
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: 97 51 02 98 

E-post: kjell.ivar@asekretariat.no 

Saksbehandler Willy Gill 

Telefon 90 95 62 46 

E-post: willy.gill@asekretariat.no 

 

EVJE OG HORNNES KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 

MØTEBOK 

Møte nr. 04/18 

Dato: 15.11.2018 kl. 09.00 – 10.30 
Sted: Evjemoen, møterom kommunestyresalen 
 

 
Tilstede: 

Else Haugland, leder 

Jan A. Haagensen 

Linn Moseid 

Svein Arne Haugen 

Dag Yngve Aasen  

Dessuten møtte: 

Forvaltningsrevisor Tor Ole Holbek 

Revisor Tommy Pytten 

Forvaltningsrevisor Maren Stapnes 

Utvalgssekretær Kjell Ivar Hommen 

 
Det var ikke merknader til innkalling og saksliste.  

Saksliste: 
SAK 13/18 GODKJENNING AV MØTEBOK 
SAK 14/18 BESTILLING AV SELSKAPSKONTROLL 
SAK 15/18 FORVALTNINGSREVISJON – PROSJEKTPLAN 
SAK 16/18 FORVALTNINGSREVISJON – TILBAKEMELDING FRA RÅDMANN 
SAK 17/18 SELSKAPSKONTROLL – TILBAKEMELDING FRA RÅDMANN (ettersendt) 
 
Fast post: Revisor orienterer 
 
Eventuelt 
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Kvinesdal, 15. november 2018 

Agder Sekretariat 

 

Kjell Ivar Hommen 

Utvalgssekretær 

 

Utskrift sendes til: 

Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, ordfører, rådmann, revisor, Kaja 
Bygland, postmottak og Setesdølen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Agder Sekretariat 
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder 

 

3 

Møtebok 15. november 2018      Evje og Hornnes kontrollutvalg 

 

SAK 13/18 GODKJENNING AV MØTEBOK 

 
Enstemmig vedtak: 

 

Møtebok fra 4. oktober 2018 ble godkjent. 

 

 

SAK 14/18 BESTILLING AV SELSKAPSKONTROLL 

 
Enstemmig vedtak: 

 

Evje og Hornnes kontrollutvalg ønsker at det gjennomføres en felles 

selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS.  

Gjennomføringen skjer i tråd med fremlagt prosjektplan. 

Utvalget forutsetter at en stor andel av de øvrige eierne blir med på 

selskapskontrollen. 

Rapport til kontrollutvalget forventes i løpet av første halvår 2019. 

 

 

Saksfremstilling:      Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen 

 

SAK 14/18 BESTILLING AV SELSKAPSKONTROLL 

 

Vedlegg: 

1. Prosjektplan for selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget har mottatt mail fra Aust-Agder Revisjon IKS, hvor de redegjør for planlagt 

selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS. 

Det er utarbeidet prosjektplan, og denne har som utgangspunkt at det gjennomføres en felles 

eierskapskontroll for alle eierkommunene. 

 

Følgende problemstillinger er planlagt undersøkt: 

 Sikrer eierkommunene at deres eierinteresser blir ivaretatt i selskapets styrende 

organer? 

 Rapporteres selskapets aktiviteter tilbake til de respektive eierkommunene i tråd 

med gitte anbefalinger? 

 Er fordelingsprinsippene for selskapets forvaltning av ressurser i tråd med de 

krav som stilles i lov og styringsdokumenter? Og gjennomføres utbetalingene i 

tråd med de føringer som ligger til grunn? 

 

Konsesjonskraft IKS har som formål å være en ledende nasjonal forvalter av konsesjonskraft. 

Konsesjonskraft IKS omsetter eierkommunene sin konsesjonskraft. Eiere er Vest-Agder 

fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, og en rekke kommuner på Agder. 

Evje og Hornnes kommunes eierandel i selskapet er 0,4 %. 
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Tidsbruken for hele prosjektet er anslått til ca. 100 timer, og kostnaden går av det ordinære 

budsjettet til revisjon. 

Prosjektet skal gjennomføres av Aust-Agder Revisjon IKS i samarbeid med Agder 

Kommunerevisjon IKS. 

  

Forslag til vedtak: 

Evje og Hornnes kontrollutvalg ønsker at det gjennomføres en felles selskapskontroll i 

Konsesjonskraft IKS.  

Gjennomføringen skjer i tråd med fremlagt prosjektplan. 

Utvalget forutsetter at en stor andel av de øvrige eierne blir med på selskapskontrollen. 

