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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: Tirsdag 09. april 2019 kl. 09.00 
 
Sted: Kommunehuset, møterom kommunestyresalen 
 
SAKSLISTE: 
SAK 01/19 GODKJENNING AV MØTEBOK   
SAK 02/19 ÅRSPLAN 2019 
SAK 03/19 OPPFØLGING AV VEDTAK – SIGNERT BREV NR. 13 
SAK 04/19 SELSKAPSKONTROLL KONSESJONSKRAFT IKS 
 
Referatsak: 
R 01/19 Årsrapport 2018 fra Skatteoppkreveren i Sirdal 
R 02/19 Innkalling representantskapsmøter Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS 
 
Revisor orienterer 
 
Eventuelt 
 
Sirdal, 02.04.2019 
 
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. 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 
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        Møtedato: 09.04.2019 
        Saksbehandler: kih 
 
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. 
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Årsplan for Sirdal kontrollutvalg – 2019 
 

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) 
 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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Kontrollutvalget i Sirdal kommune   Sak 03/19 
        Møtedato: 09.04.2019 
        Saksbehandler: kih 
 
SAK 03/19 SIGNERT BREV NR 13 FRA REVISOR – manglende behandling 

 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalget mottok signert brev nr. 13 fra revisor dater 29.10.2019, 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 2019 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.  
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. 
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Kontrollutvalget i Sirdal kommune   Sak:04/19 
        Møtedato: 09.04.2019 
        Saksbehandler: kih 
 
 
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? 

 
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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOR KONTROLLUTVALGET I EIERKOMMUNER 

PROSJEKTPLAN FOR SELSKAPSKONTROLL  

KONSESJONSKRAFT 

IKS 
AUST-AGDER REVISJON IKS, SEPTEMBER 2018  



 

INNLEDNING 

Selskapskontroll er hjemlet i kommuneloven § 77 nr. 5 og nærmere omtalt i forskrift for 

kontrollutvalg kapittel 6 (§§13-15).  

Kommuneloven § 77 Kontrollutvalget nr. 5 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunen eller 

fylkeskommunes interesser i selskaper m.m. 

Forskrift om kontrollutvalg § 13 (1) Selskapskontroll 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.  

Selskapskontrollens innhold er definert i forskriftens § 14, og kan gjennomføres på to 

forskjellige måter. En eierskapskontroll kontrollerer om den som utøver kommunens 

eierinteresser i selskaper, gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

En selskapskontroll kan også gjøres som en mer omfattende forvaltningsrevisjon. Denne 

prosjektplanen vil beskrive en eierskapskontroll av Konsesjonskraft IKS.  

 

BAKGRUNN 

Konsesjonskraft IKS er et interkommunalt selskap mellom 20 kommuner og de to 

fylkeskommunene i Agder. Konsesjonskraft IKS skal forvalte kommunene/fylkeskommunene 

sin konsesjonskraft og sørge for at konsesjonskraften blir omsatt i markedet og prissikret i 

samsvar med den fastsatte risikostrategien. For sine eiere skal konsesjonskraft IKS ta imot og 

formidle videre den pengeytelsen som oppstår gjennom forvaltningen av 

konsesjonskraftretten. Konsesjonskraft IKS har følende eierkommuner: 

 Aust-Agder 

fylkeskommune 

 Vest-Agder 

fylkeskommune 

 Arendal kommune 

 Audnedal kommune 

 Birkenes kommune 

 Bygland kommune  

 Bykle kommune 

 Evje og Hornnes 

kommune 

 Flekkefjord kommune 

 Froland kommune 

 Grimstad kommune 

 Hægebostad 

kommune 

 Iveland kommune 

 Kristiansand 

kommune 

 Kvinesdal kommune  

 Lindesnes kommune 

 Marnardal kommune 

 Sirdal kommune 

 Valle kommune 

 Vennesla kommune 

 Åmli kommune 

 Åseral kommune 

 

Kontrollutvalgene i de deltakende kommunene vedtok i løpet av 2016 «Plan for 

selskapskontroll 2016-2019» for sine respektive kommuner. Disse planene baseres på en 

overordnet analyse av kommunens eierskap ut ifra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med 

sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll i kommunen.  

http://www.austagderfk.no/
http://www.austagderfk.no/
http://www.vaf.no/
http://www.vaf.no/
http://www.arendal.kommune.no/
http://www.audnedal.kommune.no/
http://www.birkenes.kommune.no/
http://www.bygland.kommune.no/
http://www.bykle.kommune.no/
http://www.e-h.kommune.no/
http://www.e-h.kommune.no/
http://www.flekkefjord.kommune.no/
http://www.froland.kommune.no/
http://www.grimstad.kommune.no/
http://www.haegebostad.kommune.no/
http://www.haegebostad.kommune.no/
http://www.iveland.kommune.no/
http://www.kristiansand.kommune.no/
http://www.kristiansand.kommune.no/
http://www.kvinesdal.kommune.no/
http://www.lindesnes.kommune.no/
http://www.marnardal.kommune.no/
http://www.sirdal.kommune.no/
http://www.valle.kommune.no/
http://www.vennesla.kommune.no/
http://www.amli.kommune.no/
http://www.aseral.kommune.no/


 

I «Plan for selskapskontroll» ble en eierskapskontroll av Konsesjonskraft IKS vurdert som 

hensiktsmessig, særlig med utgangspunkt i intensjonen med selskapet, og på bakgrunn av at 

forrige selskapskontroll av selskapet ble foretatt i 2009. Eierskapskontrollen er planlagt 

gjennomført som en felles kontroll for alle eierkommunene. Aust-Agder Revisjon IKS vil 

gjennomføre eierskapskontrollen med samarbeid fra Ager Kommunerevisjon IKS og 

Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS.  

