetsgrense og revisjonsplan. Strategien
er det overordna planleggingsdokumentet for gjennomføring av regnskapsrevisjon.
Revisjonen vil gjennomgå revisjonsstrategien i møtet og svare på eventuelle spørsmål.
Vurderinger:
Formålet med kontrollutvalgets behandling av overordnet revisjonsstrategi er i hovedsak å
ivareta kontrollutvalgets påse-ansvar i forhold til regnskapsrevisjon.
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2021 for Iveland kommune til orientering.
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BUDSJETT 2022 - KONTROLLARBEIDET I IVELAND
KOMMUNE

Vedlagte saksdokumenter:
1. Agder Kommunerevisjon IKS, delbudsjett for 2022 Iveland
2. Agder Sekretariat, vedtatt budsjett for 2022
Bakgrunn for saken:
Kommunen skal ha en forsvarlig revisjonsordning og et uavhengig sekretariat.
Budsjettforslaget omfatter derfor lovpålagte oppgaver. Budsjettforslaget er delt inn i 3
hovedgrupper; kontrollutvalgets utgifter, utgifter til revisjonstjenester og til sekretariat.
Kommunal- og moderniseringsdepartementets Veileder om kontrollutvalgets rolle og
oppgaver s. 16, sier bl.a. at: Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett. I budsjettet må
kontrollutvalget synliggjøre kontrollutvalgets egne kostnader og kostnader knyttet til
revisjonsaktiviteter.
Videre står det noe om hvem som kan gjøre endringer i kontrollutvalgets budsjett:
Budsjettforslag fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret.
Grunnen til at kontrollutvalgets budsjett er i en særstilling, er at utvalget skal være fritt og
uavhengig av de organene som utvalget skal kontrollere. Det er uheldig om administrasjonen
eller et organ som kontrollutvalget skal kontrollere, for eksempel formannskapet eller et
hovedutvalg, får innvirkning på tilsynsorganets budsjettramme. Formannskapet kan likevel, i
sitt samlede budsjett, foreslå et endret beløp i forhold til det kontrollutvalget foreslår.
Kontrollutvalgets budsjettforslag skal likevel uendret følge det samlede budsjettframlegget til
kommunestyret, slik at kommunestyret ved budsjettbehandlingen har informasjon om både
kontrollutvalgets forslag og formannskapets innstilling til budsjett.
Når det gjelder betaling for tjenester som kjøpes av selskaper/samarbeid, fastsettes budsjettet
her av representantskapet og av styret, og kan kun endres av disse.
Kontrollutvalgssekretariatets budsjettforslag:
Driftstilskuddet skal dekke den normale aktiviteten i kontrollutvalget, fra saksbehandling
til utsending av innkallinger og utskrifter, samt arkivhold med mer. Styret i Agder
Sekretariat behandlet budsjettet i møte 23.08.2021.
Agder Sekretariat har 13 eier- og deltakerkommuner etter kommunesammenslåingene fra
01.01.20, mens det tidligere var 16 kommuner.
Det har vært var nullvekst i totalbudsjettet fra 2019 til 2020 og fra 2020 til 2021. Selskapets
totalbudsjett har disse årene vært kr. 2.082.000.
Fra og med 2020 innførte styret ordning med deltakertilskudd basert på innbyggerantall.

