
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. 02/19 
Dato: 09.05.2019 kl. 09.00 – 10.30 
Sted: Evjemoen, møterom formannskapssalen 
 
 
Tilstede: 

Else Haugland, leder 

Jan A. Haagensen 

Linn Moseid 

Svein Arne Haugen 

Dag Yngve Aasen 

 

Dessuten møtte: 

Administrasjonssjef Frantz Are Nilsen 

Forvaltningsrevisor Maren Stapnes 

Revisor Tommy Pytten 

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

Saksliste: 
SAK 05/19 GODKJENNING AV MØTEBOK 
SAK 06/19 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - TILBAKEMELDING 
SAK 07/19 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2018 
SAK 08/19 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2018 
 
Fast post: Nytt fra revisor 
 
Eventuelt 
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Kvinesdal, 9. mai 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 9. mai 2019      Evje og Hornnes kontrollutvalg 

 
SAK 05/19 GODKJENNING AV MØTEBOK 
 
Enstemmig vedtak: 
 

Møtebok fra 28.02.2019 ble godkjent. 
 
 
 
SAK 02/19 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – 
TILBAKEMELDING FRA ADMINISTRASJONSSJEFEN 
 
Administrasjonssjefen orienterte om saken i møtet. 
 
Enstemmig vedtak: 
 

Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen til orientering. 
Skriftlig dokumentasjon sendes medlemmene i utvalget. 

 
 
Saksfremstilling:     Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen 
 
SAK 06/19 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – tilbakemelding fra 

administrasjonssjefen 
 
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  
 
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. 
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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: 
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. 

 
 
«Kontrollutvalget tok i møte 15.11.2018 tilbakemeldingen fra rådmannen til foreløpig 
orientering. 
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Kontrollutvalget ønsket skriftlig dokumentasjon på hva som var gjennomført, og evt. tidsplan 
for ikke gjennomførte tiltak innen 01.02.2019. 
Rådmannen inviteres til neste møte for å orientere om saken.» 
 
Rådmannen møter for å orientere om saken. 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
SAK 07/19  KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2018, Evje og Hornnes 
kommune 
 
Enstemmig vedtak: 
 
Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret: 

Kontrollutvalget har behandlet Evje og Hornnes kommunes regnskap for 2018.  
Sammen med årsregnskapet forelå årsmelding fra rådmannen og 
revisjonsberetning fra Agder Kommunerevisjon IKS. 
 
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 det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, 
datert 15. april 2019, har kontrollutvalget ingen merknader til Evje og Hornnes 
kommunes årsregnskap for 2018. 

 
 
Saksfremstilling:     Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen 
 
SAK 07/19 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2018, 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 2018  
Årsberetning for 2018 
Revisjonsberetning datert 15. april 2019  
 
Saksopplysninger: 
Driftsregnskapet viser kr 217 164 503 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk 
på kr 3 107 551. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, driftsregnskap, 
investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, 
og en beskrivelse av vesentlig anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. 
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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. 
 
Det vises 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 2018.  
Sammen med årsregnskapet forelå årsmelding fra rådmannen og revisjonsberetning fra 
Agder Kommunerevisjon IKS. 
 
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 det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert 15. 
april 2019, har kontrollutvalget ingen merknader til Evje og Hornnes kommunes 
årsregnskap for 2018. 
 
 
SAK 08/19 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2018 
 
Enstemmig vedtak: 
 

Årsmeldingen for 2018 vedtas. 
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Saksfremstilling:     Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen 
 
SAK 08/19 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2018 
 
Vedlegg: 
 

• Forslag til årsmelding for 2018 
 
Sekretær har utarbeidet forslag til årsmelding for Evje og Hornnes kontrollutvalg 2018. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Årsmeldingen for 2018 vedtas. 
 
 
Fast post: Nytt fra revisor 
 
 
Eventuelt 
 
Administrasjonssjefen orienterte om kommunens legetjenester fremover. 
 
Neste møte er planlagt til torsdag 5. september. 
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