
Agder Sekretariat  
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder 

 Postboks 120 
4491 Kvinesdal 
Bankkonto:  
3080 32 25660 
Organisasjonsnr.: 
988 798 185 

 

 
Eierkommuner: 

 
Ansatte: 

Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, 
Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, 
Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, 
Lyngdal, Sirdal, Valle, Åseral 
 

Daglig leder Willy Gill 
Telefon: 90 95 62 46 
E-post: willy.gill@asekretariat.no 

Rådgiver Inger Lise Austrud 
Telefon: 91 86 99 75 
E-post: inger.lise.austrud@asekretariat.no 

 

Til kontrollutvalgets medlemmer i Evje og Hornnes kommune 
 
INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 
 
Tid/sted: Onsdag 12. februar 2020 kl. 09.00 i formannskapssalen.   
 

SAKSLISTE 
 
ORIENTERINGER: 
09.00 Revisor orienterer om regnskapsrevisjon.  
 
SAK 01/20 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 28.11.19 
SAK 02/20 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2020 
SAK 03/20  RISIKO OG VESENTLIGHETSANALYSE – INNSPILL FRA 

KONTROLLUTVALGET 
SAK 04/20 UAVHENGIGHETSERKLÆRING FRA REVISOR 
 
Referatsaker: 
REF. 01/20 Rapport fra tilsyn med Evje og Hornnes kommunes plikt til å gi forsvarlig 

økonomisk rådgivning etter sosialtjenesteloven 
 https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/agder/2019/evje-og-

hornnes-kommune-nav-evje-og-hornnes-oekonomisk-radgivning/ 
 
FASTE POSTER 
Nytt fra revisor: 
Videre arbeid i kontrollutvalget: 
 
EVENTUELT 
 
 
 

Evje, 4. februar 2020 
    
 

Dag Yngve Aasen 
   Leder     Willy Gill 
        Utvalgssekretær 
 
Forfall og melding om mulig inhabilitet bes meldt til Willy Gill på tlf. 90 95 62 46.  
Kopi av innkalling er sendt elektronisk til: Ordfører, rådmann, revisor og varamedlemmer. 

https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/agder/2019/evje-og-hornnes-kommune-nav-evje-og-hornnes-oekonomisk-radgivning/
https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/agder/2019/evje-og-hornnes-kommune-nav-evje-og-hornnes-oekonomisk-radgivning/


Agder Sekretariat 
 
Kontrollutvalget i Evje og Hornnes kommune  Sak: 01/20 
        Møtedato: 12.02.20 
        Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
SAK 01/20 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 28.11.19 
 
Vedlegg: 
Forslag til møteprotokoll fra møte 28.11.19 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Forslag til protokoll fra møte 28.11.19 legges frem for godkjenning. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 28.11.19 godkjennes. 
 
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen. 
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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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Kontrollutvalget i Evje og Hornnes kommune  Sak 02/20 
        Møtedato: 12.02.20 
        Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
SAK 02/20  KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2020 
 
Bakgrunn for saken: 
Normalt sett er det behov for rundt 5 møter i kontrollutvalget årlig. Min anbefaling er at det 
settes opp 3 møter våren 2020 og to møter høsten 2020. Ved behov kan det selvfølgelig 
avholdes flere møter.  
 
Tidspunkt for behandling av årsregnskapet 2019 er slik jeg forstår det planlagt i mai. 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet skal foreligge før formannskapets behandling. 
 
Årsplanen angir planlagt aktivitet i kontrollutvalget med saker og orienteringer gjennom året. 
Det er tanken at årsplanen skal være et arbeidsdokument som endres etter behov.  
 
For øvrig anbefaler jeg at det allerede nå tenkes på hvilke tema det ønskes orientering om på 
møtene.  
 
Basert på tidligere erfaringer foreslås følgende som kontrollutvalgets årsplan for 2020: 
 
 
Dag/tidspunkt Saker Orienteringer/drøftinger 
12.02 kl. 09.00 Årsplan 2020 

Innspill til RVA 
Orientering fra rådmannen 
Orientering fra regnskapsrevisor 

29.04 kl. 09.00 Årsmelding KU 2019 
Årsregnskapet 2019 
Engasjementsbrev fra revisor 

Årsmelding/årsregnskap v/adm. 
Samspill mellom KU og 
administrasjonen 
Kommunestyrets forventninger 
til kontrollutvalget 

17.06 kl. 09.00 
 

Ressurser til kontrollarbeidet i 2021 
Forenklet etterlevelseskontroll 

 

14.10 kl. 09.00 
 

Budsjett Kontroll og tilsyn 2021 
Risiko og vesentlighetsanalyse – 
forvaltningsrevisjon 
Risiko og vesentlighetsanalyse – 
eierskapskontroll 

Planlegging av revisjonen 2020 
Presentasjon av sektor 

25.11 kl. 09.00 
 

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-23 
Plan for eierskapskontroll 2020-23 
Kontrollutvalgets årsplan 2021 

Presentasjon av sektor 

 
 
 
Forslag til vedtak: 
Forslag til årsplan 2020 for kontrollutvalget vedtas. 



