
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 9. juni 2021 kl. 09.00 i formannskapssalen. 
 

SAKSLISTE 
 
Orientering v/ kommunedirektør: 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
 
SAK 07/21 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 12.05.21 
SAK 08/21 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2020 
SAK 09/21 RISIKO OG VESENTLIGHETSVURDERING - FORENKLET 

ETTERLEVELSESKONTROLL 
 
Referatsaker: 
 
FASTE POSTER: 
Nytt fra revisor: 
Planlegging av neste møte. 
 
EVENTUELT 
 
 

Evje, 31. mai 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: 07/21 
        Møtedato: 09.06.21 
        Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
SAK 07/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 12.05.21 
 
Vedlegg: 
Forslag til møteprotokoll fra møte 12.05.21 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Forslag til protokoll fra møte 12.05.21 legges frem for godkjenning. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.05.21 godkjennes. 
 
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen. 
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EVJE OG HORNNES KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
MØTEBOK 

 
Møte nr. 02/21 
Dato: 12.05.21 kl. 09.00 – 10.50. 
Sted: Kommunestyresalen 
Til stede: 
Dag Yngve Aasen, leder 
Solveig Eiken, nestleder 
Owe Wathne, medlem 
Heidi Grønnesby, medlem (til 10.40) 
Alf Tore Moen, møtte for Hornnes 
 
Forfall:  
John Hornnes, medlem 

Andre til stede (hele eller deler av møtet): 
Brannsjef Mikeal Kristiansen, styreleder Torgeir 
Hodne 
Agder Kommunerevisjon IKS v/ Tommy Pytten, 
Maren Stapnes 
Administrasjonen: Frantz Are Nilsen, Anne Sofie 
Hornnes 
Agder Sekretariat v/ Willy Gill 

 
Det var ikke merknader til innkalling og saksliste. Sak 6 må utsettes til neste møte. 
 

SAKSLISTE 
 
Orientering 
Setesdal brannvesen IKS v/brannsjef Mikael Kristiansen 
 
SAK 04/21 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 27.01.21 
SAK 05/21 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2020 – EVJE OG HORNNES 

KOMMUNE  
SAK 06/21 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2020 (utsatt) 
 
Referatsaker: 
Ref. 01/21 Årsrapport Midt-Agder PPT 2020 
 
FASTE POSTER: 
Nytt fra revisor: 
 
Planlegging av neste møte. 
 
EVENTUELT 
 
 
Underskrift: 
 
 
Dag Yngve Aasen 
Leder 
 
 
Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, 1. vara, ordfører, kommunedirektør og revisor 
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ORIENTERING 
 
Tema: Setesdal brannvesen IKS  

- Organisering 
- Oppgaver 
- Økonomi 
- Kompetanse 
- Utfordringer 
- Andre tema som dere evt. ønsker å orientere om 

 
Brannsjef Mikael Kristiansen orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Konklusjon: 
Kontrollutvalget takket for en god orientering. 
 
 
 
SAK 04/21 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 27.01.21 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 

1. Møtebok fra kontrollutvalgets møte 27.01.21 godkjennes. 
 
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteboken. 

 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til møtebok fra møte 27.01.21 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Forslag til møtebok fra møte 27.01.21 legges frem for godkjenning. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Møtebok fra kontrollutvalgets møte 27.01.21 godkjennes. 
 
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteboken. 
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SAK 05/21 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2020, EVJE OG HORNNES 
KOMMUNE – KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE 

 
Administrasjonen presenterte hovedtrekkene i årsregnskapet og årsberetning. 
 
Revisor presenterte hovedtrekkene i arbeidet med årsoppgjørsrevisjonen. 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret: 
Kontrollutvalget har behandlet Evje og Hornnes kommunes årsregnskap og årsberetning for 
2020 som viser et netto driftsresultat på kr 9 011 564.  
 
Agder Kommunerevisjon IKS har avgitt normalberetning uten merknader.  
 
Basert på revisjonsberetningen har kontrollutvalget ingen spesielle merknader til kommunens 
årsberetning.  
 
Kontrollutvalget er ikke kjent med andre forhold framkommet i dialog med revisor, som kunne 
hatt betydning for utvalgets uttalelse. 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 
2020. 
 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
Lover, forskrifter: 
Lov om kommuner og fylkeskommuner m.m. 
Budsjett- og regnskapsforskriften av 2019 
 
 
Saksdokumenter vedlagt saken: 
Revisjonsberetning, datert 15. april 2021 
Årsregnskap og årsberetning 2020 
 
 
Saksopplysninger: 
Kommunens årsregnskap viser et netto driftsresultat på kr 9 011 564.  
 
