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EVJE OG HORNNES KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
MØTEBOK 

 
Møte nr. 03/19 
Dato: 28.11.19 kl. 09.00 – 11.30. 
Sted: Kommunehuset, formannskapssalen. 
 
Tilstede: 
Dag Yngve Aasen 
Solveig Eiken (frem til kl. 11.10) 
John Hornnes 
Owe Wathne 
 
Forfall:  
Heidi Grønnesby 

Andre til stede (hele eller deler av møtet): 
Administrasjonen v/ Frantz Are Nilsen 
Agder Kommunerevisjon IKS v/ Tor Ole Holbæk, 
Maren Stapnes, Tommy Pytten 
Agder Sekretariat v/ Willy Gill 

 
Det var ikke merknader til innkalling og saksliste. 
 

SAKSLISTE 
 
ORIENTERINGER: 
Presentasjon av Agder Sekretariat 
Presentasjon av Agder Kommunerevisjon IKS 
Arbeidet i kontrollutvalget 
 
PRAKTISK 
Møteplan (dager, tidspunkt, tema etc.), kurs og konferanser 
 
SAK 09/19 BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET I EVJE OG HORNNES 

KOMMUNE 2020 
SAK 10/19 BESTILLING RISIKO- OG VESENTLIGHETSANALYSE –  

FORVALTNINGSREVISJON 
SAK 11/19 BESTILLING RISIKO- OG VESENTLIGHETSANALYSE – 

EIERSKAPSKONTROLL 
SAK 12/19 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT, MIDT-AGDER 

BARNEVERNTJENESTE 
SAK 13/19 SELSKAPSKONTROLL KONSESJONSKRAFT IKS 
 
FASTE POSTER 
Nytt fra revisor: 
 
EVENTUELT 
 
REFERATER 
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Underskrift: 
 
 
Dag Yngvar Aasen 
Leder 
 
 
Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, 1. vara, ordfører, rådmann og revisor 
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ORIENTERINGER: 
Presentasjon av Agder Sekretariat 
Presentasjon av Agder Kommunerevisjon IKS 
Arbeidet i kontrollutvalget 
 
Oppfølging: 
Send ut ny forskrift, presentasjon fra Agder Kommunerevisjon, forvaltningslovens § 13 og 
evt. ny kommunelov 
 
PRAKTISK 
Neste møte: 12. februar 2020 kl. 09.00. 
 
 
SAK 09/19 BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET I KOMMUNEN 2020  
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tilrår en budsjettramme for kontrollarbeidet i Evje og Hornnes 
kommune for 2020 på kr. 1 106 100. 

 
2. Budsjettforslaget skal følge formannskapets behandling og innstilling til 

kommunestyret vedr. budsjett 2020. 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
Vedlegg: 

1. Agder Sekretariat, vedtatt budsjett for 2020 
2.   Agder Kommunerevisjon IKS, Delbudsjett for 2020 

 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget skal etter lov og forskrift utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i 
kommunen. I merknadene heter det at budsjettet skal omfatte både kontrollutvalgets og 
revisjonens samlede virksomhet.  
 
Kontrollutvalgssekretariatets budsjettforslag: 
Driftstilskuddet skal dekke den normale aktiviteten i kontrollutvalget, fra saksbehandling til 
utsending av innkallinger og utskrifter, samt arkivhold m.m. Styret i Agder Sekretariat 
behandlet budsjettet i møte 23. september 2019.  
 
I forslaget til budsjett legges det opp til en ny modell for å dekke inn selskapets kostnader.  
Fra 01.01.2020 blir antall eierkommuner redusert fra 16 til 13 kommuner som følge av 
kommunereformen. Styret mener at det fremdeles er behov for 2 ansatte i full stilling for å 
ivareta kontrollutvalgene. I snitt blir det 6,5 kontrollutvalg pr. ansatt og det er nesten det 
samme som landsgjennomsnittet. 
 
Praksis til nå har vært å dele driftstilskuddet likt mellom eierkommunene. Som følge av 
sammenslåing av kommuner mener styret det vil være mer rettferdig med en differensiert 
fordeling av kostnader basert på innbyggertall.  
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Styret har drøftet flere modeller og landet ned på følgende modell som forslag til budsjett 
bygger på: 
 
Innbyggertall Driftstilskudd 2020 
1 - 3999 Kr. 134.000 
4000 - 6999 Kr. 160.000 
7000 - 9999 Kr. 175.000 
10000 - 19999 Kr. 210.000 
20000 - Kr. 290.000 
 
For de minste kommunene blir det en økning på ca 3% til kr. 134.000, for de mellomstore 
kommunene blir det en økning fra kr 130.000 til tilskudd i 2020 som vist i tabellen. For de 
kommunene som slår seg sammen har en tenkt at en legger sammen tilskuddene for de 
kommunene og gir en «rabatt» på ca 25%.  
 