Agder Sekretariat 
 
Kontrollutvalget i Evje og Hornnes kommune  Sak 03/20 
        Møtedato: 12.02.20 
        Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
SAK 03/20 RISIKO OG VESENTLIGHETSANALYSE - INNSPILL FRA 

KONTROLLUTVALGET  
 
Vedlegg: 
Plan for forvaltningsrevisjon fra 2016 
Plan for selskapskontroll fra 2016 
 
 
Bakgrunn for saken: 
I forrige møte bestilte utvalget en risiko og vesentlighetsanalyse fra Kommunerevisjonen Vest 
som skal danne grunnlaget for plan for forvaltningsrevisjon for perioden. Kontrollutvalget har 
nå muligheten til å komme med innspill til områder/temaer i kommunen, samt selskaper 
kommunen er engasjert i, som kan være interessante for nærmere undersøkelser.  
 
Plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll fra forrige periode vedlegges saken 
som bakgrunnsstoff.  
 
Tidspunkt for ferdigstillelse av planen er innen utgangen av 2020. Når risiko og 
vesentlighetsanalysen foreligger, vil det på bakgrunn av kontrollutvalgets prioriteringer bli 
utarbeidet et forslag til plan for forvaltningsrevisjon og forslag til plan for eierskapskontroll 
for inneværende periode. Planforslaget sendes så til kommunestyret for endelig behandling. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalgets innspill tas med som grunnlag for risiko og vesentlighetsanalysen.  
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Bakgrunn 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner bestemmer at det skal utarbeides en plan 

for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal utarbeides minst en gang i valgperioden, og 

senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Planen skal bygge på en 

overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger.  

 

På denne bakgrunn har kontrollutvalget i Evje og Hornnes kommune bestilt en overordnet analyse fra 

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS / Agder Kommunerevisjon IKS som grunnlag for utarbeidelse av Plan 

for forvaltningsrevisjon.  

 
Innholdet i plan for forvaltningsrevisjon  

Hjemmelen for forvaltningsrevisjon følger av kommuneloven (koml.) § 77 nr. 4, som fastsetter at 

kontrollutvalget skal se til ”at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 

forutsetninger (forvaltningsrevisjon)..”, jf. tilsvarende formulering i § 9 første ledd i forskrift om 

kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. Etter § 10 skal det  ”minst én gang i valgperioden og 

senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en 

plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon.” Det er videre fastsatt at kommunestyret vedtar 

planen.  

 
Formålet med forvaltningsrevisjon 

Hensikten med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv kommunal 

forvaltning. Når det utføres forvaltningsrevisjon, settes fokus på økonomi og måloppnåelse.  

 

Behovet for forvaltningsrevisjon er stort. Kommunen står overfor betydelige utfordringer. 

Innbyggerne stiller større krav til kvalitet, sentrale myndigheter stiller krav til økonomisk effektivitet, 

men også innhold i tjenester, markedet skaper økt konkurranse, og det er ofte manglende samsvar 

mellom mål og tilgjengelige ressurser. 

 

Dette medfører at kommunene som oftest må rette større fokus på ressursbruk, styring og ledelse. Det 

må styres etter flere variabler enn økonomiske data, med evaluering av måloppnåelsen og det blir stilt 

større krav til ledelse. 

 

Ved utøvelse av forvaltningsrevisjon bidrar kontrollutvalget bl.a. til å: 

o påvise forbedringsområder som bidrar til økt produktivitet og måloppnåelse i forhold til 

politiske vedtak og forutsetninger 

o bidra med informasjon til kommunens beslutningstakere som er til nytte for  

- å styrke kommunestyrets grunnlag for styring 

- kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen 

- ledelsens vurdering av muligheter for mer sparsom/økonomisk drift, økt produktivitet, 

større effektivitet og bedre måloppnåelse 

- rasjonell, målrettet og kostnadseffektiv drift 

 

Statlig tilsyn med kommunesektoren er omtalt i Kommuneloven, kap. 10A, og det er også gjennom 

Meld. St. 12 (2011-2012) oppfordret til samordning av tilsyn, også i forhold til kommunens 

egenkontroll. Kontrollutvalget vil bidra til samordning mellom statlig tilsyn og kommunens 

egenkontroll.  
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Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjonen 

Gjennomføring 

Etter at kommunestyret har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon, vil kontrollutvalget sørge for å 

bestille forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget vedtar problemstillinger, prosjektplan og ressurser, og 

om det i så fall skal gjennomføres foranalyse. Bestillingen sendes Agder Kommunerevisjon IKS, som 

gjennomfører revisjonen.  

 

Rapportering 

I tråd med forskrift om revisjon § 8 skal revisor rapportere fortløpende til kontrollutvalget om 

resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon. Videre er kontrollutvalget pålagt ansvar for å 

rapportere til kommunestyret. Med mindre kommunestyret vedtar spesielle bestemmelser for når og 

hvordan denne rapporteringen skal foregå, er det opp til kontrollutvalget å finne en hensiktsmessig 

form og frekvens på dette. Rapport og resultater fra det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt legges 

fortløpende frem for kommunestyret.  

