
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 27. januar 2021 kl. 09.00 i formannskapssalen. 
 

SAKSLISTE 
 
Orientering 
Vann og avløpssektoren v/enhetsleder Torgeir Hodne 
 
SAK 01/21 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 28.10.20 
SAK 02/21 MØTEPLAN FOR KONTROLLUTVALGET 2021  
SAK 03/21 UAVHENGIGHETSERKLÆRINGER AGDER KOMMUNEREVISJON IKS  
 
Referatsaker: 
 
FASTE POSTER: 
Nytt fra revisor: 

- Løpende revisjon 
- Status forvaltningsrevisjon 

 
Planlegging av neste møte. 
 
EVENTUELT 
 
 

Evje, 20. januar 2021 
    
 

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, kommunedirektør, revisor og 
varamedlemmer. 



Agder Sekretariat 
 
Kontrollutvalget i Evje og Hornnes kommune  Sak: 01/21 
        Møtedato: 27.01.21 
        Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
SAK 01/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 28.10.20 
 
Vedlegg: 
Forslag til møteprotokoll fra møte 28.10.20 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Forslag til protokoll fra møte 28.10.20 legges frem for godkjenning. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 28.10.20 godkjennes. 
 
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen. 
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EVJE OG HORNNES KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
MØTEBOK 

 
Møte nr. 04/20 
Dato: 28.10.20 kl. 09.00 – 10.30 
Sted: Kommunestyresalen 
Til stede: 
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): 
Agder Kommunerevisjon IKS v/ Tor Ole Holbek, 
Halvar A. Kjærre, Tommy Pytten 
Agder Sekretariat v/ Willy Gill 

 
Det var ikke merknader til innkalling og saksliste. 
 

SAKSLISTE 
 
SAK 10/20 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 25.08.20 
SAK 11/20 BUDSJETT 2021 – KONTROLLARBEIDET I EVJE OG HORNNES 

KOMMUNE 
SAK 12/20 ATTESTASJONSUTTALELSE – FORENKLET 

ETTERLEVELSESKONTROLL 
SAK 13/20 PROSJEKTPLAN PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I OG UTENFOR 

INSTITUSJON 
 
Referatsaker: 
REF. 06/20 KS-vedtak Plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2023 
REF. 07/20 KS-vedtak Plan for eierskapskontroll 2020 – 2023 
REF. 08/20 Landssamanslutninga av vasskraftkommunar – forvaltningsrevisjonsrapport 
REF. 09/20 Mattilsynet, utført tilsyn med vannverk 
 
FASTE POSTER: 
Nytt fra revisor: 
Planlegging av neste møte 25.11.20 
 
EVENTUELT 
 
 
Underskrift: 
 
 
Dag Yngve Aasen 
Leder 
 
Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, 1. vara, ordfører, kommunedirektør og revisor 
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SAK 10/20 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 25.08.20 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 25.08.20 godkjennes. 
 
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen. 

 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til møteprotokoll fra møte 25.08.20 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Forslag til protokoll fra møte 25.08.20 legges frem for godkjenning. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 25.08.20 godkjennes. 
 
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen. 

 
 
SAK 11/20 BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET I EVJE OG HORNNES  

KOMMUNE 2021 
 
Fast godtgjørelse på kr. 36.857 til leder var ikke medtatt i opprinnelig budsjettforslag. 
Utvalget la inn denne posten i budsjettet under behandlingen. 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tilrår en budsjettramme for kontrollarbeidet i Evje og Hornnes 
kommune for 2021 på kr. 1.212.957.  

2. Budsjettforslaget skal følge formannskapets behandling og 
innstilling til kommunestyret vedr. budsjett 2021 

 
Tabell: Budsjett for kontrollarbeidet i Evje og Hornnes kommune 2021 
 Budsjettforslag 2021 Vedtatt budsjett 2020 Vedtatt budsjett 2019 
Tilskudd til revisjonen 
Forenklet etterlevelseskontroll (NY) 
Samlet tilskudd til revisjonen 

Kr.       850 000 
Kr.         60.000 

Kr.       840 000 
Kr.                  0 

Kr.      830 000 
Kr.                 0 

Kr.       910.000 Kr.       840.000 Kr.      830.000 
Andel av sekretariatstjenester Kr.       134 000 Kr.       134 000 Kr.      130 000 
Kontrollutvalgets utgifter: 
Møtegodtgjørelse 
Fast godtgjørelse til leder (NY) 
Kurs og andre utg. 
Andre konsulenttjenester 

