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EVJE OG HORNNES KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
MØTEBOK 

 
Møte nr. 04/21 
Dato: 13.10.21 kl. 09.00 – 10.30. 
Sted: Kommunestyresalen 
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, 
Maren Stapnes 
Agder Sekretariat v/ Willy Gill 

 
Det var ikke merknader til innkalling og saksliste. 
 

SAKSLISTE 
 
SAKER: 
SAK 10/21 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 09.06.21 
SAK 11/21 OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI FOR 2021 – EVJE OG HORNNES 

KOMMUNE  
SAK 12/21 BUDSJETT FOR 2022 - KONTROLLARBEIDET I EVJE OG HORNNES 

KOMMUNE 
SAK 13/21 FELLES EIERSKAPSKONTROLL – DRØFTING/BESTILLING 
SAK 14/21 FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL - FINANS 
 
Referatsaker: 
Ref. 02/21 Tilsynsrapport fra Statsforvalteren – Spesialundervisning 
Ref. 03/21 Tilsynsrapport fra Statsforvalteren – Spesialpedagogisk hjelp 
 
FASTE POSTER: 
Nytt fra revisor: 
Planlegging av neste møte 10.11.21 
 
EVENTUELT 
 
Underskrift: 
 
 
Dag Yngve Aasen 
Leder 
 
 
Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, 1. vara, ordfører, kommunedirektør og revisor 
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SAK 10/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 09.06.21 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 09.06.21 godkjennes. 
 
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen. 

 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
Vedlegg: 
Forslag til møteprotokoll fra møte 09.06.21 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Forslag til protokoll fra møte 09.06.21 legges frem for godkjenning. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 09.06.21 godkjennes. 
 
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen. 

 
 
SAK 11/21  OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI 2021 – EVJE OG HORNNES 

KOMMUNE 
 
Regnskapsrevisor presenterte overordnet revisjonsstrategi. 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2021 for Evje og Hornnes kommune til 
orientering.  
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
Vedlegg: 
Overordnet revisjonsstrategi 2021 fra Agder Kommunerevisjon IKS datert 16.08.21 
 
 
Bakgrunn for saken: 
I følgje kommuneloven § 23-2, 1.ledd bokstav a, skal kontrollutvalget se til at kommunens 
regnskap blir revidert på en betryggende måte.   
I forskrift om kontrollutval og revisjon §3 står det at kontrollutvalget skal holde seg løpende 
orientert om revisjonsarbeidet og blant annet se til at:  
a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte  
b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalets instrukser og 
avtaler med revisor  
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Orientering om overordnet revisjonsstrategi og revisjonens risikovurdering er et viktig ledd i 
kontrollutvalets arbeid med å følge opp påse-ansvaret i forhold til regnskapsrevisor.  
 
Overordnet revisjonsstrategi omfattar hele kommunen og beskriver revisjonens formål, 
foreløpig risikovurdering, kommunens økonomi, informasjon om kommunens risikostyring 
og økonomiske internkontroll, fastsetting av vesentlighetsgrense og revisjonsplan. Strategien 
er det overordna planleggingsdokumentet for gjennomføring av regnskapsrevisjon.  
 
Revisjonen vil gjennomgå revisjonsstrategien i møtet og svare på eventuelle spørsmål.  
 
Vurderinger: 
Formålet med kontrollutvalgets behandling av overordnet revisjonsstrategi er i hovudsak å 
ivareta kontrollutvalgets påse-ansvar i forhold til regnskapsrevisjon.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2021 for Evje og Hornnes kommune til 
orientering.  
 
 
SAK 12/21 BUDSJETT FOR 2022 - KONTROLLARBEIDET I EVJE OG  

HORNNES KOMMUNE 
 
Behandling i møtet: 
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 2022 på kr. 1.245.407.  

2. Budsjettforslaget skal følge formannskapets behandling og 
innstilling til kommunestyret vedr. budsjett 2022. 

 
Tabell: Budsjett for kontrollarbeidet i Evje og Hornnes kommune 2022 
 Budsjettforslag 

2022 
Vedtatt budsjett 

2021 
Vedtatt budsjett 

2020 
Vedtatt budsjett 

2019 
Tilskudd til revisjonen 
Forenklet etterlevelseskontroll 
(NY OPPGAVE) 

Kr.      870 000 
Kr.        62 000         

Kr.       850 000 
Kr.         60.000 

Kr.       840 000 
Kr.                  0 

Kr.      830 000 
Kr.                 0 
 

Sum tilskudd til revisjonen Kr.      932 000 Kr.       910.000 Kr.       840.000 Kr.      830.000 
Andel av sekretariattjenester Kr.      140 500 Kr.       134 000 Kr.       134 000 Kr.      130 000 
Kontrollutvalgets utgifter: 
Møtegodtgjørelse 
Fast godtgjørelse til leder (NY) 
Kurs og andre utgifter 
Andre konsulenttjenester 