En har også sett hen til hva driftstilskuddet er i nabodistriktene for at det ikke skal blir større 
ulikheter for kommuner av samme størrelse. 
I vedtektene til Agder Sekretariat er styret gitt myndighet til å fastsette driftstilskuddet for den 
enkelte kommune. Med ny modell kan styret fremdeles gjøre endringer i driftstilskuddet fra 
kommunene om det skulle vise seg nødvendig.  
 
Totalt sett er det tilnærmet nullvekst i budsjettet fra 2019 til 2020. 
 
For Evje og Hornnes utgjør driftstilskuddet for 2020 kr. 134.000. 
 
Kommunerevisjonens budsjettforslag: 
Sekretariatet har mottatt delbudsjett fra Agder Kommunerevisjon IKS der det er lagt inn en 
økning i revisjonstilskuddet på 1,2% fra 2019 til 2020. Revisjonstilskuddet for 2020 utgjør  
kr. 840.000 
 
For ytterligere informasjon om budsjettet vises til vedlagte utskrift av budsjettsaken 
 
Kontrollutvalget sine utgifter: 
Budsjettet for kontrollarbeidet skal omfatte kontrollutvalgets samlede virksomhet.  
Som tidligere er det en egen post i budsjettforslaget til dekning av utvalgets kurs og andre 
utgifter. Denne posten er ment å dekke kurs og opplæring av kontrollutvalgets medlemmer. 
Det er vanlig at ett til tre medlemmer reiser på den årlige kontrollutvalgskonferansen i regi av 
Norges Kommunerevisorforbund. I tillegg avholder sekretariatet en lokal dagskonferanse som 
er en del av opplæringen av nye kontrollutvalg. Utgiftsposten til kurs og opplæring har vært 
uforandret noen år og i budsjettforslaget er det lagt opp til en økning fra kr. 18.000 til  
kr. 25.000. Utgifter til møtegodtgjørelse er for 2020 som tidligere år på kr 37.100 
Det foreslås også som for 2019 å avsette kr 70.000 til andre oppdrag, denne posten kan 
benyttes ved behov.  
 
Budsjettforslaget: 
Det fremlagte budsjettforslag for kontroll og tilsyn bygger på  

• Forrige års budsjettramme 
• Delbudsjett for Agder Kommunerevisjon IKS for 2020 
• Vedtatt budsjett for Agder Sekretariat for 2020 
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 Budsjettforslag 2020 Vedtatt budsjett 2019 Vedtatt budsjett 2018 
Tilskudd til 
revisjonsdistrikt 

Kr.       840 000 
 

Kr.      830 000 
 

Kr.      830 000 
 

Andel av 
sekretariatstjenester 

Kr.       134 000 Kr.      130 000 Kr.      126 000 

Kontrollutvalgets utgifter: 
Møtegodtgjørelse 
 
Kurs og andre utg. 
Andre konsulenttjenester 

 
Kr          37 100 
 
Kr          25 000 
Kr          70 000 

 
Kr         37 100 
 
Kr         18 000 
Kr         70.000 

 
Kr        37 100 
 
Kr        18 000 
Kr        70 000 

 
Totalbudsjett 

 
Kr     1 106 100 

 
Kr    1 085 100 

 
Kr.  1 081 000 
 

 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tilrår en budsjettramme for kontrollarbeidet i Evje og Hornnes 
kommune for 2020 på kr. 1 106 100. 

 
2. Budsjettforslaget skal følge formannskapets behandling og innstilling til 

kommunestyret vedr. budsjett 2020. 
 
 
 
SAK 10/19  BESTILLING RISIKO- OG VESENTLIGHETSANALYSE - 

FORVALTNINGSREVISJON 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalget ber Agder Kommunerevisjon IKS om å gjennomføre en risiko- og 
vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper, for 
å kunne identifisere hvilke sektorer og områder hvor det kan være behov for å gjøre 
forvaltningsrevisjon. 