Antall innbyggere
1 - 3999
4000 - 6999
7000 - 9999
10000 - 19999
20000 -

Tilskudd 2020
Kr. 134.000
Kr. 160.000
Kr. 175.000
Kr. 210.000
Kr. 290.000

Tilskudd 2021
Kr. 134.000
Kr. 160.000
Kr. 175.000
Kr. 210.000
Kr. 290.000

Tilskudd 2022
Kr. 140.500
Kr. 166.200
Kr. 181.900
Kr. 218.200
Kr. 301.300

Økningen i budsjettet fra 2020 til 2021 fremkommer slik:
- Anslag pris og lønnsvekst i 2022: 2,9%
- Korreksjon/økning som følge av 3 år med nullvekst: 1,0%
- Justering av utgiftsfordeling for mindre kommuner: 1,0% (justering av modell etter
kommunesammenslåinger)
For Iveland kommune betyr det at driftstilskuddet til Agder Sekretariat økes fra
kr. 134.000 i 2021 til kr. 140.500 i 2022.
For nærmere informasjon vises det til vedlagte budsjett for Agder Sekretariat.
Ellers må selskapet/samarbeidet i løpet av inneværende kommunestyreperiode omdannes til et
kommunalt oppgavefellesskap eller et interkommunalt selskap i henhold til den nye
kommuneloven. Styret arbeider med denne saken.
Kommunerevisjonen:
Sekretariatet har mottatt delbudsjett fra Agder Kommunerevisjon IKS der det er lagt inn en
økning i revisjonstilskuddet på 2,5% fra 2021 til 2022. Revisjonstilskuddet for 2022 utgjør
kr. 605.000.
I ny kommunelov er revisor pålagt ny oppgave, å gjennomføre forenklet etterlevelseskontroll.
Denne er budsjettert til 51.500 kr. Totalt tilskudd til revisjonen budsjetteres da til kr. 656.500
For ytterligere informasjon om budsjettet vises til vedlagte delbudsjett fra revisjonen.
Kontrollutvalgets utgifter:
Budsjettet for kontrollarbeidet skal omfatte kontrollutvalgets samlede virksomhet.
Som tidligere er det en egen post i budsjettforslaget til dekning av utvalgets utgifter.
Denne posten er ment å dekke kurs og opplæring av kontrollutvalgets medlemmer,
godtgjørelser og konsulenttjenester.
Det er vanlig at ett eller flere medlemmer reiser på den årlige kontrollutvalgskonferansen i
regi av Norges Kommunerevisorforbund.
Det foreslås en økning i posten for møtegodtgjørelse. Beløpet for eventuelt kjøp av andre
konsulenttjenester er som tidligere satt til kr 50.000.
Vurderinger:
Totalbudsjettet har en økning på om lag 2,9% fra 2021 til 2022.
Sekretariatet har ingen øvrige merknader til budsjettforslaget.

Budsjettforslaget:
Det fremlagte budsjettforslag for kontrollarbeidet bygger på:
• Forrige års budsjettramme
• Delbudsjett for Agder Kommunerevisjon IKS for 2022
• Vedtatt budsjett for Agder Sekretariat for 2022
Tabell: Forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Iveland kommune 2022
Budsjettforslag 2022
Vedtatt budsjett 2021
Tilskudd til
Kr. 656 500
Kr. 640 000
revisjonsdistrikt
Andel av
Kr. 140 500
Kr. 134 000
sekretariatstjenester
Kontrollutvalgets utgifter ;
Møtegodtgjørelse m.v.
Kr
18 000
Kr 15 000
Kurs og andre utg.
Andre konsulenttjenester

Kr
Kr

35 000
50 000

Kr
Kr

35 000
50.000

Totalbudsjett

Kr

900 000

Kr

874 000

Vedtatt budsjett 2020
Kr. 580 000
Kr. 134 000
Kr

15 000

Kr
Kr

35 000
50 000

Kr. 814 000

Forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalget tilrår en budsjettramme for kontrollarbeidet i Iveland kommune
for 2022 på kr. 900.000.

2. Kontrollutvalgets budsjettforslag skal uendret følge det samlede budsjettforslaget
for kommunen til kommunestyret.
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UTSKRIFT AV MØTEBOK
Agder Sekretariat - styret
Møtedato: 23. august 2021

SAK 06/21 BUDSJETT FOR 2022 - AGDER SEKRETARIAT
Enstemmig vedtak:
1. Budsjettet for Agder Sekretariat for 2022 vedtas med et totalbudsjett på kr. 2.173.500.
2. Tilskuddet frå den enkelte deltakerkommune i 2022 settes til:
Evje og Hornnes
Bygland
Bykle
Farsund
Flekkefjord
Hægebostad
Iveland
Kvinesdal
Lindesnes
Lyngdal
Sirdal
Valle
Åseral
SUM

Kr. 140.500
Kr. 140.500
Kr. 140.500
Kr. 181.900
Kr. 181.900
Kr. 140.500
Kr. 140.500
Kr. 166.200
Kr. 301.300
Kr. 218.200
Kr. 140.500
Kr. 140.500
Kr. 140.500
Kr. 2.173.500

Vedlegg:
E-post fra rådmannsutvalget i Lister
Prognose utgiftsvekst 2022 fra KS
Generelt:
I vedtektene for Agder Sekretariat, § 10, har styret ansvar for å gjøre vedtak om årsbudsjett.
Årsbudsjettet skal settes opp slik at det gir et realistisk bilde av virksomheten og det
forventede økonomiske resultatet av driften. Årsbudsjettet skal fremmes for den enkelte
kommune, slik at forslaget følger innstilling om årsbudsjett og økonomiplan til
kommunestyret.
Ifølge § 3 i vedtektene skal sekretariatet drives i balanse, slik at inntekter fra kommunene
dekker kostnadene.