Rapport til kontrollutvalget forventes innen første halvår 2019. 

 

 

SAK 15/18 FORVALTNINGSREVISJON - prosjektplan 
 

Enstemmig vedtak: 

 

Kontrollutvalget ber Agder Kommunerevisjon IKS om å gjennomføre 

forvaltningsrevisjonsprosjektet « Barnevern» basert på de problemstillinger som 

fremgår av prosjektplanen og innenfor budsjettrammen for Kontroll og Tilsyn 

for 2019. 

En forventer at rapporten er mottatt innen 15.08.2019. 

 

 

Saksutredning:     Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen 

 

SAK 15/18 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON - prosjektplan 

 

Vedlegg: 

 Prosjektplan, datert november 2018 

 

Bakgrunn: 

I Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019 for Evje og Hornnes kommune 

prioriteres følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt: 

 Barnevern 

 Kommunale NAV-tjenester 

 Bekjempelse av barnefattigdom 

 Bosetting og integrering av flyktninger 

 Plan- og byggesaksbehandling – (gjennomført) 

 

Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 04.10.2018 gjennomføring av 

forvaltningsrevisjonsprosjekt med tema «Barnevern». 

 

Revisjonen foreslår følgende problemstillinger i den fremlagte prosjektplanen: 

 

Hvordan har utviklingen i barnevernsaker vært de senere årene? 
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Har barneverntjenesten en tilfredsstillende behandling av meldinger om bekymring? 

 

Har barneverntjenesten en tilfredsstillende gjennomføring av undersøkelser? 

 

Er det etablert tilstrekkelig internkontroll i barneverntjenesten? 

 

Har barneverntjenesten etablert tilstrekkelige rutiner for økonomirapportering til 

samarbeidskommunene? 

 

I tillegg er det lagt opp til at det blir sett nærmere på hvordan kommunen har fulgt opp tilsyn 

fra Fylkesmannen som ble gjennomført i 2012. 

 

Prosjektet vil bli gjennomført etter de normer og standarder som er relevante for det området 

som skal undersøkes i forvaltningsrevisjon, og metodebruken vil være i henhold til de krav 

som er fastsatt i kommuneloven, forskrift om revisjon i kommuner og RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon. 

Forvaltningsrevisor vil gjennomgå prosjektplanen i møtet. 

 

Forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget ber Agder Kommunerevisjon IKS om å gjennomføre 

forvaltningsrevisjonsprosjektet « Barnevern» basert på de problemstillinger som fremgår av 

prosjektplanen og innenfor budsjettrammen for Kontroll og Tilsyn for 2019. 

En forventer at rapporten er mottatt innen 01.05.2019. 

 

 

SAK 16/18 FORVALTNINGSREVISJON – tilbakemelding fra rådmannen 
 

Enstemmig vedtak: 

 

Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen fra rådmannen til foreløpig orientering. 

 

Kontrollutvalget ønsker skriftlig dokumentasjon på hva som er gjennomført, og 

evt. tidsplan for ikke gjennomførte tiltak innen 01.02.2019. 

 

Rådmannen inviteres til neste møte for å orientere om saken. 

 

 

Saksutredning:     Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen 

 

SAK 16/18 FORVALTNINGSREVISJON – tilbakemelding fra rådmannen 

 

Vedlegg: 

Brev fra rådmannen datert 02.11.2018 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget gjorde i sitt møte 24.05.2018 en innstilling til vedtak i Evje og Hornnes 

kommunestyre om å be rådmannen om å følge opp de anbefalingene som kom frem i 

forvaltningsrevisjonsrapporten «Byggesaksbehandling Evje og Hornnes kommune.» 

Kommunestyret gjorde tilsvarende vedtak 21. juni 2018  
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Rådmannen har i brev gitt sin tilbakemelding til kontrollutvalget. 

 

Revisjonen kommer med disse anbefalingene på de enkelte anbefalingene:  

 

 Kommunen bør ta en gjennomgang av planverket sitt for å vurdere hvorvidt en 

oppdatering er nødvendig. 

Tilbakemelding: 

Dette gjøres i kommuneplanarbeidet. 

 

 Kommunen bør utarbeide og sikre gode rutiner for å bedre ivareta kravene til 

journalføring og arkivering. 

Tilbakemelding: 

Det utarbeides rutiner for dokumentasjon i henhold til kravene. 

 

 Kommunen bør sende ut foreløpig svar til tiltakshaver eller ansvarlig søker innen en 

måned fra mottatt søknad for å informere vedkommende om status på byggesøknad. 

