
Agder Sekretariat  
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder 

 
Postboks 120 

4491 Kvinesdal 

Bankkonto:  

3080 32 25660 

Organisasjonsnr.: 

988 798 185 

 

 

Eierkommuner: 

 

Ansatte: 

Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og 

Hornnes, Farsund, Flekkefjord, 

Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, 

Lindesnes, Lyngdal, Mandal, 

Marnardal, Sirdal, Valle, Åseral 

 

Daglig leder Kjell Ivar Hommen 

Telefon: 38 35 14 09 

Mobiltelefon: 97 51 02 98 

E-post: kjell.ivar@asekretariat.no 

Saksbehandler Willy Gill 

Telefon 38 35 52 77 

Mobiltelefon 90 95 62 46 

E-post: willy.gill@asekretariat.no 

 

EVJE OG HORNNES KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
 

MØTEBOK 

Møte nr. 03/14 

Dato: 08.05.2014 kl. 09.00 – 11.15 

Sted: Evjemoen, møterom Servicekontoret 

 

 

Tilstede: 

Bjarne Johansen, leder 

Tom Roger Øydne, nestleder 

Knut Karlsen 

Ellen Bjærum 

Anne Gundersen 

 

Dessuten møtte: 

Revisjonssjef Steinar Risinggård 

Utvalgssekretær Kjell Ivar Hommen 

 

Det var ikke merknader til innkalling og saksliste.  

Saksliste: 

SAK 04/14 GODKJENNING AV MØTEBOK 

SAK 05/14 kommuneregnskapet for 2013 

SAK 06/14 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 

 

Referatsaker: 

 Møtebok fra Agder Sekretariat 

 Mail fra Revisorforeningen 

 

Eventuelt 
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Kvinesdal, 09.05.2014 

Agder Sekretariat 

 

Kjell Ivar Hommen 

Utvalgssekretær 

 

Utskrift sendes til: 

Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, ordfører, rådmann, revisor, Yngvild 

Abusdal, postmottak og Setesdølen 
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Møtebok 8. mai 2014      Evje og Hornnes kontrollutvalg 

 

SAK 04/14 GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

Enstemmig vedtak: 

 

Møteboken fra 13. mars 2014 godkjennes. 

 

 

 

SAK 05/14 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2013, EVJE OG HORNNES 

KOMMUNE 
 

Enstemmig vedtak: 

 

Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Evje og Hornnes kommunes regnskap for 2013.  

Sammen med årsregnskapet forelå årsmelding fra rådmannen og 

revisjonsberetning fra Setesdal Revisjonsdistrikt IKS. 

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende 

spesifikasjoner og noter, samt rådmannens årsmelding, tilfredsstiller de formelle 

krav i regnskapsforskriften og regnskapsbrukernes informasjonsbehov. 

 

Til tross for gjentatte påpekninger fra kontrollutvalget, fortsetter overskuddene å 

bygge seg opp innenfor selvkostområdene. 

 

Kontrollutvalget vil også gjøre oppmerksom på at driftsresultatet for 2013 ikke 

er i samsvar med de mål som kommunestyret tidligere har vedtatt for 

kommunens drift. 

 

Ut over dette og de presiseringer som fremgår av revisjonsberetningen til 

årsregnskapet, datert 24.03.2014, har kontrollutvalget ingen merknader til Evje 

og Hornnes kommunes årsregnskap for 2013. 

 

 

 

Saksfremstilling:    Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen 

 

Sak 05/14 Kommuneregnskapet for 2013, Evje og Hornnes kommune 

 

Lover, forskrifter: 

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 

Forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15. desember 2000, med endringer i 2004 

 

Saksdokumenter vedlagt saken: 

Årsregnskapet for 2013 – utsendt direkte fra kommunens sekretariat 
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Årsberetningen for 2013 – utsendt direkte fra kommunens sekretariat 

Revisjonsberetning datert 24. mars 2014 

 

Saksopplysninger: 

Driftsregnskapet viser kr 182 636.310,99 til fordeling drift og et regnskapsmessig 

mindreforbruk på kr  503.025,16. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, 

driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per 

denne datoen, og en beskrivelse av vesentlig anvendte regnskapsprinsipper og andre 

noteopplysninger. 

 

Årsregnskapet er utarbeidet etter de formelle krav som stilles i kommuneloven med tilhørende 

regnskapsbestemmelser i forskrift for årsregnskap og årsberetning og god regnskapsskikk i 

Norge. 

 

Revisor har i sin beretning gjort følgende presisering: 

”Enhet NAV kommune har en budsjettoverskridelse på 14,23%, dvs. 676.075. Dette er 

nærmere omtalt på side 50 i årsmeldingen. 

Vi gjør oppmerksom på at kommunen ikke har brukt overskudd fra selvkostområdet vann fra 

2007 på kr 24.705,- og overskudd fra selkostområdet avløp fra 2007 på kr 88.470,22.  Dette 

er ikke i henhold til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, 

jf. Forskrift om begrensing av forurensing av 01.06.2004 § 16-1. 

 

Presiseringene har ingen betydning for vår konklusjon til regnskapet.” 

 

For øvrig vises det til revisjonsberetningen fra revisor. 

