
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: Tirsdag 25. august 2020 kl. 09.00 i kommunestyresalen. 
 

SAKSLISTE 
 
SAK 07/20 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 29.04.20 
SAK 08/20 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020 - 2023 
SAK 09/20 PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2020 - 2023 
 
Referatsaker: 
REF. 05/20 Forum for kontroll og tilsyn, FKT – medlemskapsforespørsel  
 
FASTE POSTER 
Nytt fra revisor: 
Planlegging av neste møte i kontrollutvalget. 
 
EVENTUELT 
 
 
 

Evje, 18. august 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. 



Agder Sekretariat 
 
Kontrollutvalget i Evje og Hornnes kommune  Sak: 07/20 
        Møtedato: 25.08.20 
        Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
SAK 07/20 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 29.04.20 
 
Vedlegg: 
Forslag til møteprotokoll fra møte 29.04.20 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Forslag til protokoll fra møte 29.04.20 legges frem for godkjenning. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 29.04.20 godkjennes. 
 
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen. 
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EVJE OG HORNNES KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
MØTEBOK 

 
Møte nr. 02/20 
Dato: 29.04.20 kl. 09.00 – 10.45. 
Sted: Fjernmøte i Teams + kommunestyresalen 
Tilstede: 
Dag Yngve Aasen, leder 
Solveig Eiken, nestleder 
John Hornnes, medlem 
Owe Wathne, medlem 
Heidi Grønnesby, medlem 
 
Forfall:  

Andre til stede (hele eller deler av møtet): 
Ordfører Svein Arne Haugen 
Kst. kommunedirektør Anne Sofie Hornnes, 
økonomisjef Jarl Falk Lorentzen 
Agder Kommunerevisjon IKS v/ Maren Stapnes, 
Tommy Pytten 
Agder Sekretariat v/ Willy Gill 

 
Det var ikke merknader til innkalling og saksliste. 
 

SAKSLISTE 
SAK 05/20 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 12.02.20 
SAK 06/20 ÅRSREGNSKAP 2019 – EVJE OG HORNNES KOMMUNE 
 
Referatsaker: 
REF. 02/20 Årsrapport 2019 fra skatteoppkrever 
REF. 03/20 Kontrollrapport 2019 vedr. skatteoppkreverfunksjonen 
REF. 04/20 Agder Kommunerevisjon IKS, Engasjementsbrev av 25.02.20 
 
FASTE POSTER 
Nytt fra revisor: 
Videre arbeid i kontrollutvalget: Planlegging av KU-møte 17.06.20 
 
EVENTUELT 
 
 
Underskrift: 
 
 
Dag Yngve Aasen 
Leder 
 
 
Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, 1. vara, ordfører, rådmann og revisor 
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Innlegg fra ordfører: 
Ordfører Svein Arne Haugen påpekte kontrollutvalgets viktige rolle og ønsket lykke til med 
kontrollarbeidet. 
 
 
SAK 05/20 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 12.02.20 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.02.20 godkjennes. 
 
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen. 

 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til møteprotokoll fra møte 12.02.20 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Forslag til protokoll fra møte 12.02.20 legges frem for godkjenning. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.02.20 godkjennes. 
 
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen. 

 
 
 
SAK 06/20 ÅRSREGNSKAP 2019 - EVJE OG HORNNES KOMMUNE 
 
Administrasjonen presenterte hovedtrekkene i årsregnskapet og årsmeldingen. 
 
Revisjonen presenterte revisjonsberetningen. 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Evje og Hornnes kommunes regnskap for 2019.  Sammen med 
årsregnskapet forelå årsmelding fra kommunedirektøren og revisjonsberetning fra Agder 
Kommunerevisjon IKS. 
 
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner og 
noter, samt kommunedirektørens årsmelding, tilfredsstiller de formelle krav i 
regnskapsforskriften og regnskapsbrukernes informasjonsbehov. 
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Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert 15. april 
2020, har kontrollutvalget ingen merknader til Evje og Hornnes kommunes årsregnskap for 
2019. 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
Lover, forskrifter: 
Lov om kommuner og fylkeskommuner 
Forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15. desember 2000, med endringer i 2004 
 
Saksdokumenter vedlagt saken: 
Årsregnskapet for 2019  
Årsberetning for 2019 
Revisjonsberetning datert 15. april 2020  
 
Saksopplysninger: 
Driftsregnskapet viser kr 230 117 204 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk 
på kr 1 309 398. 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. 
 
