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4491 Kvinesdal 
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Organisasjonsnr.: 
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Eierkommuner: 

 

Ansatte: 

Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og 

Hornnes, Farsund, Flekkefjord, 

Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, 

Lindesnes, Lyngdal, Mandal, 

Marnardal, Sirdal, Valle, Åseral 

 

Daglig leder Kjell Ivar Hommen 

Telefon: 97 51 02 98 

E-post: kjell.ivar@asekretariat.no 

Saksbehandler Willy Gill 

Telefon 90 95 62 46 

E-post: willy.gill@asekretariat.no 

 

SIRDAL KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
 

Medlemmer: Varamedlemmer: 

Ole Erik Vestøl Endrerud, leder Erik Valevatn  

Morten Ovedal Anne Grethe Liland 

Åslaug Karin Fidjeland   Mabel O. Nesset 

 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 
 

Tid: Torsdag 1. mars 2018 kl. 09.00 

 
Sted: Kommunehuset, møterom formannskapssalen 

 

SAKSLISTE: 

SAK 01/18 GODKJENNING AV MØTEBOK  

 

SAK 02/18 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 

 

SAK 03/18 ÅRSPLAN FOR 2018 

 

Referatsaker: 

R 01/18 Rapport fra Skatteoppkreveren i Sirdal 

 

Eventuelt 

 

Sirdal, 21.02.2018 

 

Ole Erik Vestøl Endrerud 

Leder        Kjell Ivar Hommen 

        Utvalgssekretær 

 

Varamedlemmer møter bare ved nærmere innkalling 

 

 

Eventuelle forfall bes meldt til Kjell Ivar Hommen, tlf. 975 10298. 

Kopi sendt elektronisk til: Sirdal kommune, ordfører, rådmann, revisorer, Lars 

Sigbjørn Nedland og avisen Agder 
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SIRDAL KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
 

MØTEBOK 
 
Møte nr. 03/17 
Møtedato: 25. september 2017 kl. 09.00 – 09.30. 
Sted: Rådhuset, møterom Rypa 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tilstede: 
Ole Erik Vestøl Endrerud, leder 
Morten Ovedal 
 
Forfall: 
Åslaug Karin Fidjeland, ikke mottatt innkalling. 
 
Dessuten møtte: 
Revisor Helene Egeland 
Utvalgssekretær Willy Gill 
 

Det var ikke merknader til innkalling og saksliste.  
 

SAKSLISTE: 
 
SAK 12/17  GODKJENNING AV MØTEBOK  
SAK 13/17  BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2018  
 
Info fra revisor og utvalgssekretær 
Referatsaker: 
Eventuelt 
 
UNDERSKRIFTER 
 
 
Ole Erik Vestøl Endrerud       Morten Ovedal    Åslaug Karin Fidjeland                    
 
Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, ordfører, rådmann, revisorer, Lars Sigbjørn 
Nedland og avisen Agder. 
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Møtebok 25. september 2017     Sirdal kontrollutvalg  
 

SAK 12/17 GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

Enstemmig vedtak: 

 

Møtebok fra 30. mai godkjennes. 
 
 

 

SAK 13/17 BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2018 
 

Enstemmig vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget tilrår en budsjettramme for Kontroll og Tilsyn for 2018 på  
kr. 952.000,-.  

 
2. Kontrollutvalgets vedtak skal i henhold til § 18 i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner 

og fylkeskommuner følge formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 

 

Saksfremstilling:     Saksbehandler: Willy Gill 

 

 

Vedlegg: 

1. Kommunerevisjonen Vest, styrets forslag til representantskapet 

2. Agder Sekretariat, styret – sak 04/17 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget skal etter § 18 i forskrift om kontrollutvalg utarbeide forslag til budsjett for 

kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. I merknadene heter det at budsjettet skal omfatte 

både kontrollutvalgets og revisjonens samlede virksomhet.  

 

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 05.09.2017, og legger opp til at driftstilskuddet fra eierne økes fra 

kr. 123.000 i 2017 til kr. 126.000 i 2018, en økning tilsvarende 2,5%.  