 
Kontrollutvalget ønsker å være en aktiv medspiller underveis i dette arbeidet. 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
Bakgrunn: 
I ny kommunelov (§23-3) fremgår det at kontrollutvalget minst en gang i valgperioden og 
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. 
Hensikten med risiko- og vesentlighetsanalysen er å finne ut hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon.  
 
Vurdering: 
Formålet med risiko- og vesentlighetsanalysen er å fremskaffe relevant informasjon om 
kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper, slik at det er mulig for 
kontrollutvalget å legge en plan for forvaltningsrevisjon og å prioritere mellom ulike områder 
hvor det kan være aktuelt å gjøre forvaltningsrevisjon. Målet er å avdekke indikasjoner på 
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avvik eller svakheter i forvaltningen sett i forhold til lover, forskrifter, kommunestyrets 
vedtak og forutsetninger. I begrepet ”risiko og vesentlighet” ligger det at det gjøres en 
vurdering av på hvilke områder av kommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i 
forhold til vedtak, regelverk, forutsetninger og mål som er satt for virksomheten. 
 
Det er viktig i arbeidet med analysen at en sikrer bred involvering når en innhenter 
informasjon. Kontrollutvalget bør spille en aktiv rolle underveis i arbeidet med analysen. 
 
En finner det naturlig at risiko og vesentlighetsanalysen gjennomføres av kommunens revisor, 
selv om den etter forskriften også kan utføres av andre. Sekretariatet utarbeider forslag til plan 
for forvaltningsrevisjon basert på analysen og eventuelle innspill fra utvalgets medlemmer. 
 
Kontrollutvalget kan allerede nå komme med innspill til områder som ønskes vurdert i 
analysen. 
 
 
Forslag til vedtak:       
 
Kontrollutvalget ber Agder Kommunerevisjon IKS om å gjennomføre en risiko- og 
vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper, for 
å kunne identifisere hvilke sektorer og områder hvor det kan være behov for å gjøre 
forvaltningsrevisjon. 

 
Kontrollutvalget ønsker å være en aktiv medspiller underveis i dette arbeidet. 
 
 
 
SAK 11/19  BESTILLING RISIKO- OG VESENTLIGHETSANALYSE - 

EIERSKAPSKONTROLL 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalget ber Agder Kommunerevisjon IKS om å gjennomføre en risiko- og 
vesentlighetsanalyse av kommunens eierskap. 

 
Kontrollutvalget ønsker å være en aktiv medspiller underveis i dette arbeidet. 
 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
Bakgrunn: 
I ny kommunelov (§23-4) fremgår det at kontrollutvalget minst en gang i valgperioden og 
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan for 
gjennomføring av eierskapskontroll. Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap. Hensikten med risiko- og 
vesentlighetsanalysen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll.  
Det er nytt i ny kommunelov at det skal lages en egen plan for eierskapskontroller løsrevet fra 
behovet for forvaltningsrevisjon i selskap.  
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En finner det naturlig at risiko og vesentlighetsanalysen gjennomføres av kommunens revisor, 
selv om den etter forskriften også kan utføres av andre. Sekretariatet utarbeider forslag til plan 
for eierskapskontroll basert på analysen og eventuelle innspill fra utvalgets medlemmer.  
 
Kontrollutvalget kan allerede nå komme med innspill til områder som ønskes vurdert i 
analysen. 
 
 
Forslag til vedtak:       
 
Kontrollutvalget ber Agder Kommunerevisjon IKS om å gjennomføre en risiko- og 
vesentlighetsanalyse av kommunens eierskap. 

 
Kontrollutvalget ønsker å være en aktiv medspiller underveis i dette arbeidet. 
 
 
 
SAK 12/19 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON, MIDT-AGDER 

BARNEVERNTJENESTE 
 
Revisjonen presenterte rapporten. 
 
Kommunedirektør kommenterte rapporten og bad om å få gi en statusrapport til 
kontrollutvalget i neste møte vedrørende oppfølging av anbefalingene i rapporten.   
 
Kontrollutvalget vedtok følgende innstilling: 
 

1. Kommunestyret takker for en grundig rapport.    
2. Kommunestyret ber kommunedirektør om å følge opp rapportens anbefalinger.  
3. Kommunestyret ber om at kommunedirektør innen 1. september 2020 gir en skriftlig 

tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan anbefalingene i rapporten er fulgt opp.  
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
Vedlegg: 
Rapport fra Agder Kommunerevisjon IKS november 2019 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Generelt: 
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. 
 