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 

 
Administrasjonen vil presentere hovedtrekkene i regnskapet og årsberetningen. 
 
Revisor vil være til stede i kontrollutvalgets møte og vil presentere revisjonsberetningen.  
 
Forslag til vedtak: 
Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Evje og Hornnes kommunes regnskap for 2019.  Sammen med 
årsregnskapet forelå årsmelding fra kommunedirektøren og revisjonsberetning fra Agder 
Kommunerevisjon IKS. 
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Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner og 
noter, samt kommunedirektørens årsmelding, tilfredsstiller de formelle krav i 
regnskapsforskriften og regnskapsbrukernes informasjonsbehov. 
 
Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert 15. april 
2020, har kontrollutvalget ingen merknader til Evje og Hornnes kommunes årsregnskap for 
2019. 
 
 
Referatsaker: 
REF. 02/20 Årsrapport 2019 fra skatteoppkrever 
REF. 03/20 Kontrollrapport 2019 vedr. skatteoppkreverfunksjonen 
REF. 04/20 Agder Kommunerevisjon IKS, Engasjementsbrev av 25.02.20 
 
Konklusjon: 
Referatene ble tatt til orientering. 
 
 
FASTE POSTER 
Nytt fra revisor:  

- blir muligens klare til neste møte. 
- Frist for rapportering av forenklet etterlevelseskontroll er utsatt til 15.9 

 
Planlegging av KU-møte 17.06.20: 
Dersom risiko- og vesentlighetsanalyser blir klare, avholdes møtet. Hvis ikke, vurderer leder 
og sekretær om møtet skal utsettes til over sommeren. 
 
 
EVENTUELT 
 
Orientering: 
Kst. kommunedirektør orienterte utvalget om håndteringen av covid-19 situasjonen. 



Agder Sekretariat 
 
Kontrollutvalget i Evje og Hornnes kommune  Sak 08/20 
        Møtedato: 25.08.20 
        Saksbehandler: WG 
 
SAK 08/20  PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020 - 2023 
 
Vedlegg: 

1. Agder Kommunerevisjon - Risiko og vesentlighetsvurdering: Forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll 

2. Forslag til «Plan for forvaltningsrevisjon for Evje og Hornnes kommune 2020-2023» 
 

 
Bakgrunn: 
Kommuneloven § 23-3 har bestemmelser om 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 baseres på en risiko og vesentlighetsvurdering av kommunens sin virksomhet og 
virksomheten i kommunen. Plan for forvaltningsrevisjon skal vedtas av kommunestyret.  
 
 
Formelt grunnlag: 
Forvaltningsrevisjon er definert i kommuneloven § 23-2 som fastsetter at kontrollutvalget skal 
påse at «det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og 
av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i.» og § 23-3 som definerer 
forvaltningsrevisjon som å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.  
 
 
Vurderinger: 
Kontrollutvalget ba i sitt møte den 28. november 2019 Agder Kommunerevisjon IKS om å 
gjennomføre en risiko og vesentlighetsanalyse vurdering som skulle danne grunnlaget for 
Plan for forvaltningsrevisjon.  
 
Revisjonen har nå gjennomført en grundig og god risiko og vesentlighetsvurdering og denne 
peker på flere ulike områder som kan være aktuelle for forvaltningsrevisjon, både i 
kommunen og i kommunale selskaper. Tanken er at kontrollutvalget skal prioritere de mest 
aktuelle av disse områdene i plan for forvaltningsrevisjon. I analysen er det områder/tema 
som blir ansett å ha høy eller middels/høy risiko og vesentlighet som antas å være mest 
aktuelle å prioritere. 
 
Kontrollutvalget kan også prioritere andre områder som man mener er aktuelle.  
 
Områder som ikke prioriteres i planen, kan følges opp på andre måter, f.eks. ved orienteringer 
fra administrasjonen eller selskaper til kontrollutvalget. 
 
I forrige valgperiode ble følgende forvaltningsrevisjonsprosjekter gjennomført:  

• Byggesaksbehandling i Evje og Hornnes kommune 
• Midt-Agder Barneverntjeneste 



Det er ikke fastsatt hvor mye timeressurser som er tilgjengelig for kontrollutvalget til 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. For kontrollutvalget antas det å være interessant å 
få en diskusjon om hvilke ressurser som er tilgjengelig og hvor mange prosjekter det er rom 
for å gjennomføre. Målsettingen bør være å få gjennomført 2 – 3 prosjekter i løpet av 
perioden.  
 