 

KONSESJONSKRAFT IKS  

Konsesjonskraft IKS ble startet i 1984, og ble utvidet med Vest-Agder i 2014. Selskapet skal 

sørge for at konsesjonskraften blir prissatt riktig og omsatt i markedet i henhold til formålet. 

Selskapet har et eget styre, representantskap og administrasjon. I tillegg er det opprettet et 

porteføljeutvalg som gir råd til administrasjonen. Administrasjonen består av fire ansatte, og 

selskapet hadde i 2017 et driftsresultat på 112 MNOK.1  

Resultatregnskap i hele 1000 2017 2016 

Sum driftsinntekter 220 206 238 196 

Driftsresultat 112 044 131 905 

Årsresultat 25 258 22 323 

Balanseregnskap 

i hele 1000 

2017 2016 

Sum egenkapital og gjeld 182 507 149 223 

 

 

FORMÅL  

Formålet med eierskapskontrollen er å undersøke og vurdere om Konsesjonskraft IKS driver 

etter sitt formål, i samsvar med eierkommunenes vedtak, selskapets vedtekter, samt sentrale 

lover og regler. Det vil bli sentralt for prosjektet å se på om selskapets uttak og omsetning er i 

samsvar med lovverket, selskapsavtalen og andre føringer fra eierkommunene.  

Eierskapskontrollen vil ha fokus på formålet til Konsesjonskraft IKS, som går ut på å omsette 

kommunenes og fylkeskommunenes konsesjonskraft gjennom å ta imot og formidle videre 

den pengestrømmen som oppstår gjennom forvaltningen av konsesjonskraftrettighetene. 

Konsesjonskraft IKS forvalter store verdier som årlig fordeles på de ulike eierkommunene. 

Utebetalingsprognosen til fordeling blant kommunene er i 2018 på nærmere 100 millioner 

                                                                 
1 Proff.no/regnskap/konsesjonskraft 



 

kroner, noe som vil utgjøre relativt store utbetalinger for eierkommunene. Til tross for en del 

små prosentvise eierandeler, er det derfor likevel store midler som forvaltes fra selskapet til 

den enkelte eierkommune.   

 

Konsesjonskraft IKS er opprettet i henhold til lov om interkommunale selskaper og skal drive 

blant annet etter bestemmelser i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven.   

 

PROBLEMSTILLINGER  

Hovedformålet med problemstillingene vil være å kartlegge hvordan kommunene sikrer sine 

eierinteresser, samt om fordeling av ressurser gjøres i henhold til formålet med selskapet.  

Følgende problemstillinger vil bli undersøkt:  

1. Sikrer eierkommunene at deres eierinteresser blir ivaretatt i selskapets 

styrende organer?  

2. Rapporteres selskapets aktiviteter tilbake til de respektive eierkommunene i 

tråd med gitte anbefalinger?  

3. 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?  

 

 

REVISJONSKRITERIER  

Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som kommunen skal revideres/ 

vurderes i forhold til, og som er utledet av autorative kilder. Revisjonskriteriene vil blant 

annet være:  

- Aktuelle lover med forskrifter, som for eksempel vassdragsreguleringsloven    

- Selskapets stiftelsesdokumenter og vedtekter 

- Eierkommunenes vedtak tilknyttet selskapet 

- Styringsdokumenter 

- Administrative retningslinjer og mål 

- Statlige føringer/veiledere 

 

GJENNOMFØRING, METODE OG AVGRENSNING  

Prosjektet vil gjennomføres av Aust-Agder Revisjon IKS ved jurist Camilla Eriksrud, med 

Kristian Fjellheim Bakke som ansvarlig forvaltningsrevisor.  

Det metodiske arbeidet vil ta utgangspunkt i en kvalitativ tilnærming, hovedsakelig gjennom 

en dokumentanalyse av kommunale styringsdokumenter, rutinebeskrivelser og relevante lover 



 

på området. Det vil i tillegg innhentes informasjon fra nøkkelpersoner tilknyttet selskapet og 

kommunen som anses å ha kunnskap som kan belyse problemstillingene basert på sine roller, 

ved eksempelvis daglig leder av selskapet og styrets leder.  

 

RESSURSER OG TIDPLAN 

Prosjektet anslås å bli gjennomført og ferdigstilt innen sommeren 2019. Tidsbruken anslås 

omkring 100 timer.  

 

Arendal september 2018  

 

Ansvarlig forvaltningsrevisor 

Kristian Fjellheim Bakke  
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