 
Kr          37 100 
Kr.         36 857 
Kr          25 000 
Kr          70 000 

 
Kr          37 100 
 
Kr          25 000 
Kr          70 000 

 
Kr         37 100 
 
Kr         18 000 
Kr         70.000 

 
Totalbudsjett 

 
Kr     1 212 957 

 
Kr     1 106 100 

 
Kr    1 085 100 
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Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
Vedlegg: 

1. Vedtatt budsjett for Agder Sekretariat 
2. Agder Kommunerevisjon IKS, Delbudsjett for 2021 

 
 
Bakgrunn for saken: 
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner pålegger kommunen å ha en 
forsvarlig revisjonsordning og et uavhengig sekretariat. Budsjettforslaget omfatter derfor 
lovpålagte oppgaver. Budsjettforslaget er delt inn i 3 hovedgrupper; kontrollutvalgets utgifter, 
utgifter til revisjonstjenester og til sekretariat. 

 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets Veileder om kontrollutvalgets rolle og 
oppgaver s. 16, sier bl.a. at: Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett. I budsjettet må 
kontrollutvalget synliggjøre kontrollutvalgets egne kostnader og kostnader knyttet til 
revisjonsaktiviteter.  

 
Videre står det noe om hvem som kan gjøre endringer i kontrollutvalgets budsjett: 
Budsjettforslag fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret.  

 
Grunnen til at kontrollutvalgets budsjett er i en særstilling, er at utvalget skal være fritt og 
uavhengig av de organene som utvalget skal kontrollere. Det er uheldig om administrasjonen 
eller et organ som kontrollutvalget skal kontrollere og ha tilsyn med, for eksempel 
formannskapet eller et hovedutvalg, får innvirkning på tilsynsorganets budsjettramme. 
Formannskapet kan likevel, i sitt samlede budsjett, foreslå et endret beløp i forhold til det 
kontrollutvalget foreslår. Kontrollutvalgets budsjettforslag skal likevel uendret følge det 
samlede budsjettframlegget til kommunestyret, slik at kommunestyret ved 
budsjettbehandlingen har informasjon om både kontrollutvalgets forslag og formannskapets 
innstilling til budsjett.  

 
Når det gjelder betaling for tjenester som kjøpes av selskaper/samarbeid, fastsettes budsjettet 
her av representantskapet og av styret, og kan kun endres av disse.  
 
Kontrollutvalgssekretariatets budsjettforslag: 
Driftstilskuddet skal dekke den normale aktiviteten i kontrollutvalget, fra saksbehandling 
til utsending av innkallinger og utskrifter, samt arkivhold med mer. Styret i Agder 
Sekretariat behandlet budsjettet i møte 22.06.2020. 
 
Fra og med 01.01.2020 ble antall eierkommuner redusert fra 16 til 13 kommuner som 
følge av kommunereformen. I den forbindelse fastsatte styret ny modell for fordeling av 
driftsutgiftene som differensierer utgiftene basert på innbyggertall. Jfr. tabellen nedenfor 
som viser de vedtatte satsene for 2020 og 2021.  

 
Innbyggertall Driftstilskudd 2021 Driftstilskudd 2020 
1 - 3999 Kr. 134.000 Kr. 134.000 
4000 - 6999 Kr. 160.000 Kr. 160.000 
7000 - 9999 Kr. 175.000 Kr. 175.000 
10000 - 19999 Kr. 210.000 Kr. 210.000 
20000 - Kr. 290.000 Kr. 290.000 



Møtebok 28.10.20      Evje og Hornnes kontrollutvalg 
 

 

 

4 

Totalt sett var det tilnærmet nullvekst i sekretariatets budsjett fra 2019 til 2020.  
 

Ved styrets behandling av budsjettet for 2021 ble det besluttet å holde totalbudsjettet uendret 
også fra 2020 til 2021. I realiteten innebærer dette en realnedgang i budsjettet tilsvarende 
lønns- og prisvekst. Som følge av dette blir det heller ikke noen økning i driftstilskuddet for 
den enkelte deltakerkommune. 