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
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2022 er det 18. driftsåret i Agder Sekretariat.
Eierkommunene innbetalte totalt kr 640.000 (kr 40.000 pr. kommune) som kapitaltilskudd
ved etablering av selskapet (§ 5 i vedtektene). Pr. 31.12.2020 hadde selskapet en egenkapital
på kr 855 411 inklusive regnskapsmessig merforbruk fra 2019
Agder Sekretariat har 13 eier- og deltakerkommuner etter kommunesammenslåingene fra
01.01.20, mens det tidligere var 16 kommuner.
Det har vært var nullvekst i totalbudsjettet fra 2019 til 2020 og fra 2020 til 2021. Selskapets
totalbudsjett har disse årene vært kr. 2.082.000.
Fra og med 2020 innførte styret ordning med deltakertilskudd basert på innbyggerantall.
Antall innbyggere
1 - 3999
4000 - 6999
7000 - 9999
10000 - 19999
20000 -

Tilskudd 2020
Kr. 134.000
Kr. 160.000
Kr. 175.000
Kr. 210.000
Kr. 290.000

Tilskudd 2021
Kr. 134.000
Kr. 160.000
Kr. 175.000
Kr. 210.000
Kr. 290.000

Tilskudd 2022

2020 har vært det første hele driftsåret etter gjennomført kommunesammenslåing og ny
modell for beregning av deltakertilskudd.
Kommentarer til budsjettforslaget for 2022:
2020 har vært det første hele driftsåret etter gjennomført kommunesammenslåing og ny
modell for beregning av deltakertilskudd.
Daglig leders erfaring er at ny modell stort sett har fungert bra. Det er likevel et spørsmål om
tilskuddet fra de minste kommunene burde vært justert noe mer opp enn de øvrige
kommunene for å dekke inn den reelle ressursbruken (gjennomsnittlig). Mer informasjon om
dette lenger nede i saksutredningen/budsjettforslaget.
Ellers er det slik at de større kommunene i utgangspunktet har en noe høyere møteaktivitet
enn de minste. Dette er innebakt i tilskuddsmodellen. Møteaktiviteten kan variere fra år til år i
den enkelte kommune og styret har etter vedtektene anledning til å fakturere kommuner ekstra
i spesielle situasjoner med ekstra ressursbruk av sekretariatets tjenester. For en av
kommunene er dette en aktuell problemstilling i 2021, jf. orientering til styret i forrige møte.
Det har vært nullvekst i budsjettene fra 2019 til 2021. Hensikten med dette var å drive så
nøkternt som mulig og holde tilskuddet fra den enkelte kommune på et lavest mulig nivå.
Skifte i personell og usikkerhet mht. hvordan dette ville slå ut økonomisk for selskapet var
også et usikkerhetsmoment i forhold til hvilken budsjettramme som var nødvendig for
selskapet.
De tre siste årene har selskapets resultat vært som følger:
Tabell: Resultatutvikling 2018-2020

År
Resultat i kroner
2018
+16.991
2019
-5.999
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2020
-29.592
Resultatutviklingen viser at årene med nullvekst nå har ført til at selskapet ikke klarer å drive i
balanse uten å øke tilskuddet fra deltakerkommunene med noe mer enn beregnet pris- og
lønnsvekst for kommunesektoren. En forsiktig korreksjon er satt til 1%.
Anslag pris og lønnsvekst i 2022: 2,9%
Korreksjon/økning som følge av 3 år med nullvekst: 1,0%
Justering av utgiftsfordeling for mindre kommuner: 1,0%
Med denne justeringen av utgiftsfordelingen på 1% for de minste kommunene tenker jeg at vi
har funnet det rette nivået for utgiftsfordeling etter gjennomført kommunesammenslåing pr.
01.01.2020.
Deflator er et godt utgangspunkt for å beregne økninger i budsjettet fra år til år, men styret må
stå fritt til å avvike fra dette ut fra de reelle forhold i selskapet, særlig i forbindelse med
omlegginger/strukturelle endringer slik som nylig gjennomført kommunesammenslåing.
Samlet sett innebærer dette en total vekst i budsjettet på om lag 4,4%.
Basert på modell for fordeling av utgiftene og øvrige merknader/premisser som nevnt
ovenfor, innebærer budsjettforslaget følgende tilskudd fra den enkelte eierkommune i 2022:
Tabell: Tilskudd fra kommunene 2022, beregning av endringer

Kommune

B 2021

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

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

134.000
134.000
134.000
175.000
175.000
134.000
134.000
160.000
290.000
210.000
134.000
134.000
134.000

Prognose for
lønns- og prisvekst
(2,9%)
Kr. 3.900
Kr. 3.900
Kr. 3.900
Kr. 5.100
Kr. 5.100
Kr. 3.900
Kr. 3.900
Kr. 4.600
Kr. 8.400
Kr. 6.100
Kr. 3.900
Kr. 3.900
Kr. 3.900

Totalsum
Kr. 2.082.000 Kr. 60.500
Deltallene er rundet av til nærmeste 100 kr.