 

Kommunerevisjonens budsjettforslag 

Sekretariatet har mottatt styrets budsjettforslag for 2018 fra Kommunerevisjonen Vest, Vest-

Agder IKS. Dette skal til endelig behandling i representantskapet 26.09.2017.  

 

Budsjettforslaget innebærer en timeressurs på 400 timer til regnskapsrevisjon og 300 timer til 

andre oppdrag (forvaltningsrevisjon/selskapskontroll). Økning i timeressurs til 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (fra 100 timer til 300 timer) er i tråd med 
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kommunestyrets vedtak. Dette medfører at Sirdal kommune sin andel av budsjettet til 

revisjonsdistriktet økes fra kr 524.000 i 2017 til kr. 766.000 for 2018.  

 

Dette er antatt ressursbruk. Den endelige årsavregningen gjøres etter det timeforbruket som 

den enkelte kommune har hatt.  

 

Kontrollutvalgets utgifter 

Ifølge forskriften skal utgifter til kontrollutvalgets samlede virksomhet være en del av 

budsjettet for kontroll og tilsyn. Som tidligere er det en egen post i budsjettforslaget til 

dekning av utvalgets utgifter. Denne posten er lik fjorårets budsjett. 

 

Budsjettforslaget: 

Det fremlagte budsjettforslag for kontroll og tilsyn bygger på  

 Forrige års budsjettramme 

 Foreslått budsjett for Kommunerevisjonen Vest for 2018 

 Vedtatt budsjett for Agder Sekretariat for 2018 

 

 

 
 Budsjettforslag 2018 Vedtatt budsjett 2017 Vedtatt budsjett 2016 

Tilskudd til 

revisjonsdistrikt 
Kr. 766.000 Kr. 524.000 Kr. 507.000 

Andel av 

sekretariatstjenester 
Kr. 126.000 Kr. 123.000 Kr. 120.000 

Kontrollutvalgets 

utgifter  
Kr.   60.000 Kr.   60.000 Kr.   60.000 

Totalbudsjett Kr. 952.000 Kr. 707.000 Kr. 687.000 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget tilrår en budsjettramme for Kontroll og Tilsyn for 2018 på  

kr. 952.000,-.  

 

2. Kontrollutvalgets vedtak skal i henhold til § 18 i Forskrift om kontrollutvalg i 

kommuner og fylkeskommuner følge formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

 

 

 

 

Info fra revisor: 
Helene Egeland har overtatt som kundeansvarlig for Sirdal. 
Revisor orienterte om de ulike revisjonsfasene med vekt på planleggingen, herunder 
vesentlighetsgrense og risiko/fokusområder. 
 
Info fra utvalgssekretær: 
Info om bemanningssituasjon høsten 2017.  
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Referatsaker 
 
 
Eventuelt 
 
Forslag fra Morten Ovedal:  
 
«Kontrollutvalget anmoder kommunestyret å vedta at alle politiske møter skal video-overføres 
da det vil skape en mer åpen forvaltning.» 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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Kontrollutvalget i Sirdal kommune   Sak 02/18 

        Møtedato: 01.03.2018 

        Saksbehandler: kih 

 

 

SAK 02/18 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON – Sykefravær Sirdal kommune 

 

Vedlegg: 

Rapport fra Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS, datert februar 2018 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Generelt: 

Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal bruke for å 

sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggerne sitt behov og rettigheter best 

mulig. Forvaltningsrevisjon er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget. Gjennom 

forvaltningsrevisjon undersøker kontrollutvalget om kommunen etterlever regelverk, når 

fastsette mål, og om ressursene forvaltes på en effektiv måte. 

 

Fokus på å bidra til forbedring er et viktig aspekt med gjennomføring av 

forvaltningsrevisjoner.  

 

Bakgrunn: 

Kontrollutvalget gjorde i sitt møte 30.01.2017 en bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet 

«Ulike temaer under oppfølging av regler på personalområdet» med fokus på sykefravær. 

