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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: Tirsdag 18. juni 2019 kl. 09.00 
 
Sted: Kommunehuset, møterom formannskapssalen 
 
SAKSLISTE: 
SAK 05/19 GODKJENNING AV MØTEBOK   
SAK 06/19 ÅRSREGNSKAP FOR 2018 SIRDALSVEKST KF 
SAK 07/19 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2018 (ettersendes) 
SAK 08/19 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2018 
SAK 09/19 UAVHENGIGHETSERKLÆRINGER FRA REVISOR 
 
Referatsak: 
R 03/19 Rutine for oversendelse av saker til kommunen 
 
Revisor orienterer 
 
Eventuelt 
 
Sirdal, 11.06.2019 
 
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. 01/19 
Møtedato: 9. april 2019 kl. 09.00 – 09.25 
Sted: Rådhuset, møterom kommunestyresalen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tilstede: 
Ole Erik Vestøl Endrerud, leder 
Morten Ovedal 
Åslaug Karin Fidjeland 
 
Dessuten møtte:  
Rådmann Inge Stangeland (sak 03/19) 
Revisor Helene S. Egeland 
Utvalgssekretær Kjell Ivar Hommen 
 
Det var ikke merknader til innkalling og saksliste. Møtet ble videooverført. 
 

SAKSLISTE: 
 
SAK 01/19  GODKJENNING AV MØTEBOK  
SAK 02/19  ÅRSPLAN FOR 2019 
SAK 03/19 OPPFØLGING AV VEDTAK – SIGNERT BREV NR. 13 
SAK 04/19 SELSKAPSKONTROLL KONSESJONSKRAFT IKS 
 
Referatsaker: 
R 01/19 ÅRSRAPPORT 2018 FRA SKATTEOPPKREVEREN I SIRDAL 
R 02/19 INNKALLING REPRESENTANTSKAPSMØTER KOMMUNEREVISJONEN VEST, VEST-

AGDER IKS 
 
Revisor orienterer 
 
Eventuelt 
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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 9. april 2019      Sirdal kontrollutvalg  
 
SAK 01/19 GODKJENNING AV MØTEBOK  
 
Enstemmig vedtak: 
 

Møtebok fra 19. november 2018 godkjennes. 
 
 
 
SAK 02/19 ÅRSPLAN 2019 
 
Enstemmig vedtak: 
 

Kontrollutvalget godkjenner årsplanen for 2019. 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen 
 
SAK 02/19 ÅRSPLAN FOR 2019  
 
Vedlegg: 
Forslag til årsplan for 2019. 
 
Sekretariatet har laget et forslag til årsplan for 2019. Det foreslås ? møter i 2019. 
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 2019. 
 
 Møteplan 
Dato  Saker til behandling (foreløpig oversikt) 
 Tirsdag 09.04.2019 • Aktuelle saker 

• Revisor orienterer 
 

Mandag 27.05.2019 • Årsmelding 2018 
• Kommuneregnskapet for 2018 
• Årsregnskapet for 2018 Sirdalsvekst KF 
• Aktuelle saker 
• Revisor orienterer 

  
???????????? • Budsjett for Kontroll og Tilsyn 2020 

• Forvaltningsrevisjonsrapport? 
• Aktuelle saker 
• Revisor orienterer 
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SAK 03/19 OPPFØLGING AV VEDTAK – SIGNERT BREV NR 13 -
manglende behandling 
Rådmannen informerte om saken. 
 
Enstemmig vedtak: 
Kontrollutvalget oppfordrer kommunen til å forbedre sine rutiner for at saker fra 
kontrollutvalget som skal behandles av kommunestyret følges opp. 
 
Kontrollutvalget orienterer kommunestyret om status, arbeid og oppfølging av regnskap 
2018. 
 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen 
 
SAK 03/19 SIGNERT BREV NR 13 FRA REVISOR – manglende behandling 

 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalget mottok signert brev nr. 13 fra revisor dater 29.10.2018, hvor det påpekes en 
rekke mangler ved ajourhold av kommunens regnskap, og manglende internkontroll. 
Det var pr. 15.10 et stort etterslep på regnskapet. 
Pr. denne dato skulle regnskapet til og med august vært ajourført og lukket, mens det kun var 
januar og februar som var ajourført og lukket i regnskapet for 2018.  
Rådmannen informerte om at det vil bli lyst ut et vikariat på regnskap, og at det arbeides med 
muligheter for innlån av ressurser fra nabokommuner. 
 