 
Selskapet/samarbeidet må i løpet av inneværende kommunestyreperiode omdannes til et 
kommunalt oppgavefellesskap eller et interkommunalt selskap i henhold til ny kommunelov. 

 
For nærmere informasjon vises det til vedlagte budsjett for Agder Sekretariat. 
 
Kommunerevisjonen: 
Sekretariatet har mottatt delbudsjett fra Agder Kommunerevisjon IKS der det er lagt inn en 
økning i revisjonstilskuddet fra kr. 840.000 i 2020 til kr. 850.000 i 2021. Denne økningen 
utgjør om lag 1,2%.  
 
I tillegg kommer kr. 60.000 til ny revisjonsoppgave, forenklet etterlevelseskontroll. Samlet 
revisjonstilskudd for 2021 utgjør dermed kr. 910.000. 
 
Tilskuddet skal dekke regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll m.m. 
 
For ytterligere informasjon om budsjettet vises til vedlagte delbudsjett fra revisjonen. 
 
Revisjonsdirektør vil være til stede i møtet og kan kommentere budsjettet ytterligere og svare 
på eventuelle spørsmål. 
 
Kontrollutvalgets utgifter: 
Budsjettet for kontrollarbeidet skal omfatte kontrollutvalgets samlede virksomhet. 
Som tidligere er det en egen post i budsjettforslaget til dekning av utvalgets utgifter. 
Denne posten er ment å dekke kurs og opplæring av kontrollutvalgets medlemmer. Det er 
vanlig at ett eller flere medlemmer reiser på den årlige kontrollutvalgskonferansen i regi av 
Norges Kommunerevisorforbund. I tillegg kommer godtgjørelse til utvalgets medlemmer. 
Denne posten er lik fjorårets budsjett.  

 
Beløpet for eventuelt kjøp av andre konsulenttjenester er som tidligere satt til kr 70.000. 
 
Budsjettforslaget: 
Det fremlagte budsjettforslag for kontroll og tilsyn bygger på  

• Forrige års budsjettramme 
• Delbudsjett for Agder Kommunerevisjon IKS for 2021 
• Vedtatt budsjett for Agder Sekretariat for 2021 

 
Tabell: Budsjett for kontrollarbeidet i Evje og Hornnes kommune 2021 
 Budsjettforslag 2021 Vedtatt budsjett 2020 Vedtatt budsjett 2019 
Tilskudd til revisjonen 
Forenklet etterlevelseskontroll (NY) 
Samlet tilskudd til revisjonen 

Kr.       850 000 
Kr.         60.000 

Kr.       840 000 
Kr.                  0 

Kr.      830 000 
Kr.                 0 

Kr.       910.000 Kr.       840.000 Kr.      830.000 
Andel av sekretariatstjenester Kr.       134 000 Kr.       134 000 Kr.      130 000 
Kontrollutvalgets utgifter: 
Møtegodtgjørelse 

 
Kr          37 100 

 
Kr          37 100 

 
Kr         37 100 
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Fast godtgjørelse til leder 
Kurs og andre utg. 
Andre konsulenttjenester 

Kr.         36 857 
Kr          25 000 
Kr          70 000 

 
Kr          25 000 
Kr          70 000 

 
Kr         18 000 
Kr         70.000 

 
Totalbudsjett 

 
Kr     1 176 100 

 
Kr     1 106 100 

 
Kr    1 085 100 

 

Vurderinger: 
Det fremgår ikke av revisjonens budsjett hvor mye ressurser som er tilgjengelig til 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll pr. år. Lovkravet er at det skal 
gjennomføres bl.a. forvaltningsrevisjon jevnlig. Sekretariatet tenker det vil være fornuftig å 
drøfte dette spørsmålet med revisjonen slik at kontrollutvalget vet hvor litt mer om 
ressurssituasjonen og hvor mange prosjekter man kan forvente å få gjennomført i perioden. 
 
Som kjent er det allerede bestilt og igangsatt gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
innen Pleie- og omsorg, så for 2020-2021 har man oppfylt lovens intensjon om gjennomføring 
av forvaltningsrevisjon. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tilrår en budsjettramme for kontrollarbeidet i Evje og Hornnes 
kommune for 2021 på kr. 1.176.100. 

