
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: 38 35 14 09 

Mobiltelefon: 97 51 02 98 

E-post: kjell.ivar@asekretariat.no 

Saksbehandler Willy Gill 

Telefon 38 35 52 77 

Mobiltelefon 90 95 62 46 

E-post: willy.gill@asekretariat.no 

 

VALLE KOMMUNE - KONTROLLUTVALET 

 

Medlemmer: Varamedlemmer: 

 

Åse Ingebjørg Flateland, leiar Torleiv D. Bjørgum, 1. varamedlem 

Margit Dale, nestleiar Pål Dale, 2. varamedlem 

Saavi Nomeland Arne G. Helle, 3. varamedlem 

Kent M. Lund  

Knut H. Nomeland  

           

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET  

 

Tid: Tysdag 14. oktober 2014 kl. 13.00 
 

Stad: Rådhuset, «Det lille møterommet» (ved kommunestyresalen) 

 

Saksliste: 

SAK 05/14 BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2015 

         (saksdokumenter ettersendes) 

Referatsaker: 

 Møtebok frå Agder Sekretariat 

 Eigenmelding om uavhengnad frå revisor 

 

Fast post: Revisor orienterer 

 

Eventuelt 

 

 

Valle, den 7. oktober 2014 

   Åse Ingebjørg Flateland    Kjell Ivar Hommen 

   Leiar      Utvalssekretær 

 

 

Innkalling/saksliste send pr. post til: Saavi Nomeland, Pål Dale og Arne G. Helle  

Send elektronisk til: Dei andre medlemma, 1. varamedlem og revisor  

Kopi elektronisk til: Ordførar, rådmann og Setesdølen 

 

Varamedlem(er) møter berre etter særskild innkalling 
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Eventuelle forfall meldast til Kjell Ivar Hommen, tlf. 975 10298.  



Setesdal Revisjonsdistrikt IKS 
- Bykle-Valle-Bygland-Evje og Hornnes-Iveland - 

                                TELEFON                                    E-POST                                     POSTADRESSE                       ORG.NR  
 Risinggård    379 32 360       srisinggard@e-h.kommune.no        Evjemoen                                 976662652 
 Nilsen 379 32 361            onilsen@e-h.kommune.no                4735  EVJE 
 Pytten      379 32 362      tpytten@e-h.kommune.no                                                  
 Mobiltlf  916 31 468   BESØKSADRESSE                BANKKONTONR 
 Fax               379 32 365                                                  Evjemoen                       2901.11.01788 

 
 
 
 
 
Til kontrollutvalget i Valle kommune 
 
 
 

EGENVURDERING AV UAVHENGIGHET 

 

Innledning 

 

Ifølge forskrift om revisjon § 15 skal oppdragsansvarlig revisor minimum hvert år avgi en 
skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. 
 
Krav til uavhengighet og objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun 
oppdragsansvarlig revisor som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget. I 
vår virksomhetsplan vil vurdering av uavhengigheten til hver revisor i kommunens revisjonsteam 
inngå. Oppdragsansvarlig revisors skriftlige egenvurdering skal ligge som et vedlegg til dette 
punktet. 
 
Både kommuneloven (§ 79) og forskrift om revisjon (kap. 6) setter krav til revisors 
uavhengighet. Kravene er nærmere beskrevet nedenfor. 
 

Lovens og forskriftens krav til uavhengighet 

 

Iflg. Kommunelovens § 79 og § 13 i forskrift om revisjon kan den som foretar revisjon ikke : 
1. være ansatt i andre stillinger i kommunen eller i virksomhet som kommunen deltar i 
2. være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen deltar i 
3. delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet, når dette kan føre til at vedkommendes 

interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiver, eller på annen måte er 
egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon 

4. ha nærstående (ektefelle, samboer, nære slektninger), som har slik tilknytning til 
revidert at det kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. 

 
I tillegg stiller lovens § 79 og forskriftens § 14 følgende begrensninger: 

5. revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å 
påvirke eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet 

6. revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs. 
kommunens) egne ledelses- og kontrolloppgaver 

7. revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i 
skattesaker etter domstolloven 

8. det må ikke foreligge andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til 
revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av revisjonsoppgavene 

      

 

 



 

Revisors egenvurdering av punktene ovenfor: 

 

Pkt.1: 
Ansettelsesforhold 

Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i 

revisjonsselskapet. 

 
Pkt. 2: Medlem i 
styrende organer 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i noen virksomhet som 

kommunen deltar i. 

 
Pkt. 3: Delta eller 
inneha funksjoner i 
annen virksomhet, 
som kan føre til 
interessekonflikt eller 
svekket tillit 

Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen  virksomhet som kan 

føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor. 