I planen bør det prioriteres noe flere prosjekter enn det som er realistisk å få gjennomført. 
Sekretariatets forslag er at kontrollutvalget prioriterer ikke mindre enn 5 prosjekter for 
gjennomføring i planperioden. 
 
Dersom nabokommuner prioriterer ett eller flere prosjekter med tilsvarende områder/tema 
som Evje og Hornnes kommune, vil det være aktuelt å samordne gjennomføringen av 
prosjektene for en mest mulig effektiv ressursutnyttelse. 
 
Som det framgår av forslag til innstilling, foreslår sekretariatet at kommunestyret gir 
kontrollutvalget fullmakt til å gjøre forandringer i rekkefølgen for gjennomføring av aktuelle 
prosjekter, og til å sette i gang andre prosjekter dersom utvalget ser behov for det. Dette har 
vært normal prosedyre tidligere i alle våre kommuner. Dette gir kontrollutvalget nødvendig 
frihet til å få gjennomført de forvaltningsrevisjoner som en mener det er viktigst å få 
gjennomført til enhver tid. Utgangspunktet er selvfølgelig å gjennomføre de prosjekter som 
planen legger opp til, men uforutsette ting kan skje som aktualiserer andre prosjekter.  
 
Før igangsettelse av aktuelle prosjekter, vil det etter bestilling fra kontrollutvalget bli 
utarbeidet en prosjektplan som beskriver tema/problemstillinger og gjennomføringen av 
prosjektet mer detaljert. Denne skal godkjennes av kontrollutvalget. 
 
Det er viktig med et godt samarbeid mellom administrasjonen, revisor og kontrollutvalget for 
å lykkes med dette arbeidet. Hensikten med forvaltningsrevisjon er å bidra til forbedringer i 
kommunen og en håper at planen kan medvirke positivt til dette. 
 
 
Forslag til innstilling: 
 

Kommunestyret slutter seg til framlagt «Plan for forvaltningsrevisjon for Evje og 
Hornnes kommune 2020-2023» der følgende områder/prosjekter prioriteres: 
 
Prioritet Prosjekt Tema/sektor 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.    
 
Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre forandringer i rekkefølgen for 
gjennomføring av aktuelle prosjekter, og til å sette i gang andre prosjekter dersom 
utvalget ser behov for det.  

 
 



 
Agder Sekretariat    

 
 
 
      

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON  
 

Forslag til kontrollutvalget 25.08.20 
Vedtatt av kontrollutvalget xx.xx.20 
Vedtatt av kommunestyret xx.xx.20 

 
 

EVJE OG HORNNES KOMMUNE 
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Bakgrunn 
Hjemmelen for forvaltningsrevisjon følger av kommuneloven § 23-2, som fastsetter at 
kontrollutvalget skal påse at «det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller 
fylkeskommunens virksomhet, og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har 
eierinteresser i.» og § 23-3 som definerer forvaltningsrevisjon som å gjennomføre 
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og 
virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.  
 
På denne bakgrunn har kontrollutvalget i Evje og Hornnes kommune bestilt en risiko og 
vesentlighetsvurdering fra Agder Kommunerevisjon IKS som grunnlag for utarbeidelse av 
plan for forvaltningsrevisjon.  
 
Innholdet i plan for forvaltningsrevisjon  
Forvaltningsrevisjonen er med andre ord et viktig verktøy for kommunens øverste politiske 
organ for å føre kontroll med kommunens totale forvaltning og de resultater som oppnås.  
Kommuneloven § 23-3, omhandler plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og lyder 
som følger:  
  
«Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke 
områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i 
kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og 
vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.  
  
Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv.  Kommunestyret og fylkestinget 
kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.»    
 
Kommuneloven pålegger kontrollutvalget å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Planen 
skal sikre at de gjennomføres forvaltningsrevisjon regelmessig, i et omfang som er i samsvar 
med kommunens størrelse, kompleksitet og risiko. Planen skal både dekke den 
virksomheten som skjer i kommunen selv og den virksomheten som drives av selskaper som 
kommunen har eierinteresser i.  
  
For å sikre nyttige og målrettede forvaltningsrevisjoner skal planene baseres på en risiko og 
vesentlighetsvurdering for å finne ut av hvilke områder det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon. Vurderingen skal altså bidra til gode og nyttige forvaltningsrevisjoner. 
 