Tilbakemelding: 

Kommunen sender ut svar hvis det er åpenbart at behandlingen tar mer enn en 

måned. Saksbehandlingstiden er normalt innen en måned. 

 

 Kommunen bør sikre at vurderinger av om lovens vilkår er oppfylt foretas og 

dokumenteres i de tilfeller hvor slike vurderinger er påkrevd. 

Tilbakemelding: 

Dette innarbeides i sjekklister for saksbehandlingen 

 

 Kommunen bør oppdatere og ajourføre malen for underretning om vedtak med 

gjeldende regelverk.  Videre bør informasjon om klage utfylles og informasjon om 

innsyn må inntas. 

Tilbakemelding: 

Malen oppdateres i henhold til anbefalingen. 

 

 Kommunen bør innhente grunngitt dispensasjonssøknad dersom tiltakshaver eller 

ansvarlig søker ikke har sendt inn begrunnelse i den konkrete sak. 

Tilbakemelding: 

Kommunen innfører rutine om å kreve grunngitt søknad og ikke bare muntlig. 

 

 Kommunen bør utarbeide rutiner for å sikre at søknad om ferdigattest kommer inn 

fortløpende. 

Tilbakemelding: 

Dette innarbeides i sjekklisten for saksbehandling og følges opp i flere ledd. 

 

 Kommunen bør formalisere rutinene vedrørende habilitet. 

Tilbakemelding: 

Spørsmål om habilitet innarbeides i sjekklisten for saksbehandling. 

 

 Kommunen bør gjøre videredelegeringen fra enhetsleder til saksbehandler skriftlig. 

Tilbakemelding: 
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Delegasjoner videredelegeres gjennom administrativt vedtak i henhold til 

delegasjonsreglement. 

 

 Kommunen bør innføre kontroll av vedtak avgjort av saksbehandler med delegert 

myndighet. 

Tilbakemelding: 

Det innarbeides rutine for at enhetsleder kontrollerer og signerer sammen med 

saksbehandler på delegasjonssaker. 

 

 Kommunen bør foreta en risikovurdering som grunnlag for å prioritere, og dermed 

iverksette, kontrolltiltak. 

Tilbakemelding: 

Det gjennomføres en risikovurdering for å prioritere og iverksette kontrolltiltak. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen fra rådmannen til orientering. 

 

 

SAK 17/18 SELSKAPSKONTROLL SETESDAL BRANNVESEN IKS – tilbakemelding 

fra rådmannen 

 

Enstemmig vedtak: 

 

Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen fra rådmannen til foreløpig orientering. 

 

Kontrollutvalget ønsker tilbakemelding fra rådmannen om hva som menes med 

tilbakemeldingen vedr. eiermøter mellom eierkommunene og Setesdal 

Brannvesen IKS. 

 

 

Saksutredning:    Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen 

 

SAK 17/18 SELSKAPSKONTROLL SETESDAL BRANNVESEN IKS – tilbakemelding 

fra rådmannen 

 

Saksdokument vedlagt saken:  

 Tilbakemelding fra rådmannen vedr. selskapskontroll Setesdal Brannvesen IKS, datert 

12.09.2018 

 Etiske retningslinjer Setesdal Brannvesen IKS 

 Verdier og holdninger og varslingsrutiner Setesdal Brannvesen IKS 

 Styreinstruks Setesdal Brannvesen IKS 

 

Bakgrunn: 

Selskapskontrollen i Setesdal Brannvesen IKS ble behandlet i kommunestyret 21.06.2018. 

Der ble det bedt om skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 01.10.2018. 

 

Formålet med selskapskontrollen fremkommer i § 14 i Forskrift om kontrollutvalg i 

kommuner. Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll av forvaltningen av 



Agder Sekretariat 
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder 

 

8 

eierinteressene i de selskaper som er omfattet av en slik kontroll, herunder å kontrollere om 

den som utøver kommunens eierinteresser i selskapet gjør dette i samsvar med 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). 

 

Anbefalinger 

På grunnlag av de funn og vurderinger som ble gjort av revisjonen i selskapskontrollen, kom 

revisjonen med disse anbefalingene: 

 

 Evje og Hornnes kommune sørger for at det er samsvar mellom de tiltak for 

eierskapsstyring som fremkommer av eierstrategi i eierskapsmelding og det 

kommunen faktisk utfører av praktisk eierskap 

Tilbakemelding: 

Kommunens eierskapsmelding bør revideres og dette må justeres i denne 

sammenheng. Revisjonen skal skje i løpet av 2019. 

 

 Utarbeidelse av etiske retningslinjer. 