 
Kr         38 200 
Kr.        36 857 
Kr         25 750 
Kr         72 100 

 
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 

Sum kontrollutvalgets utgifter Kr       172 907 Kr        132 100 Kr        132 100 Kr       125 100 
Totalbudsjett Kr    1 245 407 Kr     1 212 957 Kr     1 106 100 Kr    1 085 100 
 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
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Vedlegg: 
1. Vedtatt budsjett for Agder Sekretariat 
2. Agder Kommunerevisjon IKS, Delbudsjett for 2022 

 
Bakgrunn for saken: 
Kommunen skal 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, 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 23.08.2021. 
 
Agder Sekretariat har 13 eier- og deltakerkommuner etter kommunesammenslåingene fra 
01.01.20, mens det tidligere var 16 kommuner. 
 
Det har vært var nullvekst i totalbudsjettet fra 2019 til 2020 og fra 2020 til 2021. Selskapets 
totalbudsjett har disse årene vært kr. 2.082.000. 
 
Fra og med 2020 innførte styret ordning med deltakertilskudd basert på innbyggerantall. 
 
Antall innbyggere Tilskudd 2020 Tilskudd 2021 Tilskudd 2022  
1 - 3999 Kr. 134.000 Kr. 134.000 Kr. 140.500 
4000 - 6999 Kr. 160.000 Kr. 160.000 Kr. 166.200 
7000 - 9999 Kr. 175.000 Kr. 175.000 Kr. 181.900 
10000 - 19999 Kr. 210.000 Kr. 210.000 Kr. 218.200 
20000 - Kr. 290.000 Kr. 290.000 Kr. 301.300 
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Økningen i budsjettet fra 2021 til 2022 fremkommer slik: 
- Anslag pris og lønnsvekst i 2022: 2,9%  
- Korreksjon/økning som følge av 3 år med nullvekst: 1,0% 
- Justering av utgiftsfordeling for mindre kommuner: 1,0% (justering av modell etter 

kommunesammenslåinger) 
 
For Evje og Hornnes kommune betyr det at driftstilskuddet til Agder Sekretariat økes fra  
kr. 134.000 i 2021 til kr. 140.500 i 2022.  
 
For nærmere informasjon vises det til vedlagte budsjett for Agder Sekretariat. 
 
Ellers må selskapet/samarbeidet i løpet av inneværende kommunestyreperiode omdannes til et 
kommunalt oppgavefellesskap eller et interkommunalt selskap i henhold til den nye 
kommuneloven. Styret arbeider med denne saken. 
 
Kommunerevisjonen: 
Sekretariatet har mottatt delbudsjett fra Agder Kommunerevisjon IKS der det er lagt inn en 
økning i revisjonstilskuddet fra kr. 850.000 i 2021 til kr. 870.000 i 2022. Denne økningen 
utgjør om lag 2,3%.  
 
I tillegg kommer kr. 62.000 til forenklet etterlevelseskontroll. Samlet revisjonstilskudd for 
2022 utgjør dermed kr. 932.000. 
 
Tilskuddet skal dekke regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll m.m. 
 
For ytterligere informasjon om budsjettet vises til vedlagte delbudsjett fra revisjonen. 
 
Revisjonen 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, 
godtgjørelser og konsulenttjenester.  
 
Posten for kontrollutvalgets utgifter foreslås økt med om lag 3%.  
 
Budsjettforslaget: 
Det fremlagte budsjettforslag for kontroll og tilsyn bygger på  

• Forrige års budsjettramme med 3% økning for kontrollutvalgets utgifter 
• Delbudsjett for Agder Kommunerevisjon IKS for 2022 
• Vedtatt budsjett for Agder Sekretariat for 2022 
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Tabell: Budsjett for kontrollarbeidet i Evje og Hornnes kommune 2022 
 Budsjettforslag 

2022 
Vedtatt budsjett 
2021 

Vedtatt budsjett 
2020 

Vedtatt budsjett 
2019 

Tilskudd til revisjonen 
Forenklet etterlevelseskontroll 
(NY OPPGAVE) 