Revisor har avgitt normal revisjonsberetning uten forbehold eller presiseringer.  
 
I revisjonsberetningen uttaler revisor seg om:  
 
Revisjonen av årsregnskapet: 
Revisors konklusjon:  
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt 
vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til kommunekassen per 31. 
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desember 2020, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i 
samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 
 
Øvrige lovmessige krav:  

- Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
- Konklusjon om årsberetningen 
- Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik 

 
Revisjonen har gjennom sine handlinger ikke avdekket forhold som er av en slik art at de har 
betydning for konklusjonene på øvrige lovmessig krav.   
 
For nærmere informasjon vises det til revisjonsberetningen. 
 
Uttalelser fra kontrollutvalget:  
 
Kontrollutvalget skal avgi uttalelser til følgende: 

- Kommunekassens årsregnskap og årsberetning  
- Konsolidert årsregnskap  
- Kommunale foretak (årsregnskap og årsberetning)  
- Lånefondet (årsberetning kan inngå i kommunekassens årsberetning)  

 
Som oftest vil det være hensiktsmessig med en samlet uttalelse til kommunekassens 
årsregnskap, konsolidert årsregnskap og årsberetning. Kontrollutvalget avgir ikke uttalelse til 
politisk råd og kommunalt oppgavefellesskap, med mindre revisor har avgitt 
revisjonsberetning.  
 
Når det gjelder Evje og Hornnes kommune, skal kontrollutvalget kun avgi uttalelse til 
kommunekassens årsregnskap og årsberetning.  
 
Behandling av årsregnskapet 
Behandling av årsregnskap og årsberetning vil være som følger.  
 

- Kommunedirektør/rådmann avlegger årsregnskapet innen 22.02.21 
- Kommunedirektør/rådmann utarbeider årsberetning innen 31.03.21 
- Revisor avgir revisjonsberetning til kommunestyret innen 15.04.21 
- Kontrollutvalget avgir uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret 
- Formannskapet innstiller overfor kommunestyret om godkjenning 

(Kontrollutvalgets uttalelse skal foreligge når formannskapet behandler årsregnskapet) 
- Kommunestyret godkjenner årsregnskapet innen 30.06.21 

 
 
Vurderinger: 
Administrasjonen vil være til stede for å presentere årsregnskap/årsberetning, samt svare på 
spørsmål. Revisor vil også være til stede i møtet. 
 
Sekretariatet vil anbefale kontrollutvalget å avgi standard uttalelse til årsregnskapet og 
årsberetningen for 2020. 
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Forslag til vedtak: 
 
Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Evje og Hornnes kommunes årsregnskap og årsberetning for 
2020 som viser et netto driftsresultat på kr 9 011 564.  
 
Agder Kommunerevisjon IKS har avgitt normalberetning uten merknader.  
 
Basert på revisjonsberetningen har kontrollutvalget ingen spesielle merknader til kommunens 
årsberetning.  
 
Kontrollutvalget er ikke kjent med andre forhold framkommet i dialog med revisor, som 
kunne hatt betydning for utvalgets uttalelse. 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 
2020. 
 
 
SAK 06/21 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2020 
 
Saken ble utsatt til neste møte siden årsmeldingen ikke ble ferdig. 
 
 
REFERATSAKER 
Ref. 01/21 Årsrapport Midt-Agder PPT 2020 
 
Konklusjon: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 
FASTE POSTER: 
Nytt fra revisor: 
Regnskapsrevisor orienterte om forenklet etterlevelseskontroll som en snart skal i gang med. 
Forvaltningsrevisor orienterte om at forvaltningsrevisjon innen pleie og omsorg er noe 
forsinket. Mulig behandling av rapporten i kontrollutvalgets november-møte. 
 
Planlegging av møte 9.6: 
Arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap – orientering 
Kontrollutvalgets årsmelding 2020 
Mulig info om forenklet etterlevelseskontroll 
 
Møteplan høsten 2021:  
23. september: Budsjett 2022, rapport forenklet etterlevelseskontroll,  
10. november: Forvaltningsrevisjonsrapport, Kommunedirektørens ansvar for intern kontroll 
etter ny kommunelov - orientering 
 
 
EVENTUELT 
 



Agder Sekretariat 
 
Kontrollutvalget i Evje og Hornnes kommune  Sak 08/21 
        Møtedato: 09.06.21 
        Saksbehandler: WG 
 
 
SAK 08/21 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2020 
 
Vedlegg: 
Forslag til årsmelding for 2020. 
 