B 2022

Justering nullvekst
2019-2021
(1%)
Kr. 1.300
Kr. 1.300
Kr. 1.300
Kr. 1.800
Kr. 1.800
Kr. 1.300
Kr. 1.300
Kr. 1.600
Kr. 2.900
Kr. 2.100
Kr. 1.300
Kr. 1.300
Kr. 1.300

Justering små
kommuner
(1%)
Kr. 1.300
Kr. 1.300
Kr. 1.300

Kr. 1.300
Kr. 1.300
Kr. 1.300

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

Kr. 20.600

Kr. 10.400

Kr. 2.173.500

Kr. 1.300
Kr. 1.300

140.500
140.500
140.500
181.900
181.900
140.500
140.500
166.200
301.300
218.200
140.500
140.500
140.500

Lønnsoppgjøret for 2021 havnet på rundt 2,8% for kommunesektoren. KS estimerer en
lønnsvekst i 2022 på 3,3%. Det er tradisjon i selskapet å følge rammen i kommuneoppgjøret.
Opplæring og kompetanseutvikling er viktig for de ansatte og for selskapets tjenester til
kontrollutvalgene. Det antas at det vil bli gjennomført flere kurs på elektroniske plattformer,
men det vil fortsatt være behov for fysiske kurs/konferanser innenfor vår sektor. Uansett vil
det være viktig med tilstrekkelige ressurser til opplæring og kompetanseutvikling i årene
fremover.
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Selskapet har lave utgifter til kontorer, IT og andre driftskostnader. Det har vært økt bruk av
hjemmekontor for de ansatte de siste to årene. Daglig leder vil fortsatt ha fokus på effektiv
ressursutnyttelse og nøktern drift.
Tabell: Budsjettforslag 2022

Forslag til tallbudsjett for driftsåret 2022 (i hele 1000 kr)
Sum driftsinntekter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Netto finansinntekter
Netto driftsresultat
Netto avsetninger
Regnskapsmessig resultat

B 2022
2 173
2 186
13
-13
0
0
0

B 2021
2 082
2 095
13
-13
0
0
0

R 2020
2 155
2 194
39
-9
30
-30
0

Forslag til vedtak:
1. Budsjettet for Agder Sekretariat for 2022 vedtas med et totalbudsjett på kr. 2.173.500.
2. Tilskuddet frå den enkelte deltakerkommune i 2022 settes til:
Evje og Hornnes
Bygland
Bykle
Farsund
Flekkefjord
Hægebostad
Iveland
Kvinesdal
Lindesnes
Lyngdal
Sirdal
Valle
Åseral
SUM

Kr. 140.500
Kr. 140.500
Kr. 140.500
Kr. 181.900
Kr. 181.900
Kr. 140.500
Kr. 140.500
Kr. 166.200
Kr. 301.300
Kr. 218.200
Kr. 140.500
Kr. 140.500
Kr. 140.500
Kr. 2.173.500

Utskrift sendt elektronisk til: Deltakerkommunene
Rett utskrift:
Willy Gill
Daglig leder
(sign.)
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SAK 14/21

Sak: 14/21
Møtedato: 18.10.21
Saksbehandler: ILA

FELLES EIERSKAPSKONTROLL – DRØFTING/BESTILLING

Vedlegg:
Vedtatt plan for eierskapskontroll 2020 - 2023
Bakgrunn for saken:
Det har tidligere vært drøftet gjennomføring av felles eierskapskontroll for ett av Setesdalkommunenes interkommunale selskap.
I planen er følgende selskaper prioritert for eierskapskontroll:
Selskap
Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS
Setpro AS
AA Museum og Arkiv IKS
Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller
fylkeskommunens eierinteresser gjør dette i samsvar med lover og forskrifter,
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.
Vurderinger:
Forutsetningen for en slik eierskapskontroll bør være at alle eierkommunene beslutter å delta i
gjennomføringen av kontrollen.
Sekretariatet vil ta på seg en samordningsrolle for å sikre like bestillinger i de respektive
kontrollutvalgene. Hvert kontrollutvalg er suverene til å foreta sine prioriteringer, jf. forslag
til vedtak pkt. 3.
Saken legges frem til drøfting og eventuell bestilling.
Forslag til vedtak:
1. Iveland kontrollutvalg bestiller gjennomføring av eierskapskontroll for følgende
selskap: _______________________________________
2. Det forutsettes at alle eierkommuner beslutter å delta i gjennomføringen av
eierskapskontrollen.
3. Utvalget er villige til å endre prioritering dersom de øvrige eierkommunene ønsker
gjennomføring av eierskapskontroll for et annet selskap.
4. Prosjektplan bes fremlagt på neste møte i utvalget.

