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EVJE OG HORNNES KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
MØTEBOK 

 
Møte nr. 03/21 
Dato: 09.06.21 kl. 09.00 – 10.30. 
Sted: Formannskapssalen 
Til stede: 
Dag Yngve Aasen, leder 
Solveig Eiken, nestleder 
Owe Wathne, medlem 
Heidi Grønnesby, medlem 
John Hornnes, medlem 
 
Forfall:  
 

Andre til stede (hele eller deler av møtet): 
Agder Kommunerevisjon IKS v/ Tommy Pytten, 
Henriette Svendsen 
Administrasjonen: Frantz Are Nilsen, Torgeir 
Hodne 
Agder Sekretariat v/ Willy Gill 

 
Det var ikke merknader til innkalling og saksliste. 
 

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 
 
 
 
Underskrift: 
 
 
Dag Yngve Aasen 
Leder 
 
 
Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, 1. vara, ordfører, kommunedirektør og revisor 
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ORIENTERING 
 
Orientering v/ kommunedirektør: 
Tema: Samfunnssikkerhet og beredskap 
Kommunedirektør og beredskapskoordinator orienterte om forespurt tema. 
 
Konklusjon: 
Kontrollutvalget takket for nyttig orientering. 
 
 
SAK 07/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 12.05.21 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.05.21 godkjennes. 
 
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen. 

 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
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. 

 
 
 
SAK 08/21 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2020 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 vedtas og oversendes kommunestyret. 
 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til årsmelding for 2020. 
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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. 
 
 
 
SAK 09/21 FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2020 – ORIENTERING 

FRA REVISOR OM RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING 
 
Revisjonen orienterte om hva forenklet etterlevelseskontroll er og om planlagt kontroll for 
2020. 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen i Evje og Hornnes kommune for 2020 til orientering. 
 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
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:  
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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. 
 
 
FASTE POSTER: 
Nytt fra revisor: 
Forvaltningsrevisor orienterte kort om status for prosjektet innen Pleie og omsorg.  
 
Videre arbeid i kontrollutvalget: 
Planlegging av møte 23.09.21:  
Budsjett 2022, rapport forenklet etterlevelseskontroll, evt. bestilling av eierskapskontroll, 
mulig orientering om status covid-19. 
 
Planlegging av møte 10.11.21:  
Forvaltningsrevisjonsrapport Pleie og omsorg, kommunedirektørens ansvar for intern kontroll 
etter ny kommunelov – orientering, møteplan 2022. 
 
 
EVENTUELT 
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