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. 
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Ved utøvelse av forvaltningsrevisjon bidrar kontrollutvalget bl.a. til: 

o å påvise forbedringsområder som bidrar til økt produktivitet og måloppnåelse i forhold 
til politiske vedtak og forutsetninger 

o å 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 

. 
Den gjennomførte risiko- og vesentlighetsvurderingen bygger på revisors faglige skjønn. Den 
endelige prioriteringen må imidlertid kontrollutvalget selv foreta på de områder det kan være 
aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon.  
  
Arbeidsfordelingen mellom kontrollutvalget og revisjonen kan beskrives som en bestiller-
utførermodell. Det vil si at kontrollutvalget bestiller oppdrag hos revisjonen som leverer etter 
bestilling. Sekretariatet bistår kontrollutvalget i dette arbeidet både før og etter behandlingen, 
og til vedtak er gjort og fulgt opp.  
  
Risiko- og vesentlighetsvurderingen angir de områdene i kommunen som i størst grad 
utpeker seg som risikoområder. Områdene identifiseres på bakgrunn av den foretatte 
analysen. Områdene som anses som mest sentrale for forvaltningsrevisjon er områder hvor 
revisjonen ser størst potensial eller nødvendighet for forbedring av produktivitet, økonomi, 
måloppnåelse eller virkninger.  
 
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. Kommunerevisjonen 
gjennomfører prosjektet og sender rapporten til kontrollutvalget. Rapporten med 
kontrollutvalgets innstilling sendes til kommunestyret for endelig behandling.   

Rapportering 
I tråd med forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 4 skal kontrollutvalget rapportere til 
kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og resultatet av dem. § 5 fastsetter 
at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak om forvaltningsrevisjon blir fulgt opp 
og skal rapportere til kommunestyret om vedtaket er fulgt opp.  
 
Kontrollutvalget er 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  
Risiko og vesentlighetsvurdering er basert på innsamlet skriftlig informasjon og statistikk for 
den enkelte kommune, samt samtaler med administrativ ledelse og ordfører. Vi viser til risiko 
og vesentlighetsvurderingen for nærmere opplysninger. På bakgrunn av denne vurderingen 
legges det opp til en utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter.  
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Et prosjekt blir bl.a. iverksatt for å bidra til å redusere en mulig trussel. I tillegg vil dette være 
prosjekter som skal sette søkelys 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. 
 

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 to – tre prosjekter i kommunen i løpet av planperioden.  
 
Etter en helhetlig vurdering har kontrollutvalget valgt å foreslå følgende prosjekter for Evje og 
Hornnes kommune for 2020 – 2023: 
 

Prioritet Prosjekt Tema/sektor 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

 
 
Kommunestyrets endelige prioritering: 
 

Prioritet Prosjekt Tema/sektor 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

 



Agder Sekretariat 
 
Kontrollutvalget i Evje og Hornnes kommune  Sak 09/20 
        Møtedato: 24.08.20 
        Saksbehandler: WG 
 
 
SAK 09/20  PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2020 - 2023 
 
Vedlegg: 
1. Agder Kommunerevisjon IKS - Risiko og vesentlighetsvurdering: Forvaltningsrevisjon 

og eierskapskontroll 
2. Forslag til plan for eierskapskontroll 2020 - 2023 

 
 
Bakgrunn: 
Formålet med eierskapskontrollen er å kontrollere om den som utøver kommunens 
eierinteresse, utøver myndigheten slik det er fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven samt 
ivaretar kommunens interesser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 
Eierskapskontrollen begrenser seg til en vurdering av om eierne har etablert tilfredsstillende 
rammer for styring, og at virksomheten faktisk opererer i tråd med formålet. 
 
Ved prioritering av eierskapskontroll kan følgende kriterier være relevante i forbindelse med 
en risiko- og vesentlighetsvurdering: 
 
-Selskapets tjenestetilbud til kommunens innbyggere 
-Selskapets samfunnsmessige ansvar 
-Kommunens eierandel 
-Økonomisk gevinst- og tapspotensial 
-Kommunens motiv for eierskapet 
 
 
Vurderinger: 
I forrige periode ble det gjennomført selskapskontroll i Setesdal Brannvesen IKS og i 
Konsesjonskraft IKS. 
 
Kommunestyret vedtar planen etter innstilling fra kontrollutvalget. Det anbefales at 
kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen dersom det skulle oppstå behov for 
det. 
 