Kontrollutvalget behandlet brevet i sitt møte 19.11.2018, og gjorde innstilling til 
kommunestyret med forslag om å gjøre slikt vedtak: 
«Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å gjøre slikt vedtak: 
Kommunestyret ber rådmannen raskt sette i verk nødvendige tiltak for å sikre 
betryggende internkontroll og ajourhold av regnskapet.» 
 
Særutskrift av saken ble oversendt kommunen pr. mail den 21. november 2018 med kopi til 
ordfører og rådmann, med følgende påtegning: «Saken skal til behandling i kommunestyret.» 
 
Vurdering: 
I saksfremstillingen til møtet i kontrollutvalget 19.11.2018 ble det sagt følgende: 
«Det er bekymringsfullt at det foreligger vesentlige mangler ved ajourhold av regnskap og 
manglende internkontroll. 
I signert brev nr. 12, som ble behandlet i forbindelse med behandlingen av 
kommuneregnskapet for 2017, fremkom det at det var vesentlige mangler ved den løpende 
internkontrollen gjennom året, og at revisjonen hadde ytt en mengde bistand i forbindelse 
med regnskapsavleggelsen. 
Kontrollutvalget anmodet da kommunestyret om å gjøre vedtak om at revisors anbefalinger til 
forbedringer ble fulgt opp.  
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Mangler ved ajourhold av regnskapet gjør at oppfølging av dårlige betalere ikke kan følges 
opp på en tilfredsstillende måte, og at budsjettkontroll/oppfølging og økonomirapportering til 
kommunestyret ikke blir gjort basert på betryggende regnskapstall. 
Saksbehandler finner det riktig at kontrollutvalget informerer kommunestyret og kommer med 
innstilling til vedtak.» 
 
Vi kan ikke se at saken er lagt frem til behandling i kommunestyret, og vil igjen gi uttrykk for 
de bekymringer som fremkom i møtet 19.11.2018.  
 
Rådmannen er invitert for å orientere om saken. 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
SAK 04/19 SELSKAPSKONTROLL KONSESJONSKRAFT IKS 
 
Enstemmig vedtak: 
 

Sirdal kontrollutvalg ønsker at det gjennomføres en felles selskapskontroll i 
Konsesjonskraft IKS.  
Gjennomføringen skjer i tråd med fremlagt prosjektplan. 
Utvalget forutsetter at en stor andel av de øvrige eierne blir med på 
selskapskontrollen. 
Rapport til kontrollutvalget forventes innen første halvår 2019. 

 
 
Saksfremstilling:     Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen 
 
SAK  04/19 BESTILLING AV SELSKAPSKONTROLL 
 
Vedlegg: 

1. Prosjektplan for selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har mottatt mail fra Aust-Agder Revisjon IKS, hvor de redegjør for planlagt 
selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS. 
Det er utarbeidet prosjektplan, og denne har som utgangspunkt at det gjennomføres en felles 
eierskapskontroll for alle eierkommunene. 
 
Følgende problemstillinger er planlagt undersøkt: 

• Sikrer eierkommunene at deres eierinteresser blir ivaretatt i selskapets styrende 
organer? 

• Rapporteres selskapets aktiviteter tilbake til de respektive eierkommunene i tråd 
med gitte anbefalinger? 

• Er fordelingsprinsippene for selskapets forvaltning av ressurser i tråd med de 
krav som stilles i lov og styringsdokumenter? Og gjennomføres utbetalingene i 
tråd med de føringer som ligger til grunn? 
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Konsesjonskraft IKS har som formål å være en ledende nasjonal forvalter av konsesjonskraft. 
Konsesjonskraft IKS omsetter eierkommunene sin konsesjonskraft. Eiere er Vest-Agder 
fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, og en rekke kommuner på Agder. 
Sirdal kommunes eierandel i selskapet er 1,09%. 
 
Tidsbruken for hele prosjektet er anslått til ca. 100 timer, og kostnaden går av det ordinære 
budsjettet til revisjon. 
Prosjektet skal gjennomføres av Aust-Agder Revisjon IKS i samarbeid med Agder 
Kommunerevisjon IKS og Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS. 
  
Forslag til vedtak: 
Sirdal kontrollutvalg ønsker at det gjennomføres en felles selskapskontroll i Konsesjonskraft 
IKS.  
Gjennomføringen skjer i tråd med fremlagt prosjektplan. 
Utvalget forutsetter at en stor andel av de øvrige eierne blir med på selskapskontrollen. 
Rapport til kontrollutvalget forventes innen første halvår 2019. 
 