 
Prioriteringer i denne planperioden 

Generelt  

Overordnet analyse er basert på innsamlet skriftlig informasjon og statistikk for den enkelte kommune 

– dessuten samtaler med administrativ ledelse og ordfører. Vi viser til den overordnede analysen for 

nærmere opplysninger. På bakgrunn av denne analysen legges det opp til en utvelgelse av 

forvaltningsrevisjonsprosjekter basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger (jf. vedlegg). Et prosjekt 

blir bl.a. iverksatt for å bidra til å redusere en mulig trussel. I tillegg vil dette være prosjekter som skal 

fokusere på en målrettet, rasjonell og kostnadseffektiv drift. Ved en konkret utvelgelse av prosjekter 

bør nytteverdien vurderes i forhold til forventet ressursbruk for å gjennomføre prosjektet.  

 

Ved utformingen av et prosjekt vil kontrollutvalget avgrense temaet slik at prosjektet blir konkret og 

gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for deres kontroll med kommunen. 

Gjennomført forvaltningsrevisjon i forrige planperiode 

 «Enkeltvedtak vedr. praktisk bistand, hjemmesykepleie, korttids- og langtidsopphold i 
institusjon.» 

Prioritering av forvaltningsrevisjoner 

I oversikten nedenfor er det foreslått forvaltningsrevisjoner ut fra de opplysningene som foreligger.   

  
Generelt ut fra de ressursene som er tilgjengelig er det realistisk å forvente at det kan gjennomføres et 

prosjekt i Evje og Hornnes kommune hvert år.  

 

Etter en helhetlig vurdering har kontrollutvalget valgt å foreslå følgende prosjekter for Evje og Hornnes 

kommune for 2016 – 2019: 

 

 Barnevern 

 Kommunale NAV-tjenester 

 Bekjempelse av barnefattigdom 

 Bosetting og integrering av flyktninger 

 Plan- og byggesaksbehandling 
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En nærmere begrunnelse for valg av disse prosjektene, ligger i vedlegget (Overordnet analyse). 



 
 

 

   
  Agder Kommunerevisjon IKS  E-post: post@agderkomrev.no   Avd. Setesdal 
Postadr.: Postboks 417 Lund  Hjemmeside: www.komrevsor.no   Kasernevegen 19 
  4604 Kristiansand  Telefon Kr.sand: 38 07 27 00   4735 Evje 
Hovedktr. Tollbodgata 37  Telefon Evje: 977 60 455     
Org.nr.  987 183 918 
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1 Innledning 
 
1.1 Bakgrunn  

Kommunene har i lang tid gjort bruk av fristilte organisasjonsmodeller som 
selskaper, stiftelser og lignende. Utviklingen har vært en stadig økende bruk av 
fristilte organisasjonsformer1. Vi ser imidlertid tegn på at denne utviklingen delvis 
har stoppet opp. Denne utviklingen har ført til en mer kompleks og fragmentert 
organisering av den kommunale virksomheten. Dette innebærer utfordringer når 
det gjelder styring, og det reiser spørsmål knyttet til kontroll og tilsyn.  
 
Kommunelovens kapittel 12 inneholder bestemmelser vedrørende kontroll med 
forvaltningen av kommunens interesser i selskap mm. Forskrift om kontrollutvalg 
i kommuner og fylkeskommuner og forskrift om revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner ble vedtatt i forbindelse med endring av kommuneloven i 2004. 
De nye bestemmelsene om selskapskontroll i kommuneloven tilsvarer de som 
gjelder for Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i 
selskaper. 
 
Frem til ny aksjelov trådte i kraft fra 1999 kunne aksjeselskap hvor en eller flere 
kommuner hadde mer enn 50 % av stemmene velge kommunens revisor 
(kommunerevisjonen). Denne bestemmelsen ble ikke videreført i ny aksjelov.  
På samme måte avskar ny revisorlov av 1999 muligheten for kommunalt eller 
fylkeskommunalt eide aksjeselskaper til å velge kommunal- eller 
fylkeskommunal revisjon. Dette har medført at kommunal revisjon for perioden 
1999 – 2004 ikke hadde mulighet for innsyn i kommunale heleide aksje-
selskaper. Dette ble endret ved de nye bestemmelsene om selskapskontroll i 
kommuneloven, jf. koml. § 80. 
 

1.2 Formål 

Selskapskontrollen er et middel for å påse at forvaltningen av kommunens 
eierinteresser fungerer tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger og i henhold til aktuelle lover og regler.  
 
 

2 Generelt om selskapskontroll 

 
Som tidligere nevnt har det i kommunesektoren vært en stadig økende bruk av 
fristilte organisasjonsmodeller. Denne utviklingen har erstattet tradisjonell 
etatsstyring. Resultatet er en mer kompleks og fragmentert organisering av den 
kommunale virksomheten, noe som igjen innebærer særskilte utfordringer når det 
gjelder folkevalgtes demokratiske styring og kontroll. 

 
Valg av organisasjonsform legger rammene for kommunestyrets 
styringsmuligheter overfor fristilte selskaper, ettersom disse har egne 

                                            
1
 Norges Kommunerevisorforening veileder for "Selskapskontroll fra A til Å" av 2012. 
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selskapsorganer og er regulert av særskilt lovgivning, som bl.a. fastsetter 
forholdet mellom eierne (kommunene) og selskapsorganene. 