Budsjettrammen for kontrollarbeidet setter begrensningene for omfanget av eierskapskontroll 
og forvaltningsrevisjon som kan gjennomføres. Sekretariatet tenker at målsettingen bør være å 
få gjennomført ikke mindre enn to eierskapskontroller i løpet av perioden. I planen bør det 
prioriteres noe flere eierskapskontroller enn det man antar å ha ressurser til å gjennomføre. 
 
Omfanget av kontrollen (om det i tillegg til eierskapskontrollen også skal gjennomføres 
forvaltningsrevisjon i selskapet) vil selvfølgelig ha betydning for ressursbruken og for hvor 
mange prosjekter man totalt sett vil kunne få gjennomført i perioden. 
 



På generelt grunnlag vil det være naturlig å foreslå de selskapene som er vesentlige, med høy 
risiko og prioritet. Kontrollutvalget prioriterer selv de mest aktuelle selskapene i plan for 
eierskapskontroll. 
 
Dersom nabokommuner prioriterer en eller flere kontroller i samme selskap som Evje og 
Hornnes kommune, vil det være aktuelt å samordne gjennomføringen av prosjektene for en 
mest mulig effektiv ressursutnyttelse. 
 
 
Forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar forslag til Plan for eierskapskontroll for Evje og Hornnes kommune 
2020 – 2023 der det planlegges gjennomføring av eierskapskontroll i følgende selskaper: 
 

Prioritet Selskap Tema 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.    

 
Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å definere omfanget og innholdet i 
eierskapskontrollen, og til å foreta eventuelle endringer i prioritering mellom de aktuelle 
selskaper og eventuelt prioritere nye selskaper dersom spesielle forhold skulle tilsi det. 
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Bakgrunn 
 
I ny kommunelov §23-2 bokstav d) står det at kontrollutvalget skal påse at det føres 
kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. 
(eierskapskontroll).  
 
Kommuneloven § 23-4 andre ledd stiller krav til at det skal utarbeides en plan for 
eierskapskontroll.  
 
«Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året 
etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke 
eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunens og fylkeskommunens eierskap. Hensikten med 
risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
eierskapskontroll.» 
 
På denne bakgrunn har kontrollutvalget i Evje og Hornnes kommune bestilt en risiko og 
vesentlighetsvurdering fra Agder Kommunerevisjon IKS som grunnlag for utarbeidelse 
av plan for eierskapskontroll.  
 
 
Formålet med eierskapskontroll 
 
Eierskapskontrollen innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens 
eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyret og 
anerkjente prinsipper for eierstyring. I siste instans er det kommunestyret som har det 
overordnede ansvaret for at kommunen har en forsvarlig eierskapsforvaltning. 
 
 
Gjennomføring og rapportering av eierskapskontroll 

Gjennomføring 
Kontrollutvalget vedtar hvilke(t) selskap de vil prioritere i en eierskapskontroll. 
Kommunerevisjonen gjennomfører prosjektet og sender rapporten til kontrollutvalget. 
Rapporten med kontrollutvalgets innstilling sendes til kommunestyret for endelig 
behandling.   

Rapportering 
I henhold til Forskrift om kontrollutvalg og revisjon skal kontrollutvalget rapportere til 
kommunestyret eller fylkestinget om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og 
eierskapskontroller og resultatet av dem.  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 prosjekt legges fortløpende frem for kommunestyret.  
 
I henhold til Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 skal kontrollutvalget påse at 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om regnskapsrevisjoner, 
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir fulgt opp, og skal rapportere til 
kommunestyret eller fylkestinget om vedtaket er fulgt opp.   
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Prioriteringer i denne planperioden 

Generelt  
 
Revisjonen peker i sin risiko og vesentlighetsvurdering på følgende selskaper med høy 
grad av risiko og vesentlighet:  
 

- Setesdal IKT 
- Setesdal Miljø og gjenvinning 

 
Revisjonen peker i sin risiko og vesentlighetsvurdering på følgende selskaper med 
middels/høy grad av risiko og vesentlighet:  
 

- Setesdal Brannvesen IKS 
- Aust-Agder Museum og Arkiv IKS 
- Evjemoen næringspark AS 
- Setpro AS 

 
 
Hensikten med risiko og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov 
for gjennomføring av eierskapskontroll. Informasjonen i rapporten gir en god oversikt 
over risikoområdene innenfor kommunens eierstyring, og for selskaper kommunen har 
eierinteresser i.  
 