 
Referatsaker: 
Disse sakene ble referert og tatt til orientering: 
 
R 01/19 Årsrapport 2018 fra Skatteoppkreveren i Sirdal 
R 02/19 Innkalling til representantskapsmøter Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS 
 
 
Revisor orienterer 
Revisor orienterte om arbeidet med revisjon av kommuneregnskapet for 2018. 
 
 
Eventuelt 
Etter møteplanen er neste møte i kontrollutvalget mandag 27.05.2019. 
 
 



Agder Sekretariat 
 
Kontrollutvalget i Sirdal kommune     
 

Sak: 06/19 
         Møtedato: 18.06.2019 
         Saksbehandler: kih 
 
 
SAK 06/19 ÅRSREGNSKAPET FOR 2018, SIRDALSVEKST KF 
 
Lover, forskrifter: 
Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 
Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale 
foretak av 17. desember 1999. 
 
Saksdokumenter vedlagt saken: 
Årsregnskapet for 2018 
Årsberetning for 2018  
Revisjonsberetning, datert 10.04.2019 
 
Saksopplysninger: 
Regnskapet består av balanse pr. 31. desember 2018, og driftsregnskap som viser et netto 
driftsresultat på kr 3 406 757 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 3 406 757.  
Det foreligger standard revisjonsberetning fra Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS.  
 
Det vises til revisjonsberetning.  
 
Forslag til vedtak: 
Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret: 
 
Kontrollutvalget har behandlet regnskapet til Sirdalsvekst KF for 2018. Sammen med 
årsregnskapet forelå revisjonsberetning.  
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner og 
noter, tilfredsstiller de formelle krav og regnskapsbrukernes informasjonsbehov. 
 
Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 10.04.2019, 
har kontrollutvalget ingen merknader til årsregnskapet for 2018 for Sirdalsvekst KF. 

























Agder Sekretariat 
 
Kontrollutvalget i Sirdal kommune   Sak 08/19 
        Møtedato: 18.06.2019 
        Saksbehandler: kih 
 
 
SAK 08/19 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2018 
 
Vedlegg: 
 

• Forslag til årsmelding for 2018 
 
Sekretær har utarbeidet forslag til årsmelding for Sirdal kontrollutvalg 2018. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Årsmeldingen for 2018 vedtas. 
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Sirdal kommune 
 
 
 

Kontrollutvalgets årsmelding 
2018 
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KONTROLLUTVALGETS ANSVAR 
Kommunestyret har etter kommuneloven § 76 det øverste ansvar for tilsyn og kontroll i 
kommunen.  Kontrollutvalget skal etter kommuneloven § 77 forestå det løpende tilsyn med 
den kommunale forvaltning på kommunestyrets vegne. 
 
KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET M.V 
Kontrollutvalgets møteaktivitet 
Utvalget har i løpet av 2018 avholdt 4 møter og behandlet 15 saker. I tillegg kommer 3 
referatsaker.  
Kontrollutvalget har sine møter i Sirdal rådhus. Møtene blir videooverført. 
 
Kontrollutvalgets oppgaver 
I forskriften om kontrollutvalg § 4 heter det: 
 

”Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale eller 
fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, 
herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 
Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens 
eller fylkeskommunens folkevalgte organer.” 
 

Kontrollutvalget skal påse at: 
• kommunens regnskap blir revidert på en betryggende måte 
• det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og gitt fullmakt til 

kommunerevisjonen om å gjennomføre forvaltningsrevisjon 
innenfor tildelte budsjettrammer 

• det blir gjennomført selskapskontroll 
• resultatene av sitt arbeid blir rapportert til kommunestyret 
• administrasjonens oppfølging av revisjonsmerknader blir 

rapportert 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. 
 
Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget skal se etter at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Sirdal 
kommune har benyttet Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS i mange år, og 
kontrollutvalget mener at det er en forsvarlig revisjonsordning. 
Ansvarlige revisorer og forvaltningsrevisor har fremlagt som foreskrevet 
uavhengighetserklæringer. 
 
Kommuneregnskapet for 2017 ble behandlet i kontrollutvalget 5. juni 2018. Revisjonen avga 
sin beretning 01.06.2018. Denne inneholdt ingen forbehold eller presiseringer. Regnskap og 
årsmelding var ikke levert fra administrasjonen etter lovbestemte frister.  
Det forelå nummerert brev nr. 12 fra revisor, hvor enkelte forhold ble kommentert og med 
anbefalinger om forbedringer. 
Merknadene i brevet fra revisor gjaldt følgende forhold: 

• Regnskapsavleggelse og årsoppgjørsdokumentasjon 
• Bankavstemming, internkontroll 
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• Forskuttering spillemidler 
• Oppholdsbetaling 
• Anvisning og attestering 

 
På bakgrunn av dette ga kontrollutvalget sin uttalelse til kommuneregnskapet for 2017 i 
henhold til kontrollutvalgsforskriftens §7. Kontrollutvalget anmodet om at revisors 
anbefalinger ble fulgt opp. Kontrollutvalget beklaget at regnskapet ikke var ferdig innen 
fastsatte frister, og bemerket at dette gjorde at kontrollutvalget ikke ble gitt anledning til å 
behandle regnskapet og årsmeldingen på en fullgod måte. 
 