 
 

3 Sentrale lov- og forskriftsbestemmelser 
 

Selskapskontroll er hjemlet i kommuneloven (koml.) § 77 nr. 5 og for øvrig 
nærmere omtalt i forskrift om kontrollutvalg kapittel 6, §§ 13 - 15. 
 

3.1 Kommunelovens bestemmelser 

Etter bestemmelsene i kommuneloven er ansvaret for selskapskontrollen lagt til 
kontrollutvalget. Dette fremgår av koml. § 77, nr. 5 som har følgende ordlyd: 

 
”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.” 

 
Hvilke selskaper som skal omfattes av selskapskontrollen og revisors mandat er 
regulert i koml. § 80: 

  
«I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6, i interkommunale 
styrer etter § 27 og i aksjeselskaper der en kommune eller fylkeskommune alene 
eller sammen med andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale 
selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer, har kommunens eller 
fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger som 
finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret 
og den valgte revisor for selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan 
kontrollutvalget og kommunens revisor selv foreta undersøkelser i selskapet. 
 
Kommunestyret eller fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets og 
revisors kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens 
interesser i selskapet og herunder fastsette hvilke dokumenter mv. som skal 
sendes kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor. 
 
Kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor skal varsles og har 
rett til å være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i 
representantskap og tilsvarende organ.» 
 
I departementets merknader til paragrafen fremgår det at eierskapskontrollen 
primært dreier seg om å kontrollere at den som utøver kommunens eierinteresse, 
utøver myndigheten på den måte som er fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven 
(for eksempel aksjeloven). 

 
Dersom kommunestyret velger å fastsette regler for selskapskontrollen og dermed 
påvirke innholdet i selskapskontrollen, framgår det av departementets merknad til 
paragrafen at kommunestyret på denne måten ikke kan innskrenke den 
innsynsretten som kontrollutvalget og revisor har etter paragrafens første ledd. 
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Kommunal etat

(koml § 10)

Kommunal 
institusjon

(koml § 11)

Interkomm. 
samarbeid

(koml § 27)

Kommunalt 
foretak

(koml kap 11)

Interkomm. 
selskap

(IKS-lov)

Aksjeselskap

(AS-lov)

Stifting

(Stiftingslova)

Forvaltningsorgan Selvstendige rettssubjekt

Offentlige 
og private 

eiere

Offentlige eiere Ingen 
eiere

Interkomm. 
samarbeid

(koml § 28 a-c)

I tillegg gir koml. § 80 en innsynsrett i selskaper som fullt ut – direkte eller 
indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner. Denne retten gjelder for 
kommunens/fylkeskommunens kontrollutvalg, og den som på utvalgets vegne 
utfører selskapskontroll. I den grad det offentlige ikke eier alt, må det foreligge en 
avtale mellom eierne av selskapet. Det kan også legges inn som forutsetning fra 
kommunestyret om at koml. § 80 bør legges til grunn for aksjeselskap hvor 
kommunen går inn på eiersiden. 
 
Figuren under viser ulike organisasjonsformer for kommunal virksomhet. Figuren 
viser at jo lenger mot høyre en går, jo svakere blir kommunestyrets mulighet for 
innsyn og kontroll. Det går et prinsipielt skille ved overgangen mellom 
forvaltningsorgan og selvstendige rettssubjekt. Derfor har man fått bestemmelser 
om selskapskontroll for å sikre informasjon og innsyn i heleide selskapers 
virksomhet (koml. § 80). En stiftelse har ingen eiere, den eier seg selv. Derfor 
faller stiftelser utenfor ordinær selskapskontroll.  

 
Selskapskontroll er først og fremst aktuelt i IKS og AS som i sin helhet eies av 
kommuner og fylkeskommuner og heleide døtre av disse.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Bestemmelser i forskrift om kontrollutvalg 
Forskrift om kontrollutvalg § 13 omhandler selskapskontroll. Her fremgår det at: 

 
”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.  

 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av 
året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for 
gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret eller 
fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i 
planperioden.  

Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre 
selskapskontroll.” 
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Det er kommunens kontrollutvalg og revisor som har rett til å kreve de 
opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, og som dermed kan gis i 
oppdrag å gjennomføre selskapskontroll. Men samtidig er det opp til 
kontrollutvalget å avgjøre hvem som på kontrollutvalgets vegne skal utføre 
selskapskontrollen.  

 
Forskrift om kontrollutvalg § 14 omhandler selskapskontrollens innhold. Her 
fremgår det at: 

 
”Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av 
eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å 
kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser 
i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og 
forutsetninger (eierskapskontroll).  

 
Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jfr. forskrift om revisjon i 
kommuner og fylkeskommuner kap. 3.” 

 
I følge departementets merknader til § 14 avgjør kontrollutvalget selv om 
selskapskontrollen i tillegg til eierskapskontroll også skal omfatte 
forvaltningsrevisjon i selskapet. Siden forvaltningsrevisjon er en form for revisjon, 
følger det at denne delen av selskapskontrollen, i motsetning til 
eierskapskontrollen, ikke kan utføres av kontrollutvalgets sekretariat.  
 