Tilbakemelding: 

Forslag til etiske retningslinjer legges frem i planlagt styremøte 10. oktober.  Rutine 

for varslingsbehandling ble vedtatt i styret i mars i år. 

 

 Utarbeidelse av instruks for styret, herunder retningslinjer for håndtering av mulige 

habilitetskonflikter. 

Tilbakemelding: 

 Det er utarbeidet forslag til styreinstruks, og denne skal legges frem for styret for 

vedtak i styremøte 10. oktober. Habilitet er omtalt i punkt 7 i instruksen. 

 

 

 

 Det bør klargjøres i eierkommunenes delegasjonsreglement at det er gitt delegasjon 

av myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven til Setesdal Brannvesen IKS. 

Tilbakemelding: 

Kommunen legger frem sak om delegasjon på dette området innen årsskiftet. 

 

 Det bør tydeliggjøres av eierkommunene – enten i delegasjonsreglementet eller i 

vedtak – hvem som er klageorgan etter brann- og eksplosjonsloven. 

Tilbakemelding: 

I Evje og Hornnes kommune er det normalt formannskapet som er klagenemnd. 

Samtidig har kommunestyret gjennom å ha vedtatt selskapsavtalen sagt at selskapet, 

styret og representantskapet i selskapet skal behandle klager.  Det er et svært lavt 

antall klagesaker på dette området, og vi ønsker derfor å forholde oss til gjeldende 

selskapsavtale, ved at klager behandles i siste instans av representantskapet. Dettekan 

vurderes på ny ved en revisjon av selskapsavtalen.  Forslag om klargjøring på dette 

punktet legges frem i sak om delegasjon vedr. myndighet etter brann- og 

eksplosjonsloven, jfr. forrige kulepunkt. 

 

 Det bør legges til rette for årlige eiermøter mellom eierkommunene og Setesdal 

Brannvesen IKS. 

Tilbakemelding: 
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Erfaringsmessig vil det være enklere å få dette til når det allikevel er 

representantskapsmøte enn som egne møter, da møtes alle eierne allikevel. 

Anbefalingen oversendes derfor til Setesdal regionråd, for å se på mulighet for å få 

dette til i forbindelse med ett av de to årlige representantskapsmøtene. 

 

 Sentrale dokumenter som årsmelding og årsregnskap legges frem for relevante 

politiske utvalg, fortrinnsvis kommunestyret. 

Tilbakemelding: 

Evje og Hornnes kommune har som rutine å legge frem oversendte årsmeldinger og 

årsregnskap fra egne IKS`er og lignende som referatsak for kommunestyret.  Vi vil 

følge dette opp fremover. 

 

 Protokoll fra representantskapet underskrives av møteleder og to av 

representantskapets medlemmer i samsvar med IKS-loven. 

Tilbakemelding: 

Det har her vert kontakt med daglig leder i selskapet, som sier at dette er det allerede 

orden på. Protokollene fra representantskapsmøtene 14.12.17 og 28.02.18 viser at 

dette stemmer. 

 

 At innkalling til representantskapsmøte skjer med minst 4 ukers varsel og at sakslisten 

er vedlagt.  Angitt frist for innkalling og varsling av representantskapsmøte i 

selskapsavtalen, bør justeres i samsvar med IKS-loven ved neste revidering av 

avtalen. 

Tilbakemelding: 

Det har vært kontakt med daglig leder i selskapet, som vil sørge for at innkalling skjer 

korrekt ihht loven fra og med neste representantskapsmøte. Justering av 

selskapsavtalen må skje i forbindelse med neste revidering av denne, dette følgesopp 

av daglig leder i selskapet. 

 

 Det bør tas inn et punkt om plikt til å holde arkiv iht. arkivloven ved neste revidering 

av selskapsavtalen. 

Tilbakemelding: 

Dette følges opp av daglig leder i selskapet. 

 

 Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper bør registrere sine verv i 

styrevervregisteret. 

Tilbakemelding: 

Daglig leder har framlagt dokumentasjon på at alle styremedlemmene nå er registrert i 

styrevervregisteret.  Når nye styremedlemmer kommer inn i selskapet må de få 

beskjed om at registrering skal foretas fra sin kommune. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen fra rådmannen til orientering. 

 

 

Fast post: Revisor orienterer 

 

Revisor orienterte om gjennomført kvalitetskontroll. Resultatet av kontrollen sendes sekretær. 
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Eventuelt 

Leder Else Haugland deltar på Kontrollutvalgskonferansen 30-31 januar 2019. 

 