I samme møte ga utvalget sin uttalelse til årsregnskapet for 2017 for Sirdalsvekst KF, hvor det 
forelå revisjonsberetning datert 16. april 2018.  
 
På bakgrunn av denne avga kontrollutvalget sin uttalelse til kommunestyret.  
 
Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon 
Det er kontrollutvalget som etter kommunelovens bestemmelser har ansvaret for at det utføres 
forvaltningsrevisjon i kommunen.  Dette fremgår av §77, nr. 4 som har følgende ordlyd: 
 

”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir 
revidert på en betryggende måte.  Kontrollutvalget skal videre påse at det føres 
kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende 
bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av 
økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon.)” 

 
Kapittel 5 i forskrift om kontrollutvalg inneholder utfyllende bestemmelser om 
kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon. Ifølge forskriftens § 10 skal 
kontrollutvalget minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon. Resultatet av gjennomført forvaltningsrevisjon skal rapporteres til 
kommunestyret (jf. forskriftens § 12). 
 
I plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 er disse områdene/prosjektene prioritert: 
 
1. Ulike temaer under oppfølging av regler på personalområdet (12) 
2. Planlegging og styring av eiendomsforvaltningen (22) 
3. Vurdere kommunens rutiner og foreta kontroll av om anskaffelser er i samsvar med 
rutiner og lov om offentlige anskaffelser (5) 
4. Ansvarsfordeling mellom kultur og næringsavdelingen (19) 
 
Kontrollutvalget er gitt fullmakt til å gjøre forandringer i rekkefølgen av gjennomføringen av 
aktuelle prosjekter, og til å sette i gang andre prosjekt dersom utvalget ser behov for det. 
 
Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget bad i møte 24.09.2018 bedt Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS om å 
lage en prosjektplan for prosjektet «Planlegging og styring av eiendomsforvaltningen». 
Prosjektplanen ble behandlet i møte 19.11.2018, og rapporten forventes ferdig våren 2019. 
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Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll 
Etter endringer i kommuneloven og tilhørende forskrifter med virkning fra 1.7.2004, er 
kontroll og tilsyn med kommunalt eide selskaper en prioritert oppgave, og det er tatt inn egne 
bestemmelser om selskapskontroll, jf. kommunelovens §77, nr. 5 og § 80. Selskapskontrollen 
består av en obligatorisk del som går ut på å føre tilsyn med forvaltningen av eierinteressene i 
selskapet (eierskapskontroll) og en frivillig del, som medfører at det også kan gjennomføres 
forvaltningsrevisjon når kontrollutvalget eller kommunestyret finner det nødvendig eller 
ønskelig. Selskapskontroll skal gjennomføres på bakgrunn av plan for selskapskontroll, som 
skal vedtas av kommunestyret. 
 
I plan for selskapskontroll er dette selskapene prioritert: 
 

• Asvo Sirdal AS 
 
Gjennomføring av selskapskontroll 
Det er ikke gjennomført selskapskontroll i 2018. 
 
Kontroll av finansforvaltningen 
Det er bestilt årlig kontroll av kommunens finans- og gjeldsforvaltning. Rapporten for 2017 
ble behandlet i kontrollutvalget 24. september 2018. 
Kontrollutvalget foreslo i sin innstilling at kommunestyret ba rådmannen om å følge opp den 
merknaden som fremkom i rapporten.  
Merknaden lød slik: 
Rådmannen skal i henhold til § 6 i finans- og gjeldsforskriften minst to ganger i året legge 
frem rapporter for kommunestyret som viser status for kommunens finansforvaltning samt 
legge frem en rapport etter årets utgang som viser utviklingen gjennom året og status ved 
utgangen av året.  Rådmannen har rapportert om finansforvaltningen per. 30.04 og 31.08.  
Det er ikke rapportert per 31.12.2017 om status ved utgangen av året og utviklingen gjennom 
året. 
I henhold til finans- og gjeldsforskriften § 7, jf. Kommunens finansreglement kap. 7, skal 
rapportene til kommunestyret inneholde en beskrivelse av aktuelle markedsrenter og egne 
rentebetingelser.  Dette er ikke beskrevet i rapportene pr. 30.04 og 31.08, når det gjelder 
plasseringer av ledig likviditet og andre midler beregnet på driftsformål.» 
 