2. Budsjettforslaget skal følge formannskapets behandling og 
innstilling til kommunestyret vedr. budsjett 2021 

 
 
SAK 12/20  ATTESTASJONSUTTALELSE OM ETTERLEVELSE AV 

BESTEMMELSER OG VEDTAK FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN 
– EVJE OG HORNNES KOMMUNE  

 
Regnskapsrevisor presenterte utført arbeid. 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalget viser til revisors attestasjonsuttalelse og tar denne til orientering. 
 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
Vedlegg: 
Attestasjonsuttalelse fra Agder Kommunerevisjon IKS datert 17.09.2020 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Revisor har utført et attestasjonsoppdrag i forbindelse med Evje og Hornnes kommunes 
etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen knyttet til reglene knyttet til 
lov og forskrift om offentlig anskaffelse.  
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Følgende er kontrollert:  
 

1. Det er avhold konkurranse. 
2. Det er foretatt en beregning av anslått verdi. 
3. Det er ført protokoll etter lov og forskrift om offentlig anskaffelse del I eller del II. 
4. Det er innhentet skatteattest ved anskaffelse av varer eller tjenester over kr 500 000. 
5. At det for anskaffelser som er omfattet av del II er foretatt kunngjøring i DOFFIN.  
6. At det for anskaffelser som er omfattet av del II er skriftlig informert om valg av 

leverandør til berørte leverandører før kontrakten er inngått.  
7. At ved bruk av rammeavtale så er avtalen er gyldig, og anskaffelsen omfattet av 

avtalen.   
 
Uttalelsen skal gi moderat sikkerhet for konklusjonen, altså er det ikke like strenge beviskrav 
som til en revisjonsberetning.  
 
Kommunestyret skal påse at uavhengig instans med kunnskap om økonomiforvaltningen 
vurderer rutinene. Kommunestyret skal også påse at slike rutiner er etablert og etterleves. 
Kontrollutvalget er kommunestyrets tilsynsorgan og det tilligger utvalget å føre tilsyn med 
kommunens forvaltning på kommunestyrets vegne. 
 
Revisors konklusjon etter kontrollen er som følger:  
 
Konklusjon:  
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på noe 
som gir oss grunn til å tro at Evje og Hornnes kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd 
bestemmelsene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  
 
 
Vurderinger: 
Jeg har ingen spesielle kommentarer til revisors attestasjonsuttalelse utover at det er 
tilfredsstillende at administrasjonen synes å ha innført gode rutiner på det kontrollerte 
området.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget viser til revisors attestasjonsuttalelse og tar denne til orientering. 
 
 
 
SAK 13/20 PROSJEKTPLAN PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I OG 

UTENFOR INSTITUSJON 
 
Forvaltningsrevisor presenterte prosjektplanen og tok imot innspill fra kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalget ber Agder Kommunerevisjon IKS om å gjennomføre 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Pleie og omsorgstjenester i og utenfor institusjon – Tildeling 
av tjenester til eldre brukere/pasienter med høyt tjenestebehov» basert på de 
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problemstillinger som fremgår av prosjektplanen og innenfor kontrollutvalgets budsjettramme 
for 2021. 
 
Rapport fra prosjektet bes fremlagt for kontrollutvalget i oktober 2021.  
 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til prosjektplan fra Agder Kommunerevisjon IKS datert 21.10.20 
 
 
Bakgrunn for saken: 
I forbindelse med behandling av plan for forvaltningsrevisjon 25.08.20, bestilte samtidig 
kontrollutvalget gjennomføring av dette prosjektet. Første ledd i prosjektet er utarbeidelse av 
en prosjektplan som beskriver nærmere problemstillinger, avgrensninger, revisjonskriterier, 
ressurser og fremdriftsplan. 
 
Revisjonen har nå fremlagt forslag til prosjektplan som kontrollutvalget skal ta stilling til. 
 
Det viktigste er å vurdere om hovedproblemstilling og underproblemstillinger samsvarer med 
kontrollutvalgets ønsker når det gjelder hva man ønsker svar på gjennom dette prosjektet. 
 
Hovedproblemstillingen er som følger: 
Hvordan sikrer Evje og Hornnes kommune at tildeling av pleie- og omsorgstjenester til eldre 
innbyggere med høyt tjenestebehov skjer i tråd med gjeldende lovverk og kommunens vedtak 
og forutsetninger? 
 
