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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. 
 
 