Forskrift om kontrollutvalg § 15 omhandler rapportering om selskapskontrollen, 
hvor det fremgår: 

 
”Kontrollutvalget fastsetter selv hvordan utført selskapskontroll skal rapporteres til 
utvalget, herunder hvilket innhold slik rapport skal ha. Et selskap som er omfattet 
av selskapskontrollen, og den som utøver kommunens eierfunksjon, skal alltid gis 
anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som omtales i rapporten. 
Eventuelle kommentarer skal fremgå av rapporten.  

 
Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av selskapskontroll skal 
kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke 
kontroller som er gjennomført samt om resultatene av disse.” 
 
I følge bestemmelsen er det opp til kontrollutvalget selv å fastsette hvordan utført 
selskapskontroll skal rapporteres til kontrollutvalget, herunder hvilket innhold 
rapporten skal ha. 

 
Selskapet og den som utøver eierfunksjonen har uttalerett til rapporten. 
Eventuelle kommentarer skal fremgå av rapporten. Av departementets merknader 
framgår det at det kan være naturlig at rapporter om gjennomført selskapskontroll 
videreformidles fortløpende til kommunens øverste organ.  
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Selskapskontroll
Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett)

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6

Eierskapskontroll

Obligatorisk

Utfører:
Sekretariatet,

revisjonen eller andre

Forvaltningsrevisjon

Frivillig

Utfører:
Kvalifisert og

uavhengig revisor

Omfatter kommunalt eierskap i:
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter

MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 
eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner

Selskapskontroll
Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett)

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6

Eierskapskontroll

Obligatorisk

Utfører:
Sekretariatet,

revisjonen eller andre

Forvaltningsrevisjon

Frivillig

Utfører:
Kvalifisert og

uavhengig revisor

Omfatter kommunalt eierskap i:
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter

MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 
eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner

4 Innhold i selskapskontrollen 
 

Figuren under er hentet fra NKRFs veileder «Selskapskontroll – fra A-Å» og viser 
at selskapskontrollen består av en obligatorisk eierskapskontroll og en frivillig 
forvaltningsrevisjon. Forklaring på forskjellen mellom de to typene følger under.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Innholdsmessig deles selskapskontroll i to komponenter – eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon. Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av 
selskapskontroll (Kontrollutvalget skal påse …), jfr. forskrift om kontrollutvalg § 14 
første ledd. Den omfatter kontroll med forvaltningen av kommunens 
eierinteresser, herunder å kontrollere om den som utøver eierinteressene gjør 
dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

 
Forvaltningsrevisjon er den frivillige delen av selskapskontroll 
(Selskapskontrollen kan også omfatte …), jfr. forskrift om kontrollutvalg § 14 
andre ledd, og er nærmere omtalt i forskrift om revisjon kapittel 3 (§§ 6 – 8), jfr. 
forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 (§§ 9 – 12) og RSK 001 Standard for 
forvaltningsrevisjon. Den omfatter systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger, jfr. forskrift om revisjon § 7 første ledd. 
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5 Gjennomføring og rapportering av kontrollen 
 

5.1 Gjennomføring 
Kontrollutvalget vurderer selv omfanget av selskapskontroller og hvilke kontroller 
som skal gjennomføres med utgangspunkt i plan for selskapskontroll. Utvalget 
kan, i den grad de finner det nødvendig, be om at aktuelle selskaper oversender 
relevante dokumenter. Kontrollutvalget kan gjøre endringer i planen hvis 
forutsetningene skulle endre seg.  

 
Selskapskontrollen gjennomføres av Agder Kommunerevisjon IKS i tråd med det 
kontrollutvalget har bestemt.  

 
Kontroller i selskaper som har flere eierkommuner bør i størst mulig grad 
koordineres.  

 

5.2 Rapportering 
Rapport etter gjennomført selskapskontroll legges frem for behandling i 
kontrollutvalget. Etter kontrollutvalgets behandling oversendes rapporten 
kommunestyret.  

 
Kontrollutvalget rapporterer også om gjennomført selskapskontroll i sin årsrapport 
som legges fram for kommunestyret. Hvis kontrollutvalget har gjort endringer i 
plan for selskapskontroll vil dette framgå av årsrapporten. 
 
 

6 Selskapstyper som omfattes 
 

Selskapskontroll omfatter alt kommunalt eierskap som er organisert med hjemmel 
i andre lover enn kommuneloven samt interkommunalt samarbeid etter koml. 
kapittel 5 og som er egne rettssubjekt. Inkludert er dermed interkommunale 
selskaper (IKS), aksjeselskaper og samvirkeforetak. Utenfor rekkevidden av 
selskapskontroll er f.eks. kommunale foretak (KF) organisert etter koml. kapittel 
11 eller interkommunalt samarbeid etter koml. kapittel 5 og som ikke er eget 
rettssubjekt. Heller ikke stiftelser omfattes av regelverket om selskapskontroll. 