Plan for eierskapskontroll 2020-2023 – Iveland kommune

____________________________________________________________________________________________

Agder Sekretariat

PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL
Vedtatt kommunestyret 22.10.2020

IVELAND KOMMUNE
2020 – 2023

Oktober 2020
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Bakgrunn
I ny kommunelov §23-2 bokstav d) står det at kontrollutvalget skal påse at det føres
kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv.
(eierskapskontroll).
Kommuneloven § 23-4 andre ledd stiller krav til at det skal utarbeides en plan for
eierskapskontroll.
«Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året
etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke
eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og
vesentlighetsvurdering av kommunens og fylkeskommunens eierskap. Hensikten med
risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for
eierskapskontroll.»
På denne bakgrunn har kontrollutvalget i Iveland kommune bestilt en risiko og
vesentlighetsvurdering fra Agder Kommunerevisjon IKS som grunnlag for utarbeidelse
av plan for eierskapskontroll.
Formålet med eierskapskontroll
Eierskapskontrollen innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens
eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyret og
anerkjente prinsipper for eierstyring. I siste instans er det kommunestyret som har det
overordnede ansvaret for at kommunen har en forsvarlig eierskapsforvaltning.
Gjennomføring og rapportering av eierskapskontroll
Gjennomføring
Kontrollutvalget vedtar hvilke(t) selskap de vil prioritere i en eierskapskontroll.
Kommunerevisjonen gjennomfører prosjektet og sender rapporten til kontrollutvalget.
Rapporten med kontrollutvalgets innstilling sendes til kommunestyret for endelig
behandling.
Rapportering
I henhold til Forskrift om kontrollutvalg og revisjon skal kontrollutvalget rapportere til
kommunestyret eller fylkestinget om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og
eierskapskontroller og resultatet av dem. 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 prosjekt legges fortløpende frem for kommunestyret.
I henhold til Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 skal kontrollutvalget påse at
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om regnskapsrevisjoner,
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir fulgt opp, og skal rapportere til
kommunestyret eller fylkestinget om vedtaket er fulgt opp.
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Prioriteringer i denne planperioden
Generelt
I plan for selskapskontroll 2015-2019 var det prioritert å gjennomføre selskapskontroll i
selskapene nedenfor. (ikke prioritert rekkefølge)
- Aust-Agder museum og arkiv IKS
- Konsesjonskraft IKS
- Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS
- Setesdal Brannvesen IKS
- Setesdal IKT
Iveland kommune har i forrige planperiode gjennomført følgende selskapskontroller.
- Konsesjonskraft IKS (levert av Aust-Agder revisjon IKS – 2019)
- Setesdal Brannvesen IKS (2018)
Revisjonen peker i sin risiko og vesentlighetsvurdering på følgende selskap med høy
grad av risiko og vesentlighet:
-

Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS

Revisjonen peker i sin risiko og vesentlighetsvurdering på følgende selskaper med
middel/høy grad av risiko og vesentlighet:
-

Setesdal Brannvesen IKT
Aust-Agder Museum og Arkiv IKS
Setpro AS

Hensikten med risiko og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov
for gjennomføring av eierskapskontroll. Informasjonen i rapporten gir en god oversikt
over risikoområdene innenfor kommunens eierstyring, og for selskaper kommunen har
eierinteresser i.
Rapporten fra Agder Kommunerevisjon ligger til grunn for at kontrollutvalget kan velge
og prioritere eierskapskontrollprosjekter. Hvor mange prosjekter som kan gjennomføres
i planperioden avhenger av budsjettet for kontrollarbeid i kommunen.
Eierskapskontroll kan gjennomføres som egne prosjekter der tema er kommunen sin
eierskapsforvaltning av et eller flere selskap, eller gjennomføres i forbindelse med en
forvaltningsrevisjon av et selskap.
Det sentrale for å kunne gjennomføre vellykkede prosjekter er at kontrollutvalget
sammen med revisjonen avgrenser og definerer klart ved utformingen av et prosjekt
slik at prosjektet blir konkret og gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for
deres kontroll med kommunen.
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Plan for eierskapskontroll 2020-2023 – Iveland kommune