Rapporten fra Agder Kommunerevisjon IKS ligger til grunn for at kontrollutvalget kan 
velge og prioritere eierskapskontrollprosjekter. Hvor mange prosjekter som kan 
gjennomføres i planperioden avhenger av budsjettet for kontrollarbeid i kommunen.  
 
Eierskapskontroll kan gjennomføres som egne prosjekter der tema er kommunen sin 
eierskapsforvaltning av et eller flere selskap, eller gjennomføres i forbindelse med en 
forvaltningsrevisjon av et selskap.  
 
Det sentrale for å kunne gjennomføre vellykkede prosjekter er at kontrollutvalget 
sammen med revisjonen avgrenser og definerer klart ved utformingen av et prosjekt 
slik at prosjektet blir konkret og gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for 
deres kontroll med kommunen. 
 
 
 
Kontrollutvalgets prioritering for perioden 2020 – 2023: 
Dato: 25.08.2020 
 
Prioritering Selskap Tidspunkt for gjennomføring 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
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Kommunestyrets prioritering for perioden 2020 – 2023: 
Dato: 
 
Prioritering Selskap Tidspunkt for gjennomføring 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
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Til
Kontrollutvalget i Evje og Hornnes kommune v/Dag Yngve Aasen
 
Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) er en bransjeuavhengig organisasjon for
kontrollutvalg og deres sekretariat. Vi jobber for at kontrollutvalgene og sekretariatene
skal kunne ivareta sitt påse-ansvar overfor administrasjonen og revisjonen på en faglig god
og uavhengig måte.
 
Vi mener det er  avgjørende for et velfungerende lokaldemokrati at politikerne er aktive og
engasjerte i samfunnsoppdraget til kontrollutvalget. Derfor må kontrollutvalgene gis
muligheten til å være direkte representert i en organisasjon som kan ivareta utvalgets rolle
og funksjon i det kommunale egenkontrollsystemet og tale kontrollutvalgets sak overfor
sentrale myndigheter. Styret i FKT er derfor sammensatt med lik fordeling av politiske
kontrollutvalgsrepresentanter og sekretariat.
 
Nå håper vi at Evje og Hornnes kommune vil slutte seg til. Kontrollutvalget inviteres med dette til
å bli medlem. 
 

Informasjon om FKT:

FKT ble stiftet 22. november 2005. Organisasjonen hadde i pr 31.12 2019 ca. 200 medlemmer

inkludert 23 sekretariat. Disse dekker mer enn 200 kommuner/fylkeskommuner. FKT har et eget

sekretariat med en generalsekretær lokalisert i Oslo.
Foruten å være et faglig serviceorgan som kan gi løpende råd og veiledning, kan vi tilby:

Konferanser: Hvert år arrangeres en fagkonferanse og en sekretariatskonferanse.

Veiledere: For å styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller
av revisjonsoppdrag og påse-ansvar overfor revisor, har vi utviklet flere veiledere.
Opplæring og undervisningsmateriell: I tillegg til å ha utviklet en opplæringspakke
før valget i 2019, arrangerer vi i 2020 for første gang kontrollutvalgslederskolen.

Mer Informasjon om våre tilbud finnes på www.fkt.no

 

Vedlagt denne mailen er brosjyre med informasjon om FKT og organisasjonens vedtekter.
Innmelding i FKT kan gjøres via hjemmesiden:  www.fkt.no/bli-medlem eller ved å sende en e-
post til fkt@fkt.no
 
Kontingentsatser for 2020:
Kommune 0 – 5 000 innb.:                       kr 3 500
Kommuner 5 001 – 10 000 innb.:            kr 7 000
Kommuner 10 001 – 20 000 innb.:          kr 9 000
Kommuner 20 001 – 50 000 innb.:          kr 12 000
Kommuner med mer enn 50 000 innb.: kr 15 000

mailto:fkt@fkt.no
mailto:dyaasen@hotmail.com
mailto:willy.gill@asekretariat.no
http://www.fkt.no/
http://www.fkt.no/bli-medlem
mailto:fkt@fkt.no




 


 


  


 


 
Sekretariat:  
FKT  
Postboks 41 Sentrum 
0101 Oslo   
fkt@fkt.no       


 
Telefon 
41471166 
 


 
www.fkt.no 
Twitter: @FKT_no 
Bank: 0539 43 90447 
Org. nr. 989 545 159   


 


 


En møteplass for kommunale og fylkeskommunale 
kontrollutvalg og deres sekretariat. 