 
Saksopplysninger: 
Sekretær har utarbeidet forslag til årsmelding for Evje og Hornnes kontrollutvalg 2020. 
 
Årsmeldingen utgjør en viktig del av rapporteringen om kontrollutvalgets arbeid til 
kommunestyret. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 vedtas og oversendes kommunestyret. 

 



Agder Sekretariat  

 
 

Evje og Hornnes kommune 
 
 
 

Kontrollutvalgets årsmelding 
2020 
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KONTROLLUTVALGETS ANSVAR 
Kommunestyret har etter kommuneloven § 22 det øverste ansvaret for å kontrollere 
kommunens virksomhet. Etter kommunelovens § 23-1 velger kommunestyret selv et 
kontrollutvalg som skal føre løpende tilsyn på deres vegne.  

 
KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET 
Kontrollutvalgets møteaktivitet 
Utvalget har i 2020 avholdt 4 møter og behandlet 13 saker. I tillegg kommer 9 
referatsaker og diverse orienteringer. 
 
Utvalgets møter avholdes hovedsakelig i Evje og Hornnes rådhus.  
 
Kontrollutvalgets møter har i 2020 stort sett blitt avholdt fysisk, men ett av møtene ble 
avholdt på teams. Koronapandemien har ellers hatt liten påvirkning på kontrollutvalgets 
arbeid. 
 
Budsjett for kontrollarbeidet 

   
  Modell for fordeling av utgiftene til Agder Sekretariat ble også endret fra og med 2020 som     
  følge av kommunesammenslåinger uten at det medførte endringer for Evje og Hornnes  
  kommune. 
     

Budsjettposter Vedtatt budsjett 2020 
Tilskudd til revisjonsdistrikt Kr.       840 000 

 
Andel av sekretariattjenester Kr.       134 000 
Kontrollutvalgets utgifter: 
Møtegodtgjørelse 
 
Kurs og andre utg. 
Andre konsulenttjenester 

 
Kr          37 100 
 
Kr          25 000 
Kr          70 000 

 
Totalbudsjett 

 
Kr     1 106 100 

 
Orienteringer fra kommunedirektøren  
Kommunedirektøren inviteres ved behov til kontrollutvalgsmøter for å orientere om saker 
og tema som utvalget har ønsket å få bredere kunnskap og informasjon om.  
 

  Kurs/konferanser 
Agder Sekretariat arrangerte dagskonferanse for kontrollutvalg i Lyngdal i januar 2020. 
Temaer på konferansen var blant annet kontrollutvalgets viktige oppgave i kommunal 
sektor, kontrollutvalgets myndighet og rolle, overordnet rammeverk, forvaltningsrevisjon 
og regnskapsrevisjon. 
  
I tillegg ble den årlige kontrollutvalgskonferansen i regi av NKRF avholdt i slutten av januar 
2020 med deltakelse fra Evje og Hornnes kontrollutvalg. 
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Kontrollutvalgets oppgaver 
Kommunelovens § 23-2 sier:  
  
” Kontrollutvalget skal påse at  
a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte  
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 
gjeldende bestemmelser og vedtak  
c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og 
av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i  
d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens 
eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll) 
 e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av 
revisjonsrapporter, blir fulgt opp.”  
  
Kontrollutvalgets oppgaver er i utgangspunktet gitt i Kommuneloven § 23, og i forskrift 
om kontrollutvalg og revisjon av 2019, men kommunestyret kan konkret be utvalget 
utføre særskilte kontrolloppgaver på sine vegne.    
 
Kommunen forvalter store ressurser på vegne av innbyggerne. Omfanget av og bredden 
i den kommunale tjenesteproduksjonen gjør det nødvendig med utstrakt styring og 
kontroll av at innbyggerne får de tjenestene de har krav på, og at ressursene blir 
forvaltet på en effektiv måte i samsvar med kommunestyret sine føringer.  
  
Kommunal egenkontroll er den kontrollen kommunen selv gjennomfører i egen 
virksomhet. Egenkontrollen i kommunene utføres i hovedsak av rådmannens 
internkontroll og gjennom arbeidet til kontrollutvalget.  

 
Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver 
opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det 
finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. 

 

Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget skal se etter at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Evje og 
Hornnes kommune har benyttet Agder Kommunerevisjon IKS i flere år (sammenslåing 
av flere revisjonsdistrikter, bl.a. Setesdal), og kontrollutvalget mener at det er en god 
og forsvarlig revisjonsordning. 
 