Andre saker 
Etter kontrollutvalgets forskrift § 18 skal kontrollutvalget legge frem forslag til budsjett for 
kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjett for 
kontroll og tilsyn for 2019 i sitt møte 24.09.2018, og oversendte det til kommunen i henhold 
til forskrift, som sier at forslaget fra kontrollutvalget skal følge med formannskapets forslag til 
kommunens budsjett ved kommunestyrebehandlingen. 
 
Videre har utvalget behandlet nummerert brev. nr. 13 fra revisor fra 29.10.2018, hvor det ble 
påpekt en rekke mangler ved ajourhold av kommunens regnskap, og manglende 
internkontroll.  
Utvalget innstilte overfor kommunestyret at de skulle be rådmannen raskt sette i verk 
nødvendige tiltak for å sikre betryggende internkontroll og ajourhold av regnskapet.  
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Kontrollutvalgets sammensetning 
Kommuneloven og forskrift for kontrollutvalg angir bestemte krav til hvem som kan velges 
som medlemmer av kontrollutvalget.  Det heter blant annet at et medlem av kontrollutvalget 
ikke kan være medlem eller varamedlem av kommunalt styre eller nemnd med 
beslutningsmyndighet eller være ansatt i kommunen. 
Minst et av medlemmene skal være medlem av kommunestyret. 
 
Sirdal kontrollutvalg har tre medlemmer.  
For perioden 2015-2019 er disse valgt: 
 
Faste medlemmer: 
Leder:  Ole-Erik Vestøl Endrerud 
Nestleder: Morten Ovedal 
Medlem: Åslaug Karin Fidjeland 
 
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 dannet etter § 27 i 
kommuneloven. 
Selskapet har 2 ansatte og har kontorsted i Kvinesdal. 
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 Sirdal  kommune   Sak 09/19 
        Møtedato: 18.06.2019 
        Saksbehandler: kih 
 
 
SAK 09/19 UAVHENGIGHETSERKLÆRINGER FRA REVISOR 
 
Vedlegg: 
Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor Irene Loka og Lene Rugland. 
 
Saksopplysninger 
Oppdragsansvarlig revisor skal i henhold til revisjonsforskriften § 15 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 revisjonsforskriften. 
 
Forslag til vedtak: 
Basert på revisors egenvurdering av sin uavhengighet mener kontrollutvalget at det kan 
konkluderes med at revisor tilfredsstiller kommuneloven og revisjonsforskriftens krav til 
uavhengighet. 



Postadresse:  Besøksadresse: Telefon:  38 37 90 00 Internett:  www.sirdal.kommune.no 
Rådhuset, Tonstadveien 28 
4440 Tonstad 

Rådhuset, Tonstad Telefaks:     
Bank kto.:  

38 37 03 30 
28014608062 

E-post: 
Org.nr.:  

post@sirdal.kommune.no  
964964165 
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RUTINE FOR OVERSENDELSE OG BEHANDLING AV SAKER OG SKRIV FRA 
KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET I SIRDAL 
 
Det har i den senere tid skjedd at skriv og saker fra kontrollutvalget i Sirdal ikke har blitt 
referert eller lagt frem for kommunestyret i Sirdal så raskt som ønskelig. 
 
Rådmannen i Sirdal ber om at skriv og saker fra kontrollutvalget sendes til Sirdal kommune 
v/postmottak: post@sirdal.kommune.no med kopi til ordfører og rådmann, eventuelt også 
økonomisjefen i økonomisaker. Politisk sekretariat/sentralarkiv vil fortløpende melde skriv 
og saker fra kontrollutvalget opp som referatsaker til førstkommende møte i kommunestyret.  
 
Dersom det er skriv eller opplysninger i skriv fra kontrollutvalget som skal unntas 
offentlighet, bes oversendelsen til sentralt postmottak merkes slik at dokumentet eller 
opplysningene kan skjermes i tråd med offentlighetsloven når saksdokumenter skal 
journalføres eller sendes ut til kommunestyrets medlemmer. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Inge Hedenstad Stangeland 
Rådmann 
 
 
Kopi sendt til: 
Åslaug Karin Fidjeland    
Ole Erik Vestøl Endrerud    
Morten Ovedal    
Thor Jørgen Tjørhom    
John Birkeland    
Inge Alfsvåg    
Marit Auset    
Greta Hognestad Skåland    
Monika Anna Kus    
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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