 
Kontrollutvalgets plikt til å gjennomføre selskapskontroll påvirkes ikke av 
eierskapets omfang eller av hvem som eventuelt er medeiere. 
Selskapskontrollens innhold og omfang kan imidlertid påvirkes av dette. F.eks. vil 
rammene for forvaltningsrevisjon være påvirket av manglende innsynsrett etter 
koml. § 80, i selskaper som ikke fullt ut – direkte eller indirekte – er eid av 
kommuner. I slike tilfeller må forvaltningsrevisjon basere seg på innsyn i åpne 
kilder eller alternativt på et utvidet innsyn etter særskilt avtale med de øvrige 
eierne. 
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Evje og Hornnes kommune forvalter store verdier. Verdiene eies gjennom 
interkommunalt samarbeid, interkommunale selskap eller aksjeselskap. Under 
følger en kort beskrivelse av de ulike selskapsformene. 
 

6.1 Interkommunale selskaper 
Interkommunalt selskap (IKS) er en organisasjonsform for selskaper innen 
offentlig sektor der flere kommuner er eiere. Selskapsdriften reguleres av Lov 
om interkommunale selskaper. Selskapene øverste organ er representant-
skapet. Selskapet ledes av et styre som velges av representantskapet. 
Interkommunale vannverk, arkivdrift og regionmuseer er typiske funksjons-
områder for interkommunale selskaper. Det er viktig å merke seg at fordi et 
selskap eies av en eller flere kommuner, så betyr ikke dette automatisk at det er 
et interkommunalt selskap. 
 

6.2 Interkommunalt samarbeid 
Interkommunalt samarbeid innebærer at kommuner kan organisere definerte 
prosjekter med utgangspunkt i kommunelovens § 27. Formålet med 
organiseringen er å etablere retningslinjer for samarbeidet og innebærer gjerne 
at det etableres en egen administrasjon for å ivareta oppgavene man er enige 
om å løse i fellesskap. Samarbeidet har som hovedregel ikke egne 
inntekter ut over tilskudd og lignende fra andre, men er basert på at kommunene 
dekker kostnader etter en avtalt fordelingsnøkkel. 

 

6.3 Aksjeselskaper 
Et aksjeselskap (forkortet AS) er et selskap hvor eierne har betalt inn en 
aksjekapital fordelt på antall aksjer i selskapet. Eierne har som utgangspunkt 
ikke noe personlig ansvar for selskapets gjeld ut over den aksjekapital som 
eierne har skutt inn. Selskapets øverste organ er generalforsamlingen, hvor 
aksjonærene normalt har stemmerett vektet etter andelen av aksjene de eier 
(selskapsvedtektene kan spesifisere enkelte aksjer som stemmerettsløse).  
Et aksjeselskap ledes av et styre som velges av generalforsamlingen. Styret 
tilsetter daglig leder. 
 

6.4 Organisering av kommunal virksomhet 

Kort oppsummert kan kommuner velge å organisere sin virksomhet på følgende 
ulike måter: 

 som kommunal etat (del av kommunen som juridisk subjekt) 

 som kommunalt foretak etter kommunelovens kapittel 11 (del av kommunen 
som juridisk person) 

 som interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 uten at det er et 
eget rettssubjekt (del av kommunen som juridisk person) 

 som interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 som eget 
rettssubjekt  

 som vertskommunesamarbeid (kommuneloven § 28) 

 som interkommunalt selskap (eget rettssubjekt) 

http://no.wikipedia.org/wiki/Kommune
http://no.wikipedia.org/wiki/Vannverk
http://no.wikipedia.org/wiki/Arkiv
http://no.wikipedia.org/wiki/Museum
http://no.wikipedia.org/wiki/Selskap_(jus)
http://no.wikipedia.org/wiki/Aksjekapital
http://no.wikipedia.org/wiki/Aksje
http://no.wikipedia.org/wiki/Gjeld
http://no.wikipedia.org/wiki/Generalforsamling
http://no.wikipedia.org/wiki/Stemmerett
http://no.wikipedia.org/wiki/Selskapsvedtekter
http://no.wikipedia.org/wiki/Styre
http://no.wikipedia.org/wiki/Daglig_leder
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 som aksjeselskap (eget rettssubjekt) 

 som stiftelse (stiftelsen er selveiende/ingen eierorgan) 
 
 

7 Evje og Hornnes kommunes eierinteresser i ulike selskaper 
 

Under følger en oversikt over de ulike selskapene der kommunen er eier eller 
medeier i. Oversikten bygger på administrasjonens eierskapsmelding for Evje og 
Hornnes kommune vedtatt 26. oktober 2012 (kommunestyre sak 79/12), 
informasjon fra kommunen, offentlige register og vår kjennskap til de kommunale 
selskapene. 
 
I vedlegg 1 gis det også en oversikt over selskapene kommunen har eierinteresse 
i, og en nærmere beskrivelse av hvert selskap. Eventuelle nye selskaper som 
kommunen investerer i vil også omfattes av selskapskontrollen, jf. koml. § 80.  
Selskapsoversikten kan inndeles i følgende kategorier: 
 

 
Heleide aksjeselskaper (direkte eller gjennom annet heleid AS) 

 Evjemoen Næringspark Holding AS 

 Evjemoen Næringspark AS 

 Evje fengsel eiendom AS 
 
 
Andre aksjeselskaper med kun offentlige eierinteresser 

 Setpro AS 
 
 
Interkommunale selskap og samarbeid  

 Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 

 Setesdal Brannvesen IKS 

 Setesdalsmuseet IKS 

 Aust-Agder museum og arkiv IKS 

 Agder Kommunerevisjon IKS 

 Konsesjonskraft IKS 

 Setesdal IKT (KL § 27) 