I tillegg til kontrollaspektet er det viktigste ved gjennomføring av forvaltningsrevisjon å bidra 
til forbedring.  
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Saksutredningen tar for seg hovedtrekkene i rapporten. For detaljert informasjon vises det til 
selve rapporten som følger som vedlegg til saken. 
 
Revisjonen vil også presentere rapporten i møtet. 
 
Rapporten har på vanlig måte blitt sendt til kommunedirektør for uttalelse. Svaret fra 
rådmannen er medtatt i rapporten på side 66.  
 
Problemstillinger: 
Følgende problemstillinger har ligget til grunn for prosjektet: 
 

1) Hvordan har utviklingen i barnevernssaker vært de senere årene? 
2) Har barneverntjenesten en tilfredsstillende behandling av meldinger om bekymring? 
3) Har barneverntjenesten en tilfredsstillende gjennomføring av undersøkelser? 
4) Er det etablert tilstrekkelig internkontroll i barneverntjenesten? 
5) Har barneverntjenesten etablert tilstrekkelige rutiner for økonomirapportering til 

samarbeidskommunene, og er kostnadsfordelingen mellom kommunene i tråd med 
bestemmelsene i samarbeidsavtalen? 

 
Konklusjoner: 
Konklusjonene nedenfor er hentet direkte fra rapporten. 
 
Problemstilling nr. 1: 
Se rapporten side 61. 
 
Problemstilling nr. 2: 
Agder Kommunerevisjon IKS konkluderer med at Midt-Agder barneverntjeneste i all 
hovedsak har en tilfredsstillende behandling av meldinger om bekymring. Vi vil imidlertid 
påpeke at det foreligger et forbedringspotensial knyttet til gjennomgang /konklusjon av 
bekymringsmeldinger der det fremstår av sakens dokumentasjon at det kun er én 
saksbehandler som har vært involvert i beslutningen om å henlegge meldingen. Videre bør 
barneverntjenesten sikre at alle meldere får skriftlig tilbakemelding som angitt i 
rutinehåndboken for Midt-Agder barneverntjeneste. 
 
Problemstilling nr. 3: 
Revisjonens gjennomgang viser at behandlingen av undersøkelsessaker avviker fra lovverk og 
interne rutiner ved flere tilfeller, og som følge av dette konkluderer vi med at Midt-Agder 
barneverntjeneste har forbedringspotensial for gjennomføring av undersøkelser. Dette knytter 
seg særlig til dokumentasjon av samtykke, dokumentasjon av innhentede opplysninger og 
barneverntjenestens egne vurderinger, oppstartstidspunktet for undersøkelsen og 
tilbakemelding til melder etter at undersøkelsen er avsluttet. Revisjonen vil imidlertid 
bemerke at det synes å være en positiv utvikling i behandlingen av undersøkelsessaker fra 
2015 og frem til de seneste sakene vi har undersøkt fra 2018.   
 
Problemstilling nr. 4: 
Agder Kommunerevisjon IKS konkluderer med at barneverntjenesten har etablert en 
internkontroll, men det bør arbeides for at avvik/merknader i større grad rapporteres for å 
sikre at tjenestene er i samsvar med lovverk og interne rutiner.  
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Problemstilling nr. 5: 
Agder Kommunerevisjon IKS konkluderer med at Midt-Agder barneverntjeneste har etablert 
tilstrekkelige rutiner for økonomirapportering til samarbeidskommunene. Når det gjelder 
kostnadsfordelingen mellom kommunene i barnevernsamarbeidet foreligger det 
forbedringspotensial knyttet til avregningen av administrasjonskostnader.  
 
Anbefalinger: 
Agder Kommunerevisjon IKS kommer med følgende anbefalinger til Midt-Agder 
barneverntjeneste: 
 

• Revisjonen anbefaler at Midt-Agder barneverntjeneste utarbeider et system for 
konklusjon av meldinger som viser at saken har blitt drøftet og konkludert av mer 
enn en person. Dette vil bidra til å sikre en forsvarlig saksbehandling av mottatte 
meldinger, jf. bvl. § 1-4.  

 
• Revisjonen anbefaler at barneverntjenesten sikrer at samtykke er dokumentert i den 

enkelte sak, jf. forvaltningsloven § 13a nr.1.  
 

• Revisjonen anbefaler at Midt-Agder barneverntjeneste i større grad sikrer at det gis 
skriftlig tilbakemelding til melder. Dette gjelder både når barnevernet mottar 
melding om bekymring, men også etter at en eventuell undersøkelse har blitt 
gjennomført, jf. bvl. § 6-7a. 
 