Ansvarlige revisorer har som foreskrevet fremlagt uavhengighetserklæringer. Dette 
gjelder både for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 
Revisor orienterer fortløpende om forhold som tas opp med kommunedirektøren. 
Særskilte forhold tas opp gjennom nummererte brev til kontrollutvalget.   

   
  Årsregnskapet for 2019. 
  Kommuneregnskapet for 2019 for Evje og Hornnes kommune ble  
  behandlet i kontrollutvalget 28.04.20. Revisjonen avgav sin revisjonsberetning 15.04.20. 
   
  På bakgrunn av dette ga kontrollutvalget følgende uttalelse til kommunestyret:   
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  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. 
 
  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. 
 
  Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. 
  I kommunelovens § 24-9 er revisor gitt en ny pliktig oppgave.  
  Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning   
  i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 
 
  Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram  
  for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det  
  foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for  
  økonomiforvaltningen. 
 
  Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til   
  kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen. 
 
  Revisors 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.  
 
 
  Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon 

Det er kontrollutvalget som etter kommunelovens bestemmelser har ansvaret for at 
det utføres forvaltningsrevisjon i kommunen. Dette framgår av §23-1 som har 
følgende ordlyd.  

«Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtak. 

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. 
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Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget 
kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.» 

 
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 kan kontrollutvalget undersøke om kommunen etterlever regelverk, 
når fastsatte mål, og om ressursene forvaltes på en effektiv måte.  
Forvaltningsrevisjon vil ha høy nytteverdi, både i utvalgets kontrollvirksomhet, og i 
kommunens internkontroll og forbedringsarbeid.  
 
Kontrollutvalget vil løpende rapportere resultatet av gjennomførte forvaltningsrevisjoner til 
kommunestyret, samt påse at de vedtak som kommunestyret fatter ved behandlingen av 
forvaltningsrevisjonsrapporter har blitt fulgt opp.  
 
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023:  
Kontrollutvalget innstilte på følgende plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2023 i sitt møte 
25.08.20: 

 
Prioritet Sektor Tema 
1. Helse og omsorg Pleie- og omsorgstjenester i og utenfor institusjon 

(kriterier for inntak sykehjem) m.m.  
Tillitsskapende 
forvaltning 

Personvern og informasjonssikkerhet 
 

Kultur Kultur - Kulturskole  
Helse og omsorg Overordnet HS – Opprettholdelse av tjenestetilbud 

under Covid-19  
Helse og omsorg Pleie og omsorg – Legemiddelhåndtering i sykehjem 

 Drift og forvaltning Drikkevannssikkerhet og kommunal vannforsyning 
 

  Planforslaget ble vedtatt av kommunestyret 24.09.20. 
 
  Kommunestyret gav 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.  
 

Bestilling av forvaltningsrevisjon «Pleie- og omsorgstjenester i og utenfor institusjon» 
  I samme møte (25. august 2020) bestilte kontrollutvalget prosjektet «Pleie- og  
  omsorgstjenester i og utenfor institusjon» 

 
  Hovedproblemstillingen for prosjektet ble vedtatt i møte 28.10.20 og lyder 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? 
 
  Underproblemstillinger: 
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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)? 

 
Etter planen skal rapport fra prosjektet være ferdig i løpet av høsten 2021. Etter behandling 
i kontrollutvalget, vil rapporten vil bli fremlagt for kommunestyret. 
 

 
Kontrollutvalgets oppgaver ved eierskapskontroll 
Etter endringer i kommuneloven fra valget 2019, er tidligere selskapskontroll endret 
til eierskapskontroll og kommuneloven § 23-4 har følgende ordlyd.   

«Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller 
fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. 

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. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget 
kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.» 
 
Kontrollutvalget innstilte på plan for eierskapskontroll for 2020-2023 i sitt møte 25.08.20. 
Planen ble vedtatt av kommunestyret 24.09.20 med følgende prioriteringer: 
 

Prioritet Selskap Tema  
Setesdal IKT Eierskapskontroll  
Setesdal Miljø og gjenvinning Eierskapskontroll 

 
Kontrollutvalget har foreløpig ikke bestilt eierskapskontroller, men legger opp til  
gjennomføring av eierskapskontroll i 2022 i samarbeid med øvrige eierkommuner. 
 