 Setesdal Regioneråd (KL § 27) 

 Agder Sekretariat (KL § 27) 
 
 
Aksjeselskaper/andre selskaper som også har private eierinteresser (kan omfattes) 

 Agder Energi AS 

 Aust-Agder Næringsselskap AS 

 Otrahallen AS 

 LL Setesdal Bilruter 

 Setesdal Informasjons og kompetansenter AS 

 USUS AS 
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 AT Skog SA  

 Kommunekraft AS 
 
 

8 Plan for selskapskontrollen i Evje og Hornnes kommune  
 

Planen bør inneholde en oversikt over alle selskaper som kommunen har 
interesser i. Det bør kort angis hva selskapenes formål er, og det bør inngå en 
generell risiko- og vesentlighetsvurdering på det nivå som finnes hensiktsmessig. 
Eventuelle planer om forvaltningsrevisjon i selskaper gjennomføres etter avtale 
med kontrollutvalget.  
 
For å få en rasjonell og fleksibel gjennomføring av selskapskontrollen bør 
kommunestyret vedta at kontrollutvalget ved behov kan foreta endringer i planen i 
planperioden. 

 

8.1 Eierskapskontroll  
Revisjonen har utarbeidet dette forslaget til retningslinjer for gjennomføring av 
selskapskontrollen: 

 

 Informasjonsinnsamling og kartlegging: 
o Fremskaffe en oversikt over kommunens eierandeler i selskaper som 

kommer inn under selskapskontrollen samt en angivelse av selskapenes 
formål og type virksomhet. 

o Kartlegge kommunens intensjon med det enkelte selskapet 
(plan/strategi). Dette vil danne utgangspunkt for eierskapskontrollen, og 
bør fremgå av vedtak og forutsetninger som ligger til grunn for 
opprettelsen av selskapet. For ytterligere å kartlegge hensikt og 
intensjon kan det være aktuelt å gjennomgå relevante dokumenter som 
årsregnskap, styrets årsberetning, protokoller mv. 

o Kartlegge hvem som har opptrådt på kommunens vegne i styrer, 
representantskap og på generalforsamlinger de siste 2 årene, og om det 
er utarbeidet egen instruks eller mandat for personer som opptrer på 
vegne av kommunen. 

o Undersøke om det er gitt opplæring eller informasjon om ansvaret som 
representantskaps- eller styremedlem i de aktuelle selskaper. 

o Kartlegge om kommunen har et arkivsystem for stiftelsesdokumenter, 
regnskaper, vedtekter mm for de selskapene kommunen er medeier i. 

o Undersøke hvorvidt det skjer rapportering til politiske organer om 
utviklingen i de selskaper kommunen eier eller har eierandeler i. 
 

 Risiko- og vesentlighetsvurdering for kommunens eierinteresse i de aktuelle 
selskaper (betydning for ressursinnsats ved selskapskontrollen). Risiko relatert 
til eierskapskontrollen er sannsynligheten for at virksomheten avviker fra 
kommunestyrets vedtak og forutsetninger, og sannsynligheten for at 
virksomheten ikke drives i henhold til lov og regler og på en økonomisk 
forsvarlig måte. Vesentlig knyttet til eierskapskontrollen kan defineres som den 
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betydning selskapet har for kommunen. Vesentlighet består av både en 
kvalitativ og en kvantitativ vurdering. 
 

 Vurdere selskapets vedtekter mot kommunestyrets forutsetninger for 
etableringen. 

 

 Kontroll med at virksomheten foregår i henhold til gjeldende lover og regler, 
herunder innenfor de rammer som vedtektene gir. 

 

 Kontroll med at virksomheten foregår innenfor rammene av kommunens vedtak 
og forutsetninger. 

 

 Vurdering av den enkelte virksomhet sett fra et eierperspektiv (f. eks. 
kapitalgrunnlag, avkastning, overordnet regnskapsanalyse, større avvik mellom 
regnskap og budsjett). 

 

 Andre forhold (etter nærmere vurdering av den enkelte virksomhet). 
 

 Vurdere om den som utfører selskapskontrollen bør delta på 
representantskapsmøter og/eller generalforsamlinger. 

 

 Utarbeide utkast til rapport for selskaper som omfattes av eierskapskontrollen. 
 

 Innhente uttalelser fra selskaper som omfattes av eierskapskontrollen og den 
som utøver kommunens eierfunksjon på forhold som omtales i utkast til rapport 
om utført kontroll. 

 

 Rapportering av utført selskapskontroll til kontrollutvalg og kommunestyret 
(kontrollutvalget fastsetter omfang og hyppighet av kontrollen). 

 

 Har konstitueringen av selskapets organer skjedd i forhold til det aktuelle 
lovverket? Dette gjelder ved selskapsetablering.  

 

 Kontroll av åpningsbalansen i den fristilte virksomheten (er de verdier som 
kommunen avgir til virksomheten i overensstemmelse med kommunestyrets 
vedtak og forutsetninger og står de i et rimelig forhold til motytelsen i form av 
aksjer, innskuddskapital eller lignende). 

