
Agder Sekretariat  
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder 

 
Postboks 120 

4491 Kvinesdal 

Bankkonto:  

3080 32 25660 

Organisasjonsnr.: 

988 798 185 

 

 

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 
 

MØTEBOK 
 
Møte nr. 04/18 
Møtedato: 19. november 2018 kl. 09.00 – 09.20 
Sted: Rådhuset, møterom formannskapssalen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tilstede: 
Ole Erik Vestøl Endrerud, leder 
Morten Ovedal 
Åslaug Karin Fidjeland 
 
Dessuten møtte:  
Rådmann Inge Stangeland 
Revisjonssjef Irene Loka 
Revisor Helene S. Egeland 
Utvalgssekretær Kjell Ivar Hommen 
 

Det var ikke merknader til innkalling og saksliste. Møtet ble videooverført. 
 

SAKSLISTE: 
 
SAK 13/18  GODKJENNING AV MØTEBOK  
SAK 14/18  FORVALTNINGSREVISJON - prosjektplan 
SAK 15/18 SIGNERT BREV NR. 13 FRA REVISOR 
 
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 19. november 2018      Sirdal kontrollutvalg  
 

SAK 13/18 GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

Enstemmig vedtak: 

 

Møtebok fra 24. september 2018 godkjennes. 
 
 

 

SAK 14/18 FORVALTNINGSREVISJON - prosjektplan 
 

Enstemmig vedtak: 

Kontrollutvalget ber Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS om å 

gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet «Planlegging og styring av 

eiendomsforvaltningen i Sirdal kommune» basert på de problemstillinger og 

innenfor den økonomiske rammen og tidsplan som fremgår av prosjektplan 

datert 05.11.2018. 

 

 

Saksfremstilling:     Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen 

 

SAK 14/18 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON - PROSJEKTPLAN 

 

Vedlegg: 

 Prosjektplan fra Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS, datert 05.11.2018 

 

Bakgrunn: 

I Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019 for Sirdal kommune prioriteres 

følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt: 

 

1. Ulike temaer under oppfølging av regler på personalområdet - gjennomført 

2. Planlegging og styring av eiendomsforvaltningen  

3. Vurdere kommunens rutiner og foreta kontroll av om anskaffelser er i samsvar med 

rutiner og lov om offentlige anskaffelser  

4. Ansvarsfordeling mellom kultur og næringsavdelingen  

 

Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 24.09.2018 gjennomføring av 

forvaltningsrevisjonsprosjekt med tema «Planlegging og styring av eiendomsforvaltningen i 

Sirdal kommune». 

 

Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS har lagt frem en prosjektplan hvor de foreslår 

følgende formål og problemstillinger for prosjektet: 

 

Formål: 

Å undersøke om Sirdal kommune har en tilfredsstillende planlegging og styring av 

eiendomsforvaltningen. 
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Problemstillinger: 

I hvilken grad foreligger overordnede politisk bestemte mål og strategier for 

eiendomsforvaltningen? 

 

I hvilken grad har Sirdal kommune et tilfredsstillende system for planlegging og styring 

av eiendomsforvaltningen? 

 

Prosjektet vil bli gjennomført etter de normer og standarder som er relevante for det området 

som skal undersøkes i forvaltningsrevisjon, og metodebruken vil være i henhold til de krav 

som er fastsatt i kommuneloven, forskrift om revisjon i kommuner og RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon. 

 

Prosjektet anslås gjennomført innenfor et timeforbruk på inntil 300 timer. Det tas sikte på 

fremleggelse av endelig rapport i løpet av våren 2019. 

 

Forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget ber Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS om å gjennomføre 

forvaltningsrevisjonsprosjektet «Planlegging og styring av eiendomsforvaltningen i Sirdal 

kommune» basert på de problemstillinger og innenfor den økonomiske rammen og tidsplan 

som fremgår av prosjektplan datert 05.11.2018. 

 

 

SAK 15/18 SIGNERT BREV NR. 13 FRA REVISOR 

Enstemmig 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. 

 

 

Saksfremstilling:     Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen 

 

SAK 15/18 SIGNERT BREV NR 13 FRA REVISOR 

 

Vedlegg: 

 Signert brev fra revisor, datert 29.10.2018 

 

Bakgrunn: 

Kontrollutvalget har mottatt signert brev nr. 13 fra revisor, hvor det påpekes en rekke mangler 

ved ajourhold av kommunens regnskap, og manglende internkontroll. 

Det er 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 har informert om at det vil bli lyst ut et vikariat på regnskap, og at det arbeides 

med muligheter for innlån av ressurser fra nabokommuner. 

 

Det vises til signert brev nr. 13 fra revisor.  
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Revisor vil være tilstede i møtet. 

Rådmannen er invitert for å informere om saken. 

 

Vurdering: 

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.  

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. 

 

Forslag til 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. 

 

 

Revisor orienterer 

 

 

 

Eventuelt 

 

 