Kr.      870 000 
Kr.        62 000         

Kr.       850 000 
Kr.         60.000 

Kr.       840 000 
Kr.                  0 

Kr.      830 000 
Kr.                 0 
 

Sum tilskudd til revisjonen Kr.      932 000 Kr.       910.000 Kr.       840.000 Kr.      830.000 
Andel av sekretariattjenester Kr.      140 500 Kr.       134 000 Kr.       134 000 Kr.      130 000 
Kontrollutvalgets utgifter: 
Møtegodtgjørelse 
Fast godtgjørelse til leder (NY) 
Kurs og andre utgifter 
Andre konsulenttjenester 

 
Kr         38 200 
Kr.    
Kr         25 750 
Kr         72 100 

 
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 

Sum kontrollutvalgets utgifter Kr       136 050 Kr        132 100 Kr        132 100 Kr       125 100 
Totalbudsjett Kr    1 208 550 Kr     1 212 957 Kr     1 106 100 Kr    1 085 100 

 

Vurderinger: 
Totalbudsjettet har en økning på i overkant av 2,7% fra 2021 til 2022. 
 
Sekretariatet har ingen øvrige merknader til budsjettforslaget. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tilrår en budsjettramme for kontrollarbeidet i Evje og Hornnes 
kommune for 2022 på kr. 1 208 550. 

2. Budsjettforslaget skal følge formannskapets behandling og 
innstilling til kommunestyret vedr. budsjett 2022. 

 
 
 
SAK 13/21 FELLES EIERSKAPSKONTROLL – DRØFTING/BESTILLING 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 

1. Evje og Hornnes kontrollutvalg bestiller gjennomføring av eierskapskontroll for 
følgende selskap: Setesdal Miljø og gjenvinning 

2. Det forutsettes at alle eierkommuner beslutter å delta i gjennomføringen av 
eierskapskontrollen. 

3. Utvalget er villige til å endre prioritering dersom de øvrige eierkommunene ønsker 
gjennomføring av eierskapskontroll for et annet selskap. 

4. Prosjektplan bes fremlagt på neste møte i utvalget. 
 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
Vedlegg: 
Vedtatt plan for eierskapskontroll 2020 - 2023 
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Bakgrunn for saken: 
Det har tidligere vært drøftet gjennomføring av felles eierskapskontroll for ett av Setesdal-
kommunenes interkommunale selskap.   
 
I planen er følgende selskaper prioritert for eierskapskontroll: 
 
Prioritering Selskap Tidspunkt for 

gjennomføring 
1. Setesdal IKT - eierskapskontroll  
2. Setesdal Miljø og gjenvinning  
 
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. 
 
 
Vurderinger: 
Forutsetningen for en slik eierskapskontroll bør være at alle eierkommunene beslutter å delta i 
gjennomføringen av kontrollen. 
 
Sekretariatet vil ta på seg en samordningsrolle for å sikre like bestillinger i de respektive 
kontrollutvalgene. Hvert kontrollutvalg er suverene til å foreta sine prioriteringer, jf. forslag 
til vedtak pkt. 3.   
 
Vår vurdering er at det er mer hensiktsmessig å velge Setesdal Miljø og gjenvinning, jf. 
pågående prosess knyttet til IKT. 
 
Saken legges frem til drøfting og eventuell bestilling. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Evje og Hornnes kontrollutvalg bestiller gjennomføring av eierskapskontroll for 
følgende selskap: _______________________________________ 

2. Det forutsettes at alle eierkommuner beslutter å delta i gjennomføringen av 
eierskapskontrollen. 

3. Utvalget er villige til å endre prioritering dersom de øvrige eierkommunene ønsker 
gjennomføring av eierskapskontroll for et annet selskap. 

4. Prosjektplan bes fremlagt på neste møte i utvalget. 
 
 
 
SAK 14/21 FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL – FINANS 
 
Regnskapsrevisor presenterte revisjonsuttalelsen. 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
Kontrollutvalget tar revisjonsuttalelse datert 30.06.21 om forenklet etterlevelseskontroll som 
gjelder finansreglementets kap. 7 til orientering.  
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Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
Vedlegg:  
Revisjonsuttalelse fra forenklet etterlevelseskontroll – finans datert 30.06.21 
 
 
Bakgrunn for saken:   
Kontrollutvalgets skal føre kontroll med den økonomiske forvaltningen i Evje og Hornnes 
kommune, jf. kommuneloven § 23-2 første ledd bokstav b. Forenklet etterlevelseskontroll er 
en del av denne kontrollen, jf. kommuneloven § 24-9.  
 