Kontrollutvalgets sammensetning 
Kommuneloven § 23-1 angir bestemte krav til hvem som kan velges som medlemmer av 
kontrollutvalget. Minst ett av medlemmene skal være medlem av kommunestyret og 
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etter ny kommunelov skal det også velges minst fem medlemmer til utvalget. 
Kommunestyret kan foreta nyvalg av kontrollutvalgets medlemmer i valgperioden, men 
da må hele utvalget velges på nytt 

 
  Medlemmer for perioden 2019-2023: 

 
Faste medlemmer Funksjon 
Dag Yngve Aasen (Krf) Leder 
Solveig Eiken (Sp) Nestleder 
Heidi Grønnesby (Frp) Medlem 
John Hornnes (Sp) Medlem 
Owe Wathne (Ap) Medlem 
Varamedlemmer Funksjon 
Alf Tore Moen (H) 1.vara 
Trygve Jokelid (Sp) 2.vara 
Agnes S. Skaiå (Krf) 3.vara 
Siv Anita Berheim (Krf) 4.vara 

 
 
  Kontrollutvalgets sekretariat 
  Kontrollutvalgene i Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord,  
  Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Valle og  
  Åseral har felles sekretariat gjennom Agder Sekretariat, som er et selskap etablert etter  
  § 27 i gml. kommunelov. 
 
  Sekretariatet har 2 ansatte og har kontorsted i Kvinesdal. Willy Gill er fast sekretær for Evje  
  og Hornnes kontrollutvalg. 
 
  Sekretariatets oppgaver er fastsatt i Forskrift om kontrollutvalg og selskapets vedtekter.   
  Det skal blant annet påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig  
  utredet, og at utvalgets vedtak blir iverksatt. 
 



Agder Sekretariat 
 
Kontrollutvalget i Evje og Hornnes kommune  Sak 09/21 
        Møtedato: 09.06.21 
        Saksbehandler: WG 
 
 
SAK 09/21 FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2020 – ORIENTERING 

FRA REVISOR OM RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING 
 
Vedlegg: 
Risiko og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll fra Agder 
Kommunerevisjon IKS datert 26.05.21 
 
 
Bakgrunn for saken: 
I kommunelovens § 24-9 er revisor gitt en ny pliktig oppgave.  

Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i 
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 

Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram 
for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det 
foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for 
økonomiforvaltningen. 

Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen. 
 
 
Saksframstilling:  
Ansvaret for oppgaven er lagt til regnskapsrevisor og det er i loven lagt opp til en uttalelse på 
utført arbeid med moderat sikkerhet.  
 
Forenklet etterlevelseskontroll erstatter ikke den ordinære regnskapsrevisjon eller 
forvaltningsrevisjonen, men kan sees på som et supplement. For kontrollutvalgets del er 
ansvaret begrenset til å påse at det gjennomføres, og holde seg orientert om risiko- og 
vesentlighetsvurderingen, samt resultatene fra kontrollen.  
 
Forenklet etterlevelseskontroll styrker kontrollutvalgets grunnlag for å ivareta sitt ansvar for å 
føre kontroll med at økonomiforvaltningen foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak.  
 
Det fremgår av risiko- og vesentlighetsvurderingen at revisor etter en samlet vurdering har 
valgt ut området finansforvaltning, finansreglementets kap. 7 «Forvaltning av kommunens 
gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler» for forenklet etterlevelseskontroll.  
 
For nærmere beskrivelse vises det til vedlagte risiko og vesentlighetsvurdering og til revisors 
orientering i møtet. 
  
Forenklet etterlevelseskontrollen med økonomiforvaltningen vil bli gjennomført og rapportert 
til kontrollutvalget innen den fristen som loven har satt, 30. juni 2021.  



Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen i Evje og Hornnes kommune for 2020 til orientering. 
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VEDLEGG 2 : DEFINISJON AV BEGREPER 
 

Risiko- og vesentlighetsvurdering 

 

  

Valideringsord  Beskrivelse  
Lite sannsynlig  Svært tvilsomt  

Mindre sannsynlig  Tvilsomt  

Sannsynlig  Det er indikasjoner på  

Meget sannsynlig  Vi tror at  

Svært sannsynlig  Vi er overbevist om   
 

Valideringsord  Beskrivelse   

Ubetydelige 
konsekvenser  

Uvesentlig, ingen som vil henge seg opp i manglende etterlevelse  

Mindre alvorlige 
konsekvenser  

Rammer få, eller flere i liten grad  

Alvorlige 
konsekvenser  

Kritisk/alvorlig   

Meget alvorlige 
konsekvenser  

Meget alvorlig, gjelder mange  

Svært alvorlige 
konsekvenser  

Katastrofalt, svært alvorlig. Rammer mange i stor grad  

Områder vurdert i rød sone i figur

Områder vurdert i gul sone i figur

Områder vurdert i grønn sone i figur
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