 
VEDTEKTER 


 
1. FORMÅL. 
Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) har som formål å være en møte- og kompetanseplass for mennesker 
som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner. 
 


2. MEDLEMMER. 
De kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalgene, Sametinget sin kontroll- og konstitusjonskomité, 
samt sekretariatene for disse, kan være medlemmer i forumet. 
 


3. HOVEDOPPGAVER. 
Forumet sine primære oppgaver er: 


• Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid med kontroll og tilsyn 


• Være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene. 


• Være en arena for erfaringsutveksling. 


• Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag. 
 
Andre oppgaver kan være: 


• Sette kontrollutvalgene i stand til å foreta best mulig prioritering av revisjonsoppgaver. 


• Være en pådriver i arbeidet med å utvikle metoder og retningslinjer. 


• Synliggjøre overfor omverdenen, hvor viktig kontroll og tilsynsfunksjonen er. 


• Være et serviceorgan for kontrollutvalg og sekretariat. 


• Være talerør overfor myndighetene, herunder å gi høringssvar. 


 
4. KONTINGENT. 
Hvert medlem betaler en årlig kontingent, som blir fastsatt av årsmøtet. Kontingenten blir gradert etter 
innbyggertallet som kontrollutvalget og sekretariatet representerer. 
 


5. ÅRSMØTE. 
Årsmøtet er høyeste organ i forumet. Ordinært årsmøte blir holdt hvert år - første gang i 2006. Årsmøtet 
blir holdt så tidlig som mulig i året, og senest innen utgangen av juni. Styret eller styrelederen innkaller 
til årsmøte, og det gjelder slike regler og frister: 


• Innkalling blir sendt innen ti uker før årsmøtet. 


• Saker som medlemmene ønsker reist på årsmøtet, må være styret i hende seks uker før 
møtedagen. 


• Styret kan selv legge frem saker for årsmøtet. 


• Sakspapir blir senest sendt ut to uker før møtet. 
 
Medlemmene avgjør selv hvem som skal representere seg på årsmøtet. Kontrollutvalg og sekretariat har 
en stemme hver, med tale-, forslags- og stemmerett. Styremedlemmer har kun stemmerett når de 
representerer ett medlem, men likevel ikke i saker om årsmelding og regnskap. Ved likt stemmetall, blir 
dirigenten sin stemme avgjørende. 







 


 
Til behandling foreligger: 


• Valg av dirigent, to referenter og to som underskriver protokollen. 


• Innkalling. 


• Sakslisten. 


• Styret sin årsmelding. 


• Regnskap og revisor sin melding. 


• Fastsetting av kontingent. 


• Budsjett og handlingsplan for påfølgende år. 


• Innkomne saker. 


• Vedtektsendringer. 


• Separate valg av: 
o Leder og nestleder i styret (2 år), herav en fra kontrollutvalgene og en fra 


sekretariatene, valgt i partallsår, etter forslag fra valgkomiteen. 
o 2 styremedlemmer og 2 vara fra kontrollutvalgene (2 år), valgt i partallsår, etter forslag 


fra valgkomiteen. 
o 2 styremedlemmer og 2 vara fra sekretariatene (2 år), valgt i oddetallsår, etter forslag 


fra valgkomiteen. 
o Valgkomite med leder, nestleder, to medlemmer og to varamedlemmer, etter forslag fra 


styret. (Funksjonstid i 2 år, der 2 repr. og en vara fra sekretariatene er på valg i 
oddetallsår og to medlemmer og en vara fra kontrollutvalgene i partallsår. 


o Revisor, etter forslag fra styret. (Årlig valg). 
 
Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte, dersom 1/3 av medlemmene eller flertallet i styret, krever 
det. 
 


6. STYRE. 
Styret er sammensatt av 6 personer, derav 3 rekruttert fra kontrollutvalgene og 3 fra sekretariatene. Det 
er 2 varamedlemmer fra kontrollutvalgene og 2 vara fra sekretariatene. Leder har dobbeltstemme ved 
stemmelikhet. 
 
Styret har ansvar for drift og virke i forumet mellom årsmøtene, og sørger selv for sitt sekretariat. De 
kan sette ned utvalg og komiteer, når det er behov for det. 
 
Styret er vedtaksfør dersom minst 4 av medlemmene er til stede. Dersom minst 3 av styrets medlemmer 
gjør krav om det, skal det kalles inn til styremøte. 
 
Ytterliggere saksbehandlingsregler for styret, fastsetter styret selv. 
 