 

Behandling av årsregnskapet 

Behandling av årsregnskap og årsberetning vil være som følger, jf forskrift om årsregnskap og 

årsberetning: 

 

- Rådmann og fagansvarlig for regnskap avlegger årsregnskapet 

- Rådmann utarbeider årsmelding 

- Revisor avgir revisjonsberetning til kommunestyret 

- Kontrollutvalget avgir uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret 

- Formannskapet innstiller overfor kommunestyret om godkjenning og disponering 

(Kontrollutvalgets uttalelse skal foreligge når formannskapet behandler regnskapet) 

- Kommunestyret godkjenner regnskapet 

 

 

Revisor vil være til stede i kontrollutvalgets møte og kan svare på eventuelle spørsmål i 

forbindelse med regnskapet. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Evje og Hornnes kommunes regnskap for 2013.  Sammen med 

årsregnskapet forelå årsmelding fra rådmannen og revisjonsberetning fra Setesdal 

Revisjonsdistrikt IKS. 

 



Agder Sekretariat 
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder 

 

5 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner og 

noter, samt rådmannens årsmelding, tilfredsstiller de formelle krav i regnskapsforskriften og 

regnskapsbrukernes informasjonsbehov. 

 

Ut over dette og de presiseringer som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, 

datert 24.03.2014, har kontrollutvalget ingen merknader til Evje og Hornnes kommunes 

årsregnskap for 2013. 

 

 

 

 

 

SAK 06/14 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN « Enkeltvedtak 

vedr. praktisk bistand, hjemmesykepleie, korttids- og langtidsopphold i 

institusjon» 
 

Enstemmig vedtak: 

 

Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å gjøre slikt vedtak: 

 

Rapporten tas til etterretning. 

 

Kommunestyret ber kontrollutvalget om å gjennomføre en brukerundersøkelse 

for å se på hvilken oppfatning innbyggerne har av tilbudet som gis innenfor pleie- 

og omsorgssektoren i Evje og Hornnes kommune. 

 

 

 

 

Saksfremstilling:    Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen 

 

SAK 06/14 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN  ” Enkeltvedtak vedr. 

praktisk bistand, hjemmesykepleie, korttids- og langtidsopphold i institusjon» 

 

Saksdokumenter vedlagt saken: 

 

 Forvaltningsrevisjonsrapport utarbeidet av Setesdal Revisjonsdistrikt IKS, datert mars 

2014 (ettersendes/utleveres i møtet) Utkast til rapport er utsendt tidligere. 

 

Bakgrunn: 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet ” Enkeltvedtak vedr. praktisk bistand, hjemmesykepleie, 

korttids- og langtidsopphold i institusjon”, er et av prosjektene som kommunestyret vedtok 

gjennom sin godkjenning av Plan for forvaltningsrevisjon for Evje og Hornnes kommune 

2012-2015 i møte 16.11.2012. 

Kontrollutvalget gjorde i sitt møte 23.05.2013 følgende vedtak:  

Kontrollutvalget ber Setesdal Revisjonsdistrikt IKS om å gjennomføre 

forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Enkeltvedtak vedr. hjemmehjelp, hjemmesykepleie, 

korttids- og langtidsopphold i institusjon» 
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Kontrollutvalget ønsker å få fremlagt en prosjektplan som grunnlag for en drøfting av 

problemstilling, gjennomføring og tidsplan før oppstart av prosjektet» 

 

I møte 22.08.2013 ble prosjektplan lagt frem for utvalget, og dette vedtaket ble gjort: 

«Kontrollutvalget ber Setesdal Revisjonsdistrikt IKS om å gjennomføre 

forvaltningsrevisjonsprosjektet «Enkeltvedtak vedr. hjemmehjelp, hjemmesykepleie, korttids- 

og langtidsopphold i institusjon» basert på de problemstillinger som fremgår av prosjektplan. 

Rapporten forventes mottatt innen 15.11.2013.» 

 

Rapporten var ikke ferdigstilt til kontrollutvalgets møte 11.12.2013, og det ble fattet følgende 

vedtak: 

«Kontrollutvalget registrerer at revisjonen ikke har klart å levere 

forvaltningsrevisjonsrapporten «Enkeltvedtak vedr. hjemmehjelp, hjemmesykepleie, korttids- 

og langtidsopphold i institusjon» innen fristen, 15. november 2013. 

Kontrollutvalget aksepterer at fristen for levering utsettes til 15. februar 2014.» 

 

Det er kontrollutvalget som, ihht. § 9 i forskriften, jfr. Kommuneloven § 77 nr. 4 annet 

punktum, har ansvar for å påse at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon. I dette ligger at 

kontrollutvalget har en bestillerrolle i forbindelse med forvaltningsrevisjon. 

 

Innhold i rapporten 

Det er i rapporten utledet følgende problemstillinger: 

1. Behandles søknader om hjemmehjelp, hjemmesykepleie, korttidsplasser og 

langtidsplasser i institusjon i samsvar med lovens krav og de kriterier som er 

vedtatt i kommunen? 

2. Har søkere som har fått avslag på søknad om langtidsplass fått alternativt 

tilbud?? 

 

Ved gjennomføring av revisjonsprosjektet er det benyttet dokumentanalyse og intervju som 

metode. 

 

Rapporten konkluderer med at: 

 Kommunen i hovedsak følger saksbehandlingsreglene ved behandling av søknader om 

praktisk bistand, hjemmesykepleie og ved behandling av korttids- og langtidsopphold. 

 

Eventuell uttalelse fra rådmannen foreligger ikke pr. dato. 

 

 

Forslag til innstilling til vedtak i kommunestyret: 

 

Rapporten tas til etterretning. 
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Referatsaker: 

Disse sakene ble referert og tatt til orientering: 

 

 Møtebok fra Agder Sekretariat 

 Mail fra Revisorforeningen 

 

 

Neste møte i kontrollutvalget er etter møteplanen 21. august 2014 