 

Rapporten har på vanlig måte vært på høring hos kommunen.  

 

Endelig rapport ble ferdig i februar 2018 og blir med dette lagt fram for behandling i 

kontrollutvalget. 

 

Revisjonen vil presentere rapporten i møtet. 

 

Problemstillinger: 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært gjennomført med en vurdering av disse spørsmålene: 

(Sitat fra rapporten) 

 

1. Er det utarbeidet mål og resultatindikatorer for å redusere sykefraværet i utvalgte 

enheter i Sirdal kommune? 

2. I hvilken grad når Sirdal kommune de mål som er satt for å redusere sykefraværet i 

utvalgte enheter? 

3. Har kommunen tilstrekkelig oversikt over utviklingen av sykefraværet i utvalgte 

enheter? 

a) Hvordan har sykefraværet i enhetene utviklet seg over tid? 

b) I hvilken grad har kommunen oversikt over årsaker til sykefraværet i enhetene? 

c) I hvilken grad blir sykefraværsstatistikk brukt aktivt for å iverksette og evaluere 

tiltak for å redusere sykefraværet? 



4. Hvordan har kommunen organisert arbeidet med å redusere sykefraværet i utvalgte 

enheter? 

a) Hvilke tiltak har kommunen iverksatt for å redusere sykefravær i enhetene? 

b) Hvordan blir tiltakene fulgt opp og hvordan blir effekten av tiltakene målt? 

5. I hvilken grad blir sykemeldte ansatte fulgt opp i samsvar med regelverket og egne 

rutiner? 

6. I hvilken grad er de ansatte tilfreds med arbeidsmiljøet? 

 

Det er ved gjennomføringen av prosjektet benyttet sentrale deler av lovverket, sentrale deler 

av kommunale dokumenter og spørreundersøkelse av ansatte i Sirdal kommune. 

Prosjektet er avgrenset til å se på sykefraværsarbeidet i enhetene for barnehagene, pleie og 

omsorg og teknisk drift. 

 

Funn: 

En viser til rapporten.  

 

Revisors anbefalinger: 

På bakgrunn av de vurderinger som er gjort av revisjonen i rapporten, fremkommer det noen 

anbefalinger.  

 

Revisjonen kommer med disse anbefalingene:  

(Sitat fra rapporten) 

 

1. Alle ledere bør være kjent med mål for sykefraværsarbeidet. 

2. Kommunen bør registrere og føre statistikk over alt sykefravær som antas å ha 

sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen, og å bruke denne 

informasjonen for å iverksette og evaluere tiltak på overordnet nivå og 

individnivå. 

3. Kommunen bør årlig gjennomføre vernerunder ved enhetene for å kartlegge 

farer og problemer og på denne bakgrunn utarbeide tilhørende planer og tiltak. 

Kommunen bør sikre seg at alle relevante forhold tas opp i runden og vurderes. 

4. Kommunen bør sikre at det årlig gjennomføres medarbeidersamtaler. 

5. Kommunen anbefales å følge opp igangsatte tiltak og foreta en evaluering for å se 

om tiltakene gir det ønskete resultat.  Dette gjelder både tiltak på overordnet 

nivå, enhetsnivå og individnivå. Evalueringene bør dokumenteres. 

6. Kommunen må sikre at alle sykemeldte blir fulgt opp i samsvar med 

arbeidsmiljøloven § 4-6. 

7. Kommunen anbefales å fortsatt arbeide med utforming og innredning av det 

fysiske arbeidsmiljøet og stille nødvendige hjelpemidler til disposisjon for å 

unngå at arbeidstakere blir skadet og/eller sykemeldt. 

8. Kommunen bør kontinuerlig jobbe med å sikre at ansatte har et arbeidsmiljø 

uten å bli utsatt for trakassering eller mobbing. 

9. Kommunen bør arbeide med å forbedre arbeidsmiljøet i form av å forebygge 

stress og bedre medarbeidernes trivsel. 