Formålet er at kontrollen, innenfor en begrenset ressursramme, bidrar til å forebygge 
svakheter og for å sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og vedtak på 
økonomiområdet. Dette bygger opp under god økonomiforvaltning, åpenhet og tillit til 
kommunens forvaltningspraksis.  
 
Målsettingen er å etablere enkle og jevnlige kontrollhandlinger som fanger opp vesentlige 
svakheter i sentrale deler av økonomiforvaltningen. Kontrollhandlingene kan blant annet 
foretas på områder hvor brudd har særlige økonomiske konsekvenser, eller i særlig grad 
svekker tilliten til økonomiforvaltningen.  
 
Kommunedirektøren er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at 
økonomiforvaltningen utøves i tråd med bestemmelser og vedtak, og at økonomiforvaltningen 
er gjenstand for betryggende kontroll.  
 
Revisor utfører forenklet etterlevelseskontroll med moderat sikkerhet i samsvar med 
kommunelovens regler og RSK 301.  
 
Forenklet etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen omfatter ikke vurderinger av 
produktivitet, kostnadseffektivitet, kvalitet, måloppnåelse og virkninger. Slike vurderinger 
faller inn under forvaltningsrevisjon.  
 
Områder for forenklet etterlevelseskontroll kan være finansforvaltningen, selvkostområdene, 
offentlige anskaffelser og offentlig støtte. Andre områder som beregning av driftstilskudd til 
private barnehager, andre tilskudd/ overføringer til private, konsesjonsvilkår, 
kontraktsoppfølging m.m. kan også være aktuelle. Kontrollen skal være basert på en risiko- 
og vesentlighetsvurdering som skal legges frem for kontrollutvalget. 
 
Område valgt for kontroll. 
Revisor har valgt kontroll av etterlevelse av finansreglementets kap. 7 «Forvaltning av 
gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler», herunder følgende forhold: 

1. Låneopptak i samsvar med kommunestyrevedtak 
2. Lån er opptatt i norske kroner 
3. Gjennomsnittlig gjenværende rentebindingstid 
4. Andel av gjeldsporteføljen som har fastrenteandel 
5. Kommunedirektørens rapportering til kommunestyret 
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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 
de kontrollerte bestemmelsene i finansreglementets kap. 7 «Forvaltning av gjeldsportefølje og 
øvrige finansieringsavtaler».  
 
Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for å gi kontrollutvalget et bedre grunnlag for å 
ivareta sitt påseansvar med økonomiforvaltningen og til Evje og Hornnes kommunes 
informasjon, og er ikke nødvendigvis egnet til andre formål. 
 
For nærmere beskrivelse vises det til vedlagte revisjonsuttalelse. 
 
 
Vurderinger: 
Sekretariatets anbefaling er at kontrollutvalget tar revisjonsuttalelsen til orientering.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar revisjonsuttalelse datert 30.06.21 om forenklet etterlevelseskontroll som 
gjelder finansreglementets kap. 7 til orientering.  
 
 
 
Referatsaker: 
Ref. 02/21 Tilsynsrapport fra Statsforvalteren – Spesialundervisning 
Ref. 03/21 Tilsynsrapport fra Statsforvalteren – Spesialpedagogisk hjelp 
 
Konklusjon:  
Kontrollutvalget tar referatene til orientering. 
 
 
FASTE POSTER: 
Nytt fra revisor: 
Regnskapsrevisor orienterte kort om status for revisjonsarbeidet. Det er gjennomført 
oppstartsmøte med kommunedirektør, gjennomført planlegging og risikovurderinger og en er 
nå i interimsfasen.  
 
Forvaltningsrevisor orienterte om status forvaltningsrevisjon Pleie- og omsorg. 
En er i avslutningsfasen og tar sikte på fremleggelse av rapport i neste møte forutsatt at dette 
utsettes 2-3 uker. 
 
Planlegging av neste møte:  
Planlagt møte 10.11.21 utsettes til 08.12.21. 
 
Saker/orienteringer: 

- Rapport forvaltningsrevisjon Pleie- og omsorg 
- Prosjektplan eierskapskontroll SMG 
- Møteplan 2022 
- Orientering om legetjenesten i kommunen 
- Orientering om Covid-19  
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-  
EVENTUELT 
Leder tok opp mottatt forespørsel fra Vidar Toreid mottatt 06.10.21. 
Kontrollutvalget drøftet forespørselen. 
 
Konklusjon:  
Kontrollutvalget tar forespørselen fra Vidar Toreid til orientering uten videre oppfølging. 
 
Sekretær sender melding til Toreid om kontrollutvalgets konklusjon. 
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