• Revisjonen anbefaler at barneverntjenesten retter fokus mot at undersøkelsessaker 
skal starte opp på et tidligst mulig tidspunkt, jf. bvl. § 6-9.  
 

• Revisjonen anbefaler at barneverntjenesten sikrer at faktiske opplysninger og 
barneverntjenestens vurderinger blir dokumentert i tilstrekkelig grad i den enkelte 
barnevernssak, jf. bvl. §1-4.  

 
• Revisjonen anbefaler kommunen å rette økt fokus på internkontroll for å sikre at 

barneverntjenesten oppfyller lovkrav og interne rutiner. Avviksrapportering er en 
viktig del av internkontrollen, og det anbefales at avvik/merknader i større grad 
rapporteres for at feil og mangler kan fanges opp, jf.  bvl. § 2-1.  
 

• Revisjonen anbefaler at barneverntjenesten utarbeider rutiner som bidrar til å sikre 
at alle faktureringer blir foretatt før administrasjonskostnadene avregnes. 

 
 
Vurderinger: 
En antar at rapporten vil være et nyttig grunnlag for kommunens forbedringsarbeid innen 
barnevern.   
 
Rapporten er som nevnt sendt til kommunedirektør til uttalelse. Det vises til svarbrev av 
18.11.19 som følger som vedlegg til rapporten. Kommunedirektør sier blant annet følgende: 
 
Evje og Hornnes kommune vil følge opp arbeid med de anbefalinger som gis i rapporten i 
samarbeid med Midt-Agder barneverntjeneste. 
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Evje og Hornnes kommune vil rette økt fokus på intern kontroll for å sikre at 
barneverntjenesten oppfyller lovkrav og interne rutiner. Dette innebærer også å utarbeide 
rutiner som bidrar til å sikre at alle faktureringer blir foretatt før administrasjonskostnadene 
avregnes. System og rutiner for dette vil utarbeides skriftlig i samarbeid med Midt-Agder 
barneverntjeneste. 
 
Det er kommunestyret som fatter vedtak i saken etter innstilling fra kontrollutvalget. Jeg råder 
kontrollutvalget til å anbefale kommunestyret å be kommunedirektør følge opp revisjonens 
anbefalinger i rapporten.  
 
Det bør i tillegg settes en frist for tilbakemelding til kontrollutvalget.  
 
 
Forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret takker for en grundig rapport.    
2. Kommunestyret ber kommunedirektør om å følge opp rapportens anbefalinger.  
3. Kommunestyret ber om at kommunedirektør innen 1. mai 2020 gir en skriftlig 

tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan anbefalingene i rapporten er fulgt opp.  
 
 
 
SAK 13/19  SELSKAPSKONTROLL KONSESJONSKRAFT IKS 
 
Kontrollutvalget vedtok følgende innstilling: 
 
Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å gjøre slikt vedtak: 
 
Rapporten fra gjennomført selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS, tas til etterretning. 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
Saksdokument vedlagt saken:  

• Rapport for gjennomført selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS, fra Aust-Agder 
Revisjon IKS 

 
Bakgrunn: 
Selskapskontrollen i Konsesjonskraft IKS er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget. 
 
Problemstillinger: 
Hensikten med selskapskontrollen har vært å se på hvorvidt selskapets virksomhet er i 
samsvar med formålet, og hvorvidt kommunene sikrer en god eierstyring av selskapet. På 
bakgrunn av dette er følgende problemstillinger utledet:  

• Sikrer eierkommunene at deres eierinteresser blir ivaretatt i selskapets styrende 
organer?  

• Rapporteres selskapets aktiviteter tilbake til de respektive eierkommunene i tråd med 
gitte anbefalinger?  
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• 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?  

 
Anbefalinger 
På grunnlag av rapportens karakter, vil det ikke bli gitt individuelle anbefalinger. Det vil være 
opp til hvert enkelt kontrollutvalg å vurdere behovet for oppfølging av rapportens funn og 
konklusjoner.  
 
Vurderinger 
For nærmere beskrivelse av revisors konklusjoner knyttet til de ulike problemstillinger vises 
det til selve rapporten.   
 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å gjøre slikt vedtak: 
 
Rapporten fra gjennomført selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS, tas til etterretning. 
 
 
 
FASTE POSTER 
Nytt fra revisor: 
Status regnskapsrevisjon. 
 
EVENTUELT 
 
 
REFERATER 
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