10. Kommunen bør oppfordre de ansatte til å støtte opp om trivselsfremmende tiltak 

samt sikre at alle ansatte kjenner til sosiale arrangementer som blir arrangert. 

 

Vurdering: 

Som alt nevnt i saken er et viktig formål med forvaltningsrevisjon å bidra til forbedringer.  

 



Det er kommunestyret som gjør vedtak i saken etter innstilling fra kontrollutvalget. Vi råder 

kontrollutvalget til å foreslå at kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens 

anbefalinger i rapporten.  

 

I rådmannens høringssvar blir det uttalt at rådmannen ser positivt på at det blir gjennomført 

forvaltningsrevisjon av denne viktige delen av arbeidsmiljø/arbeidsgiverfunksjonen. I 

rådmannens høringssvar blir enkelte av forholdene i rapporten kommentert nærmere. (Se siste 

side i rapporten) 

 

 

Forslag til innstilling til kommunestyret: 

 

1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning. 

2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp de anbefalingene som fremkommer i rapporten. 

3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hva som er 

gjort med anbefalingene innen utgangen av oktober 2018. 
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Kontrollutvalget i Sirdal kommune   Sak 03/18 

        Møtedato: 01.03.2018 

        Saksbehandler: kih 

 

SAK 03/18 ÅRSPLAN FOR 2018  

 

Vedlegg: 

Forslag til årsplan for 2018. 

 

Sekretariatet har laget et forslag til årsplan for 2018. Det foreslås 5 møter i 2018. 

Det kan bli aktuelt å endre på datoer, fordi bl.a. behandling av årsregnskapet for kommunen 

kan bli forskjøvet av forskjellige årsaker.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalget godkjenner årsplanen for 2018. 
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Årsplan for Sirdal kontrollutvalg – 2018 

 

Agder Sekretariat  

Sekretariat for kontrollutvalg på Agder 

 

 

 

 

1. Mål for kontrollutvalgets virksomhet 

Kontrollutvalget ønsker å bidra på sitt felt til at den kommunale virksomheten drives på en 

best mulig måte. Målsettingen for kontrollutvalget som kommunestyrets kontrollorgan, er å 

være en aktiv og troverdig samarbeidspartner. Kontrollutvalget ønsker å ha god kontakt med 

både kommunestyret og det politiske miljø, samt med kommunens administrasjon. 

 

 

2. Kontrollutvalgets oppgaver 

Kontrollutvalget er kommunestyrets organ for kontroll og tilsyn med forvaltningen, jf 

kommunelovens § 77. Oppgavene er nærmere regulert i forskrift om kontrollutvalg av 1. juli 

2004.  

 

Kontrollutvalget har blant annet følgende oppgaver: 

 Påse at kommunens regnskap blir revidert på en betryggende måte 

 Påse at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og gir fullmakt til 

kommunerevisjonen om å gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor tildelte 

budsjettrammer 

 Påse at det blir gjennomført selskapskontroll 

 Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret 

 Kontrollutvalget skal rapportere administrasjonens oppfølging av revisjonsmerknader 

til kommunestyret 

 

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. 

 

3. Møteplan 

Dato (foreløpig) Saker til behandling (foreløpig oversikt) 

 Torsdag 01.03.2018  Forvaltningsrevisjonsrapport 

 Aktuelle saker 

 Revisor orienterer 

 

Mandag 07.05.2018  Årsmelding 2017 

 Aktuelle saker  

 Kommuneregnskapet for 2017 

 Årsregnskapet for 2017 Sirdalsvekst KF 

 Revisor orienterer 

  

Mandag 25.06.2018  Aktuelle saker 

 Revisor orienterer 

 

Mandag 24.09.2018  Budsjett for Kontroll og tilsyn 2019 

 Aktuelle saker 

 Revisor orienterer 

 



Årsplan for Sirdal kontrollutvalg – 2018 

 

Agder Sekretariat  

Sekretariat for kontrollutvalg på Agder 

 

Mandag 29.11.2018  Årsplan for kontrollutvalget 2019 

 Aktuelle saker 

 Revisor orienterer 
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