Med fem konkretiserende underproblemstillinger: 

1. Har kommunen etablert retningslinjer, rutiner og kriterier for tildeling av 
tjenestene/prioriteringer i tjenestene som er gjort kjent for virksomheten og for 
innbyggerne? 

2. Er vedtatte retningslinjer, rutiner og kriterier for tildeling av tjenester i tråd med øvrig 
lovverk? 

3. Etterleves vedtatte retningslinjer, rutiner og kriterier gjennom saksbehandlingen? 
4. Sikrer kommunen at kravene til bruker- og pårørendemedvirkning overholdes ved 

tildeling av tjenestene? 
5. Tilrettelegges tjenestetilbudet, gjennom opplæring, ledelse, og tilgjengelige ressurser 

(Eks. organisatoriske, materielle, personalmessige), slik at det bygger opp under 
kommunens mål om at flest mulig skal få «omsorg i eget hjem» og «en trygg 
alderdom» (nødvendig og forsvarlig omsorg)? 

 
I prosjektplanen har revisjonen beskrevet revisjonskriterier, avgrensninger/begrensninger, 
informasjonsgrunnlag og metode. Videre beskrives praktisk gjennomføring, fremdrift og 
ressursbruk. 
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Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget ber Agder Kommunerevisjon IKS om å gjennomføre 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Pleie og omsorgstjenester i og utenfor institusjon – Tildeling 
av tjenester til eldre brukere/pasienter med høyt tjenestebehov» basert på de problemstillinger 
som fremgår av prosjektplanen og innenfor kontrollutvalgets budsjettramme for 2021. 
 
Rapport fra prosjektet bes fremlagt for kontrollutvalget i oktober 2021.  
 
 
REFERATSAKER 
REF. 06/20 KS-vedtak Plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2023 
REF. 07/20 KS-vedtak Plan for eierskapskontroll 2020 – 2023 
REF. 08/20 Landssamanslutninga av vasskraftkommunar – forvaltningsrevisjonsrapport 
REF. 09/20 Mattilsynet, utført tilsyn med vannverk 
 
Konklusjon: 
Referatene ble tatt til orientering. 
 
Vedr. ref. 08/20: Rapport videresendes kommunestyret til orientering. 
 
 
FASTE POSTER: 
Nytt fra revisor: 

- Regnskapsrevisjon: Løpende revisjon; foreløpig ikke noe spesielt å rapportere 
 
Planlegging av neste møte 

- Planlagt møte 25.11.20 utsettes til 27.01.21 på grunn av få saker 
- Be om orientering fra administrasjonen om vann/avløpssektoren (status/tilstand for 

rørsystem, oppgraderingsbehov/vedlikeholdsplan, oppdaterte kart/varslingsrutiner, 
generelt for kommunen og også Evjemoen/næringsparken. 

- Regnskapsrevisjon/løpende revisjon 
- Kontrollutvalgets årsplan/møteplan 2021 

 
 
EVENTUELT 
 
 
 



Agder Sekretariat 
 
Kontrollutvalget i Evje og Hornnes kommune  Sak 02/21 
        Møtedato: 27.01.21 
        Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
SAK 02/21 MØTEPLAN FOR 2021 
 
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 2021 og to møter høsten 2021. Ved behov kan det selvfølgelig 
avholdes flere møter.  
 
Tidspunkt for behandling av årsregnskapet 2020 er planlagt til 18.05.21 i formannskapet. 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet skal foreligge før formannskapets behandling. 
 
Jeg anbefaler at det allerede nå tenkes på hvilke tema det ønskes orientering om på møtene.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 2021: 
 
Møte 1: 27.01.21 
Møte 2: 10.05.21 R 
Møte 3: 09.06.21 
Møte 4: 23.09.21 B 
Møte 5: 10.11.21 FR 
 



Agder Sekretariat 
 
Kontrollutvalget i Evje og Hornnes kommune  Sak 03/21 
        Møtedato: 27.01.21 
        Saksbehandler: WG 
 
 
SAK 03/21 UAVHENGIGHETSERKLÆRINGER FRA REVISOR 
 
Vedlegg: 
Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Tommy Pytten og 
oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tor Ole Holbæk 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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