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SIRDAL KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
 

MØTEBOK 
 
Møte nr. 02/19 
Møtedato: 18. juni 2019 kl. 09.00 – 09.45 
Sted: Rådhuset, møterom formannskapssalen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tilstede: 
Ole Erik Vestøl Endrerud, leder 
Morten Ovedal 
Åslaug Karin Fidjeland 
 
Dessuten møtte:  
Ordfører Thor Jørgen Tjørhom (sak 07/19) 
Økonomisjef Inge Alfsvåg (sak 07/19) 
Olaf Åge Tjørhom (sak 06/19) 
Revisor Helene S. Egeland 
Utvalgssekretær Kjell Ivar Hommen 
 
Det var ikke merknader til innkalling og saksliste. Møtet ble videooverført. 
 

SAKSLISTE: 
 
SAK 05/19  GODKJENNING AV MØTEBOK  
SAK 06/19  ÅRSREGNSKAP FOR 2018 SIRDALSVEKST KF 
SAK 07/19 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2018 
SAK 08/19 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2018 
SAK 09/19 UAVHENGIGHETSERKLÆRINGER FRA REVISOR 
 
Referatsaker: 
R 03/19 Rutine for oversendelse av saker til kommunen 
 
Revisor orienterer 
 
Eventuelt 
 



Agder Sekretariat 
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder 

 

2 

 
 
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 18. juni 2019      Sirdal kontrollutvalg  
 
SAK 05/19 GODKJENNING AV MØTEBOK  
 
Enstemmig vedtak: 
 

Møtebok fra 9. april 2018 godkjennes. 
 
 
 
SAK 06/19 ÅRSREGNSKAPET FOR 2018, SIRDALSVEKST KF 
 
Enstemmig 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. 

 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen 
 
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.  
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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. 
 
 
 
SAK 07/19 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2018 SIRDAL KOMMUNE 
 
Enstemmig vedtak: 
Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Sirdal kommune sitt regnskap for 2018. Sammen med 
årsregnskapet forelå årsmelding fra rådmannen samt revisjonsberetning fra 
Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS. 
 
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner 
og noter, samt rådmannens årsmelding, tilfredsstiller de formelle krav i 
regnskapsforskriften og regnskapsbrukernes informasjonsbehov. 
 
Kontrollutvalget vil anmode om at anbefalingene som fremkommer i nummerert brev 
nr. 14 fra revisor blir fulgt opp. 
 
Kontrollutvalget vil igjen beklage at regnskapet ikke er ferdig til fastsatte frister. 
Kontrollutvalgets medlemmer har hatt 17 timer på å sette seg inn i regnskapet. Dette 
gjør at kontrollutvalget ikke er gitt anledning til å behandle regnskapet og årsmeldingen 
på en tilfredsstillende måte. En vil anbefale at kommunestyret gjør rådmannen 
oppmerksom på at gjeldende frister må overholdes i fremtiden. 
  
Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 
17.06.2019 og av nummerert brev nr. 14, datert 17.06.2019, har kontrollutvalget ingen 
merknader til Sirdal kommune sitt årsregnskap for 2018. 
 
Det tas forbehold om at dokumentasjon har vært oss i hende svært kort tid før 
behandling. 
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Saksfremstilling:      Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen 
 
Sak 07/19 ÅRSREGNSKAPET FOR 2018, Sirdal kommune 
 
Lover, forskrifter: 
Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 
Forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15. desember 2000, med endringer i 2004 
 
Saksdokumenter vedlagt saken: 
Årsregnskapet for 2018  
Årsberetningen for 2018  
Foreløpig revisjonsberetning, datert 15.04.2018 
Uavhengig revisors beretning, datert 17.06.2019  
Nummerert brev nr. 14 vedr. regnskapsrevisjon, datert 17.06.2019 
 
Saksopplysninger: 
Driftsregnskapet viser kr 212 954 922 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk 
på kr. 0. 
 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, driftsregnskap, investeringsregnskap 
og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av 
vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. 
 
Årsregnskapet er utarbeidet etter de formelle krav som stilles i kommuneloven med tilhørende 
regnskapsbestemmelser i forskrift for årsregnskap og årsberetning og god regnskapsskikk i 
Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandarder. 
 
Det er mottatt foreløpig revisjonsberetning, datert 15.04.2019, hvor det opplyses at 
rådmannen ikke har avlagt regnskap innen den fastsatte fristen. 
 
I den endelige revisjonsberetningen, datert 17.06.2019, fremkommer det følgende forbehold: 
 
Konklusjon med forbehold om budsjett 
«Regnskapsskjema 1B viser betydelig merforbruk i forhold til regulert budsjett på flere 
enheter.  Totalt er det brukt 11.9 millioner mer til drift enn budsjettert. 
Vi viser til redegjørelsen om budsjettavvikene i administrasjonssjefens årsberetning. 
 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi med unntak av 
forholdet i foregående avsnitt, at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet i det alt 
vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer 
med regulert budsjett.» 
 