 
 
Ved gjennomføring av selskapskontroll for et selskap utarbeides det problem-
stillinger sett i forhold til et eierperspektiv (kommunen) og et selskapsperspektiv. 
Ved forvaltningsrevisjon i selskaper utarbeides det revisjonskriterier i samsvar 
med RSK 001. 

 

8.2 Selskapskontroll og forvaltningsrevisjon 
Kommunen avgjør selv om det i tillegg til eierskapskontrollen også skal utføres 
forvaltningsrevisjon i selskapet. Kontrollutvalget kan fatte vedtak om eventuelle 
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forvaltningsrevisjonsprosjekter som ønskes utført som en del av 
selskapskontrollen. 
 

8.3 Risiko og vesentlighetsvurdering 

Følgende kriterier vil være relevante i forbindelse med en risikovurdering: 
o risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets vedtak og 

forutsetninger 
o risiko for at selskapet ikke driver i tråd med lover og regler og på en 

økonomisk forsvarlig måte 
o risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke 

gjør dette i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger 
 

Når det gjelder vurdering av hvor vesentlige selskapene er for kommunen 
(vesentlighetsvurdering) vil disse kriteriene være relevante: 
o selskapets tjenestetilbud til kommunens innbyggere 
o selskapets samfunnsmessige ansvar 
o kommunens eierandel 
o økonomisk gevinst- og tapspotensial 
o kommunens motiv for eierskapet 

 
På bakgrunn av ovennevnte har revisjonen lagt følgende kriterier til grunn for 
analysen for prioritering av selskapskontroll: 
o selskap der det er avdekket mulige risikoforhold 
o selskap som har et samfunnsmessig ansvar 
o selskap som har direkte tjenestetilbud til kommunens innbyggere 
o selskap som leverer virksomhetskritiske tjenester til kommunen 
o selskap som er heleide av kommunen 
o selskap der kommunen har omfattende eierinteresser (aksjepost eller 

eierandel) 
o økonomisk gevinst- og tapspotensiale for kommunen 
o etikk og omdømme 

 
For det enkelte selskap er risikoen og vesentligheten angitt som lav (L), middels 
(M) eller høy (H). Det kan også være noen selskap hvor risiko og vesentlighet er 
angitt til L/M eller M/H. Risiko- og vesentlighetsvurderingen angir hvor aktuelt 
revisjonen vurderer at det er å foreta selskapskontroll knyttet opp mot ulike 
faktorer som selskapets omsetning, lover og regler, antall ansatte, betydning for 
eieren, tidligere gjennomført selskapskontroll m.m. 

 

8.4 Prioriteringer i denne planperioden 
Revisjonens mål er at denne planen for selskapskontroll skal gi et godt grunnlag 
for kontrollutvalget til å bestemme hvilke selskaper man skal foreta 
selskapskontroll i for den inneværende valgperioden 2015-2019. 

 
Planen for selskapskontroll er basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering 
med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll i de ulike selskapene. 
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Vi har identifiserte risikoområder og angitt hvor vesentlige selskapene er for 
kommunen, og gjennom dette arbeidet gitt en samlet risiko og vesentlighet for 
det enkelte selskap. Basert på denne vurderingen er det nedenfor gitt forslag til 
hvilke selskaper som det bør gjennomføres eierskapskontroll i og eventuelt 
forvaltningsrevisjon. Disse selskapene er i hovedsak vurdert til å ha en risiko og 
vesentlighet på middels/høy (M/H) eller høy (H).  
 
Der det er flere kommuner som har eierinteresser i de samme selskapene, 
anbefaler revisjonen at det som hovedregel bør gjennomføres koordinerte 
kontroller i disse selskapene.  
 
Revisjonen vil anbefale at kontrollutvalget velger hvilke selskap de vil foreta 
selskapskontroll i denne valgperioden ut fra listen nedenfor. Selskapene er ikke 
satt opp i prioritert rekkefølge. Revisjonen anbefaler i tillegg at planen skal være 
dynamisk, slik at kontrollutvalget kan foreta omprioritering i perioden. 
 

 Aust-Agder museum og arkiv IKS 

 Evjemoen Næringspark Holding AS m/ datterselskap Evjemoen 
Næringspark AS 

 Konsesjonskraft IKS 

 Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS (gjennomført i 2013) 

 Setesdal Brannvesen IKS 

 Setesdal IKT 
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9 Vedlegg 

 

9.1 Vedlegg 1 – Beskrivelse av selskapene 
 

 



Agder Sekretariat 
 
Kontrollutvalget i Evje og Hornnes kommune  Sak 04/20 
        Møtedato: 12.02.20 
        Saksbehandler: WG 
 
 
SAK 04/20 UAVHENGIGHETSERKLÆRINGER FRA REVISOR 
 
Vedlegg: 
Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Tommy Pytten i Agder 
Kommunerevisjon IKS. 
 
 
Saksopplysninger 
Oppdragsansvarlig revisor skal i henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 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 forskriften. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Basert på revisors egenvurdering av sin uavhengighet mener kontrollutvalget at det kan 
konkluderes med at revisor tilfredsstiller kommuneloven og forskriftens krav til uavhengighet. 
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