
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. 01/19 
Dato: 28.02.2019 kl. 09.00 – 09.50 
Sted: Evjemoen, møterom Servicekontoret 
 
 
Tilstede: 

Else Haugland, leder 

Linn Moseid 

Svein Arne Haugen 

Harald Kleggetveit, 1. varamedlem 

 

Jan A. Haagensen og Dag Yngve Aasen hadde forfall. 

 

Dessuten møtte: 

Forvaltningsrevisor Maren Stapnes 

Utvalgssekretær Kjell Ivar Hommen 
 
Det var ikke merknader til innkalling og saksliste.  

Saksliste: 
SAK 01/19 GODKJENNING AV MØTEBOK 
SAK 02/19 ÅRSPLAN FOR 2019 
SAK 03/19 UAVHENGIGHETSERKLÆRINGER FRA REVISOR 
SAK 04/19 SELSKAPSKONTROLL – TILBAKEMELDING FRA RÅDMANN 
 
Fast post: Revisor orienterer 
 
Eventuelt 
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Kvinesdal, 28. februar 2019 

Agder Sekretariat 
 

Kjell Ivar Hommen 

Utvalgssekretær 
 

Utskrift sendes til: 
Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, ordfører, rådmann, revisor, Kaja 
Bygland, postmottak og Setesdølen 
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Møtebok 28. februar 2019      Evje og Hornnes kontrollutvalg 

 
SAK 01/19 GODKJENNING AV MØTEBOK 
 
Enstemmig vedtak: 
 

Møtebok fra 15.11.2018 ble godkjent. 
 
 
SAK 02/19 ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET 2019 
 
Enstemmig vedtak: 
 

Forslag til årsplan for kontrollutvalget 2019 vedtas. 
 
 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen 
 
SAK 02/19  ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET 2019 
 
Vedlegg: 
Forslag til årsplan for kontrollutvalget 2019 
 
 
Bakgrunn: 
Det fremlegges forslag til årsplan for 2019. Datoer og saker er foreløpige.  
 
Forslag til vedtak: 
Forslag til årsplan for kontrollutvalget 2019 vedtas. 
 
3. Møteplan 
Dato  Saker til behandling (foreløpig oversikt) 
Torsdag 28.02.2019 • Årsplan for 2019 

• Uavhengighetserklæringer 
• Aktuelle saker 

 
Torsdag 11.04.2019 
 

• Årsmelding KU 2018 
• Kommuneregnskapet for 2018? 
• Aktuelle saker 
 

  
Torsdag 09.05.2019 • Kommuneregnskapet for 2018? 

• Aktuelle saker 
 

September? • Budsjett for Kontroll og Tilsyn 2020 
• Aktuelle saker 
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• Selskapskontroll Konsesjonskraft IKS 
 

? •  
 
 
 
SAK 03/19 UAVHENGIGHETSERKLÆRINGER FRA REVISOR 
 
Enstemmig vedtak: 
 

Basert på revisors egenvurdering av sin uavhengighet mener kontrollutvalget at 
det kan konkluderes med at revisor tilfredsstiller kommuneloven og 
revisjonsforskriftens krav til uavhengighet. 

 
 
Saksfremstilling:     Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen 
 
SAK 03/19 UAVHENGIGHETSERKLÆRINGER FRA REVISOR 
 
Vedlegg: 
Uavhengighetserklæringer 2019 fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tor Ole Holbek og 
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Tommy Pytten 
 
 
Saksopplysninger 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor og oppdragsansvarlig regnskapsrevisor skal i henhold 
til revisjonsforskriften § 15 hvert år avgi en skriftlig egenvurdering om sin uavhengighet til 
kontrollutvalget. 
Kontrollutvalget må vurdere om revisors egenvurdering tilsier at revisor tilfredsstiller de krav 
til uavhengighet som fremgår i kommuneloven og revisjonsforskriften. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Basert på revisors egenvurdering av sin uavhengighet mener kontrollutvalget at det kan 
konkluderes med at revisor tilfredsstiller kommuneloven og revisjonsforskriftens krav til 
uavhengighet. 
 
 
SAK 04/19 SELSKAPSKONTROLL SETESDAL BRANNVESEN IKS – 
TILBAKEMELDING FRA RÅDMANNEN 
 
Enstemmig vedtak: 

 
Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen fra rådmannen til orientering. 
 

 
 
Saksfremstilling:     Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen 
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SAK 04/19 SELSKAPSKONTROLL SETESDAL BRANNVESEN IKS – tilbakemelding 
fra rådmannen 
 
Saksdokument vedlagt saken:  

• Tilbakemelding fra rådmannen, datert 18.01.2019 
 
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. 
 
På grunnlag av de funn og vurderinger som ble gjort av revisjonen i selskapskontrollen, kom 
revisjonen med bl.a.  denne anbefalingen: (rådmannens tilbakemelding i kursiv) 

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

Brannvesen IKS. 
Tilbakemelding: 
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. 

 
Kontrollutvalget gjorde i sitt møte 15.11.2018 slikt vedtak: 
«Kontrollutvalget ønsker tilbakemelding fra rådmannen om hva som menes med 
tilbakemeldingen vedr. eiermøter mellom eierkommunene og Setesdal Brannvesen 
IKS.» 
 
Rådmannen skriver i sin tilbakemelding datert 18.01.2019 følgende: 
«Et eiermøte er som kjent et møte mellom representanter fra kommunen som eier, styret og 
daglig leder av selskapet.  Eierne kan behov for å diskutere strategier seg imellom uten å 
treffe formelle beslutninger, og dette bør kunne gjøres uten å måtte innkalle til møte i 
representantskapet etter de formelle reglene i loven. Et eiermøte er ikke lovregulert og er 
bare en uformell arena der det ikke skal treffes vedtak.  I tillegg bør det ikke legges føringer 
eller «gis signaler» i eiermøtene som kan anses å gripe inn i styrets myndighetsområde. 
Eiermøtene er uforpliktende for eierne og for selskapet. 
 
En videre tilbakemelding her er som følger: Den enkleste måten å få til et eiermøte på, er at 
årlige eiermøter legges samtidig og i tilknytning til ett av de årlige representantskapsmøtene. 
Styret i selskapet kan da kalles inn i tillegg til styreleder, og det settes av tid til å avvikle 
eiermøtet. 
 
I forbindelse med eiermøtene må representantskapet, evt. i samarbeid med styreleder i 
selskapet, kalle inn og sette agenda for møtet.» 
 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen fra rådmannen til orientering. 
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Referatsaker 
Disse sakene ble referert og tatt til orientering: 
R 01/19 Årsrapport fra Skatteoppkreveren i Evje og Hornnes kommune 
R 02/19 Kontrollrapport vedr. skatteoppkreverens årsrapport for 2018 
 
 
Fast post: Nytt fra revisor 
Revisor orienterte om arbeidet med regnskapsrevisjon, og om arbeidet med og avklaring i 
forhold til forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barnevern». 
 
 
 
Eventuelt 
Kontrollutvalget har ikke mottatt skriftlig dokumentasjon som ønsket i forhold til 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Byggesaksbehandling i Evje og Hornnes kommune» 
Administrasjonssjefen inviteres til neste møte. 
 
Neste møte er planlagt 11.04.2019. 
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