____________________________________________________________________________________________

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar forslag til Plan for eierskapskontroll for Iveland kommune 2020 –
2023 der det planlegges gjennomføring av eierskapskontroll i følgende selskaper:
• Setesdal Miljø og Gjenvinning
• Setpro AS
• AA Museum og Arkiv IKS
Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å definere omfanget og innholdet i
eierskapskontrollen, og til å foreta eventuelle endringer i prioritering mellom de aktuelle
selskaper og eventuelt prioritere nye selskaper dersom spesielle forhold skulle tilsi det.
Kommunestyret vedtok i sitt møte 22.10.2020:
Kommunestyret vedtar forslag til Plan for eierskapskontroll for Iveland kommune 2020 –
2023 der det planlegges gjennomføring av eierskapskontroll i følgende selskaper:
• Setesdal Miljø og Gjenvinning
• Setpro AS
• AA Museum og Arkiv IKS
Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å definere omfanget og innholdet i
eierskapskontrollen, og til å foreta eventuelle endringer i prioritering mellom de aktuelle
selskaper, dersom spesielle forhold skulle tilsi det.
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Fra:
Til:
Kopi:
Emne:
Dato:
Vedlegg:

Forum for Kontroll og Tilsyn
lars.arnfinn.flatelid@iveland.kommune.no
Inger Lise Austrud
VS: Invitasjon til medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn - Iveland kommune
tirsdag 29. juni 2021 15:13:47
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Hei Lars Arnfinn Flatelid
Jeg viser til FKTs henvendelse til kontrollutvalget i mai i fjor (se under). Siden vi ikke har hørt
noe fra dere, regner vi med at den kanskje kom i skyggen av pandemien og ble glemt.
Vi forsøker på nytt og håper at dere i fm budsjettprosessen til høsten, vil vurdere medlemskap
fra 2022.
Nærmere informasjon om innmelding
Mvh
________________________
Anne-Karin Femanger Pettersen
Generalsekretær
Postboks 41 Sentrum, 0101 Oslo  | E-post:fkt@fkt.no | Tlf.:41471166
|www.fkt.no | www.twitter.com/@FKT_no   www.facebook.com/FKT.no/
FKT - En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat

Fra: Forum for Kontroll og Tilsyn
Sendt: onsdag 6. mai 2020 13:20
Til: lars.arnfinn.flatelid@iveland.kommune.no
Kopi: 'willy.gill@asekretariat.no' <willy.gill@asekretariat.no>
Emne: Invitasjon til medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn - Iveland kommune
Til
Kontrollutvalget i Iveland kommune v/Lars Arnfinn Flatelid

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) er en bransjeuavhengig organisasjon for
kontrollutvalg og deres sekretariat. Vi jobber for at kontrollutvalgene og sekretariatene
skal kunne ivareta sitt påse-ansvar overfor administrasjonen og revisjonen på en faglig god
og uavhengig måte.
Vi mener det er avgjørende for et velfungerende lokaldemokrati at politikerne er aktive og
engasjerte i samfunnsoppdraget til kontrollutvalget. Derfor må kontrollutvalgene gis
muligheten til å være direkte representert i en organisasjon som kan ivareta utvalgets rolle
og funksjon i det kommunale egenkontrollsystemet og tale kontrollutvalgets sak overfor
sentrale myndigheter. Styret i FKT er derfor sammensatt med lik fordeling av politiske
kontrollutvalgsrepresentanter og sekretariat.

Nå håper vi at Iveland kommune vil slutte seg til. Kontrollutvalget inviteres med dette til å bli
medlem.
Informasjon om FKT:
FKT ble stiftet 22. november 2005. Organisasjonen hadde i pr 31.12 2019 ca. 200 medlemmer
inkludert 23 sekretariat. Disse dekker mer enn 200 kommuner/fylkeskommuner. FKT har et eget
sekretariat med en generalsekretær lokalisert i Oslo.
Foruten å være et faglig serviceorgan som kan gi løpende råd og veiledning, kan vi tilby:
Konferanser: Hvert år arrangeres en fagkonferanse og en sekretariatskonferanse.
Veiledere: For å styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller
av revisjonsoppdrag og påse-ansvar overfor revisor, har vi utviklet flere veiledere.
Opplæring og undervisningsmateriell: I tillegg til å ha utviklet en opplæringspakke før
valget i 2019, arrangerer vi i 2020 for første gang kontrollutvalgslederskolen.
Mer Informasjon om våre tilbud finnes på www.fkt.no
Vedlagt denne mailen er brosjyre med informasjon om FKT og organisasjonens vedtekter.
Innmelding i FKT kan gjøres via hjemmesiden: www.fkt.no/bli-medlem eller ved å sende en epost til fkt@fkt.no
Kontingentsatser for 2020:
Kommune 0 – 5 000 innb.: kr 3 500
Kommuner 5 001 – 10 000 innb.: kr 7 000
Kommuner 10 001 – 20 000 innb.: kr 9 000
Kommuner 20 001 – 50 000 innb.: kr 12 000
Kommuner med mer enn 50 000 innb.: kr 15 000
Fylkeskommuner: kr 15 000
Sekretariater: kr 9 000
Kontrollutvalgets rolle er kanskje viktigere enn noen gang i kontrollutvalgets historie. Fremover
nå er kommunenes tjenesteleveranse og beslutningsprosesser særlig sårbar. Så vær
framoverlent - og ikke tenk på koronakrisen som en velfortjent aktivitetspause fra
kontrollarbeidet
Vi håper å høre fra dere. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.