7. ENDRING AV VEDTEKTENE. 
Vedtektene kan endres av årsmøtet, og det gjelder slike regler og frister: 


• Forslag om vedtektsendringer skal være styret i hende senest seks uker før årsmøtet. 


• Det blir bare fattet vedtak for den del av vedtektene, der det er mottatt forslag om 
vedtektsendring. 


• Vedtak må da fattes ved at minst to tredjedeler av de fremmøtte slutter seg til forslaget. 
 


8. OPPLØSING AV FORUMET. 
Forumet blir oppløst dersom ¾ av årsmøtet sine delegater krever det. 
Besluttes forumet oppløst, skal årsmøtet vedta anvendelse av forumets midler til et formål som styrker 
kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid. 
 


*************************** 







 


Disse vedtektene ble vedtatt på FKT sin stiftelsessamling, 22.11.05, med endring på årsmøtet 08.06.06, 
02.06.10, 03.06.14 og 07.06.16. 








Leder Benedikte Muruvik Vonen (2018-20)


Rådgiver i Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat


Nestleder Dag Robertsen (2018-20)


Nestleder kontrollutvalget, Moss kommune


Styremedlem Marit Gilleberg (2018-20)


Leder kontrollutvalget, Tolga kommune


Styremedlem Ivar Mork (2018-20)


Leiar kontrollutvalet, Ulstein kommune


Styremedlem


Styremedlem


Einar Ulla (2019-21)


Kontrollsjef, Sogn og Fjordane fylkeskommune


Liv Tronstad (2019-21)


Seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS


Styret 2019-2020


Har du innspill vedrørende forhold styret bør kjenne til eller saker du mener 


det er viktig at FKT har fokus på – ta gjerne kontakt med styreleder:


Benedikte Muruvik Vonen, benedikte.vonen@temark.no Telefon: 905 89 043


www.fkt.no


www.fkt.no


- en møteplass for kontrollutvalgene og 


deres sekretariat.



mailto:benedikte.vonen@temark.no





For innmelding eller informasjon om FKT’s arbeid –


kontakt sekretariatet: 


E-post: fkt@fkt.no


Generalsekretær: 


Anne-Karin Femanger Pettersen| 414 71 166


En møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider 


med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og 


fylkeskommuner


✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes arbeid med 


kontroll og tilsyn


✓ være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av 


kontrollutvalgene og sekretariatene


✓ være en arena for erfaringsutveksling


✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes kompetanse 


som bestiller av revisjonsoppdrag


Forumet sitt formål:


Forumet sine primære oppgaver:


Forumet jobber gjennom å: 


✓ arrangere årlig fagkonferanse for kontroll og tilsyn


✓ arrangere samlinger for ansatte i sekretariat


✓ være høringsinstans og komme med innspill til sentrale 


myndigheter i spørsmål som angår kontroll og tilsyn


✓ gi informasjon om nyheter og aktuelle saker for 


kontrollutvalgene, www.fkt.no


✓ ta opp innspill og spørsmål fra medlemmer.


✓ veileder og bidrar med informasjonsmateriell til 


opplæring av kontrollutvalg


✓ gi aktuell informasjon til medlemmer.


Medlemsfordeler:


✓ kontrollutvalgenes eget talerør. 


✓ billigere konferanser


✓ faglig påfyll


✓ informasjonsutveksling


✓ egen medlemsinformasjon utvikles


✓ knytte kontakt med andre kontrollutvalg


✓ veiledere for arbeid i kontrollutvalg og sekretariat


✓ flere medlemmer gir større påvirkning mot dept. 



http://www.fkt.no/





Fylkeskommuner:                                      kr 15 000
Sekretariater:                                              kr 9 000
Kontrollutvalgets rolle er kanskje viktigere enn noen gang i kontrollutvalgets historie. Fremover

nå er kommunenes tjenesteleveranse og beslutningsprosesser særlig sårbar.  Så vær

framoverlent -  og ikke tenk på koronakrisen som en velfortjent aktivitetspause fra

kontrollarbeidet

 

Vi håper å høre fra dere. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.
 
 

Vh Anne-Karin Femanger Pettersen

Generalsekretær

________________________

Postboks 41 Sentrum, 0101 Oslo  |  E-post:fkt@fkt.no  |  Tlf.:41471166 

|www.fkt.no |  www.twitter.com/@FKT_no   www.facebook.com/FKT.no/

FKT - En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat
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