Konklusjon med forbehold om registrering og dokumentasjon 
«I henhold til bokføringslovens § 7 skal bokføring være a jour innen fristen for pliktig 
regnskapsrapportering. For kommunen vil det si hver annen måned.  Regnskapsperioder skal 
lukkes innen denne fristen, og dermed stenges for videre bokføring.  Regnskapet for 2018 har 
ikke vært ajourført og lukket innen fristene slik loven krever. 
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Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAF) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 
finansiell informasjon», mener vi med unntak av forholdet i foregående avsnitt, at ledelsen 
har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 
kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.» 
 
I nummerert brev nr. 14 vedr. regnskapsrevisjon 2018, fremkommer det merknader omkring:  

• Regnskapsavleggelse og årsoppgjørsdokumentasjon 
• Avgitt beretning pr. 15.4.2019 
• Forbehold i konklusjon om budsjett 
• Forbehold i konklusjon om registrering og konklusjon 
• Ajourhold av regnskapet og internkontroll 
• Budsjettavvik investering 
• Noteopplysning – investeringsregnskap over flere år 

 
Rådmann og revisor vil være til stede i kontrollutvalgets møte og kan svare på eventuelle 
spørsmål i forbindelse med regnskapet og nummerert brev nr.14 fra revisor.  
 
Det vises til revisjonsberetningen og til nummerert brev nr.14 fra revisor. 
 
Behandling av årsregnskapet 
Behandling av årsregnskap og årsberetning vil være slik, jf. forskrift om årsregnskap og 
årsberetning: 
 

- Rådmann og fagansvarlig for regnskap avlegger årsregnskapet 
- Rådmann utarbeider årsmelding 
- Revisor avgir revisjonsberetning til kommunestyret 
- Kontrollutvalget avgir uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret 
- Formannskapet innstiller overfor kommunestyret om godkjenning og disponering 

(Kontrollutvalgets uttalelse skal foreligge når formannskapet behandler regnskapet) 
- Kommunestyret godkjenner regnskapet 

 
Forslag til vedtak: 
Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Sirdal kommune sitt regnskap for 2018. Sammen med 
årsregnskapet forelå årsmelding fra rådmannen samt revisjonsberetning fra 
Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS. 
 
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner 
og noter, samt rådmannens årsmelding, tilfredsstiller de formelle krav i 
regnskapsforskriften og regnskapsbrukernes informasjonsbehov. 
 
Kontrollutvalget vil anmode om at anbefalingene som fremkommer i nummerert brev 
nr. 14 fra revisor blir fulgt opp. 
 
Kontrollutvalget vil igjen beklage at regnskapet ikke er ferdig til fastsatte frister.  Dette 
gjør at kontrollutvalget ikke er gitt anledning til å behandle regnskapet og årsmeldingen 
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på en fullgod måte. En vil anbefale at kommunestyret gjør rådmannen oppmerksom på 
at gjeldende frister må overholdes i fremtiden. 
  
Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 
17.06.2019 og av nummerert brev nr. 14, datert 17.06.2019, har kontrollutvalget ingen 
merknader til Sirdal kommune sitt årsregnskap for 2018. 
 
 
 
SAK 08/19 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2018 
 
Følgende tilføyelse settes inn under punktet Andre saker, 2. avsnitt: 
 
«Innstillingen ble dessverre ikke fremlagt for kommunestyret.  Kontrollutvalget vil anmode 
ordfører om å holde seg orientert om kontrollutvalgets arbeid.» 
 
Enstemmig vedtak: 
 

Årsmeldingen for 2018 vedtas. 
 
 
Saksfremstilling:     Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen 
 
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. 
 
 
 
 
SAK 09/19 UAVHENGIGHETSERKLÆRINGER FRA REVISOR 
 
Enstemmig vedtak: 
 

Basert på revisors egenvurdering av sin uavhengighet mener kontrollutvalget at 
det kan konkluderes med at revisor tilfredsstiller kommuneloven og 
revisjonsforskriftens krav til uavhengighet. 
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Saksfremstilling:     Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen 
 
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. 
 
 
 
Referatsak: 
Følgende sak ble referert og tatt til orientering: 
 
R 03/19 Rutine for oversendelse av saker til kommunen 
 
Morten Ovedal la frem denne uttalelsen, (som fikk enstemmig tilslutning i utvalget): 
 
«Rutinene mottatt fra administrasjonen har vært kontrollutvalgets praksis i minst 3 perioder. 
Kontrollutvalget har en formening om at rutiner ved oversendelse ikke har vært problemet 
med at saker fra kontrollutvalget ikke når kommunestyret.» 
 
 
Revisor orienterer 
 
 
Eventuelt 
 
 