Vh Anne-Karin Femanger Pettersen
Generalsekretær

________________________
Postboks 41 Sentrum, 0101 Oslo | E-post:fkt@fkt.no | Tlf.:41471166
|www.fkt.no | www.twitter.com/@FKT_no www.facebook.com/FKT.no/
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Styret 2021-2022
Leder

Tage Pettersen (2020-2022)
Leder kontrollutvalget, Moss kommune

Nestleder

Einar Ulla (2020-2022)
Seniorrådgjevar, kontrollutvalssekretariatet for Vestland
fylkeskommune

Styremedlem

Rita Holberg (2021-2023)
Leder kontrollutvalget, Fredrikstad kommune

Styremedlem

Bård Hoksrud (2020-2022)
Leder kontrollutvalget, Bamble kommune

Styremedlem

Liv Tronstad (2021-2023)
Seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS

Styremedlem

Tom Øyvind Heitmann (2021-2023)
Rådgiver Kusek IKS, Vest-Finnmark

Har du innspill vedrørende forhold styret bør kjenne til eller saker du mener
det er viktig at FKT har fokus på – ta gjerne kontakt med styreleder:

www.fkt.no

Tage Pettersen, tage.pettersen@stortinget.no
Telefon: 904 07 753

www.fkt.no
- en møteplass for kontrollutvalgene og
deres sekretariat.

Forumet sitt formål:
En møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider
med kontrollarbeid i kommuner, fylkeskommuner, sametinget
og Longyearbyen lokalstyre

Forumet sine primære oppgaver:
✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes arbeid med
kontrollfunksjonen
✓ være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av
kontrollutvalgene og sekretariatene

Forumet jobber gjennom å:
✓ arrangere fagkonferanser for kontrollutvalg
✓ arrangere kurs og samlinger for ansatte i sekretariat
✓ være høringsinstans og komme med innspill til sentrale
myndigheter i spørsmål som angår kontrollarbeid
✓ gi informasjon om nyheter og aktuelle saker for
kontrollutvalgene, www.fkt.no
✓ ta opp innspill og spørsmål fra medlemmer.
✓ veileder og bidrar med informasjonsmateriell til
opplæring av kontrollutvalg
✓ gi aktuell informasjon til medlemmer.

Medlemsfordeler:

✓ være en arena for erfaringsutveksling
✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes kompetanse
som bestiller av revisjonsoppdrag

For innmelding eller informasjon om FKT’s arbeid –
kontakt sekretariatet:
E-post: fkt@fkt.no
Generalsekretær:
Anne-Karin Femanger Pettersen| 414 71 166

✓ kontrollutvalgenes eget talerør.
✓ billigere konferanser
✓ faglig påfyll
✓ informasjonsutveksling
✓ egen medlemsinformasjon utvikles
✓ knytte kontakt med andre kontrollutvalg
✓ veiledere for arbeid i kontrollutvalg og sekretariat
✓ flere medlemmer gir større påvirkning mot dept.

En møteplass for kommunale og fylkeskommunale
kontrollutvalg og deres sekretariat.

VEDTEKTER
1. FORMÅL

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) har som formål å være en møte- og kompetanseplass
for mennesker som arbeider med kontrollarbeid i kommuner, fylkeskommuner, Sametinget
og Longyearbyen lokalstyre.

2. MEDLEMMER

De kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalgene, kontrollutvalget i Longyearbyen,
Sametingets kontrollutvalg, samt sekretariatene for disse, kan være medlemmer i forumet.

3. HOVEDOPPGAVER

Forumet sine primære oppgaver er:
• Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sitt kontrollarbeid.
• Være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene.
• Være en arena for erfaringsutveksling.
• Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av
revisjonsoppdrag.
Andre oppgaver kan være:
• Sette kontrollutvalgene i stand til å foreta best mulig prioritering av revisjonsoppgaver.
• Være en pådriver i arbeidet med å utvikle metoder og retningslinjer.
• Synliggjøre overfor omverdenen, hvor viktig kontrollfunksjonen er.
• Være et serviceorgan for kontrollutvalg og sekretariat.
• Være talerør overfor myndighetene, herunder å gi høringssvar.

4. KONTINGENT

Hvert medlem betaler en årlig kontingent, som blir fastsatt av årsmøtet. Kontingenten blir
gradert etter innbyggertallet som kontrollutvalget og sekretariatet representerer.

5. ÅRSMØTE

Årsmøtet er høyeste organ i forumet. Ordinært årsmøte blir holdt hvert år - første gang i
2006. Årsmøtet blir holdt så tidlig som mulig i året, og senest innen utgangen av juni. Styret
eller styrelederen innkaller til årsmøte, og det gjelder slike regler og frister:
• Innkalling blir sendt innen ti uker før årsmøtet.
• Saker som medlemmene ønsker reist på årsmøtet, må være styret i hende
seks uker før møtedagen.
• Styret kan selv legge frem saker for årsmøtet.
• Sakspapir blir senest sendt ut to uker før møtet.
Medlemmene avgjør selv hvem som skal representere seg på årsmøtet. Kontrollutvalg og
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sekretariat har en stemme hver, med tale-, forslags- og stemmerett. Styremedlemmer har
kun stemmerett når de representerer ett medlem, men likevel ikke i saker om årsmelding
og regnskap. Ved likt stemmetall, blir dirigenten sin stemme avgjørende.
Til behandling foreligger:
• Valg av dirigent, to referenter og to som underskriver protokollen.
• Innkalling.
• Sakslisten.
• Styret sin årsmelding.
• Regnskap og revisor sin melding.
• Fastsetting av kontingent.
• Budsjett og handlingsplan for påfølgende år.
• Innkomne saker.
• Vedtektsendringer.
• Separate valg av:
o 3 styremedlemmer og 2 vara fra kontrollutvalgene (2 år), valgt i partallsår, etter
forslag fra valgkomiteen.
o 3 styremedlemmer og 2 vara fra sekretariatene (2 år), valgt i oddetallsår, etter
forslag fra valgkomiteen.
o Leder og nestleder i styret, velges årlig blant et av styremedlemmene fra
kontrollutvalgene og et av styremedlemmene fra sekretariatene, etter forslag fra
valgkomiteen.

o

Valgkomite, to medlemmer og to varamedlemmer, etter forslag fra styret.
Funksjonstid i 2 år, der 2 repr. og en vara fra sekretariatene er på valg i
oddetallsår og to medlemmer og en vara fra kontrollutvalgene i partallsår
Leder og nestleder i valgkomiteen herav en fra kontrollutvalgene og en fra
sekretariatene, velges hvert år etter forslag fra styret. Leder velges fra
sekretariatene i partallsår og fra kontrollutvalgene i oddetallsår. Nestleder velges
fra sekretariatene i oddetallsår og fra kontrollutvalgene i partallsår.

o

Revisor, etter forslag fra styret. (Årlig valg).

o

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte, dersom 1/3 av medlemmene eller flertallet i
styret, krever det.

6. STYRE
Styret er sammensatt av 6 personer, derav 3 rekruttert fra kontrollutvalgene og 3 fra
sekretariatene. Det er 2 varamedlemmer fra kontrollutvalgene og 2 vara fra sekretariatene.
Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
Styret har ansvar for drift og virke i forumet mellom årsmøtene, og sørger selv for sitt
sekretariat. De kan sette ned utvalg og komiteer, når det er behov for det.
Styret er vedtaksfør dersom minst 4 av medlemmene er til stede. Dersom minst 3 av
styrets medlemmer gjør krav om det, skal det kalles inn til styremøte.
Ytterliggere saksbehandlingsregler for styret, fastsetter styret selv.
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7. ENDRING AV VEDTEKTENE
Vedtektene kan endres av årsmøtet, og det gjelder slike regler og frister:
• Forslag om vedtektsendringer skal være styret i hende senest seks uker før årsmøtet.
• Det blir bare fattet vedtak for den del av vedtektene, der det er mottatt
forslag om vedtektsendring.
• Vedtak må da fattes ved at minst to tredjedeler av de fremmøtte slutter seg til
forslaget.

8. OPPLØSING AV FORUMET
Forumet blir oppløst dersom ¾ av årsmøtet sine delegater krever det.
Besluttes forumet oppløst, skal årsmøtet vedta anvendelse av forumets midler til et formål
som styrker kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid.

Disse vedtektene ble vedtatt på FKT sin stiftelsessamling, 22.11.05, med endring på
årsmøtet 08.06.06, 02.06.10, 03.06.14, 07.06.16. 01.06.21
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