Pkt. 4: Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til kommunen som har 

betydning for min uavhengighet og objektivitet. 

 
Pkt. 5: Rådgivnings- 
eller andre tjenester 
som er egnet til å 
påvirke revisors 
habilitet 

Undertegnede bekrefter at det for tiden ikke ytes rådgivnings- eller andre 

tjenester overfor kommunen som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

 

Før slike tjenester utføres av Setesdal Revisjonsdistrikt IKS foretas en vurdering 

av rådgivningens eller tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og 

objektivitet. Dersom vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste 

kommer i konflikt med bestemmelsen i forskriften § 14, skal revisor ikke utføre 

tjenesten. Hvert enkelt tilfelle må vurderes særskilt. 

 

Revisor besvarer daglig spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning 

og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike veiledninger må skje 

med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og 

kontrollvurderinger. 

 
Pkt. 6: Tjenester 
under kommunens 
egne ledelses- og 
kontrolloppgaver 

Undertegnede bekrefter at det for tiden ikke ytes tjenester overfor kommunen som 

hører inn under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

Pkt. 7: Opptre som 
fullmektig for den 
revisjonspliktige 

Undertegnede bekrefter at verken revisor eller Setesdal Revisjonsdistrikt IKS for 

tiden opptrer som fullmektig for kommunen. 

Pkt. 8: Andre 
særegne forhold 

Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke 

tilliten til min uavhengighet og objektivitet. 

 
 

Evje, 25.08.2014 
 
 

Steinar Risinggård 
Revisjonssjef 
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AGDER SEKRETARIAT - styret 

 

MØTEBOK 

  
Dato: Onsdag 3. september 2014 kl. 13.00- 14.00 

Sted: Sekretariatets kontor i Kvinesdal 

 

 

Tilstede: 

Malin Stokkeland, nestleder 

Ebba Farre Roksvold 

Harald Lande 

 

Bjarne Johansen hadde forfall 

 

Andre: 

Kjell Ivar Hommen, daglig leder  

 

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 

 

Saksliste 

Sak 05/14 BUDSJETT FOR 2015 

 

Eventuelt 

 

UNDERSKRIFTER: 

 

 

Malin Stokkeland             Ebba Farre Roksvold                   Harald Lande 

 

Utskrift sendes: Styrets medlemmer samt kontrollutvalgsleder, ordfører og rådmann i 

deltakerkommunene. 
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Møtebok 3. september 2014      Agder Sekretariat 

 

 

Sak 05/14 BUDSJETT FOR 2015  

 
Styret gjorde slikt enstemmig vedtak: 

 

Det fremlagte forslag til budsjett for 2015 vedtas. 

 

 

Saksfremstilling:   Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen 

 

Sak 05/14 BUDSJETT FOR 2015 
 
Generelt: 
I vedtektene for Agder Sekretariat, § 10, har styret ansvar for å gjøre vedtak om årsbudsjett. 
Årsbudsjettet skal settes opp slik at det gir et realistisk bilde av virksomheten og det 
forventede økonomiske resultatet av driften. Årsbudsjettet skal fremmes for den enkelte 
kommune, slik at forslaget følger innstilling om årsbudsjett og økonomiplan til 
kommunestyret, jfr. forskrift for kontrollutvalg § 18. 
Iflg. § 3 i vedtektene skal sekretariatet drives i balanse, slik at inntekter fra kommunene 
dekker kostnadene. 
 
2015 er det 11. driftsåret i Agder Sekretariat.   
 
Tilskuddet fra den enkelte eierkommune har hatt følgende utvikling: 
2005: kr   75.000 
2006: kr   75.000 
2007: kr   75.000 
2008: kr   75.000 
2009: kr   80.000 
2010: kr   95.000 
2011: kr   99.000 
2012: kr 104.000  
2013: kr 109.000 
2014: kr 114.000 (budsjett) 
2015: kr 117.000 (budsjett) 
 
Eierkommunene innbetalte totalt kr 640.000 (kr 40.000 pr. kommune) som kapitaltilskudd 
ved etablering av selskapet (§ 5 i vedtektene). 
Pr. 31.12.2013 hadde selskapet en egenkapital på kr 560.527. 
 
Kommentarer: 
For 2015 budsjetteres det med en lønnsvekst med 4,0 % fra 1.5.2015. Pensjonskostnadene er 
beregnet med samme satser som i 2014-budsjettet. 
Andre driftsutgifter budsjetteres med en økning med kr 6.000, eller 3,3%.  
Totalbudsjettet øker med ca. 2,6% i forhold til budsjett for 2014. 
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Forslag til budsjett for driftsåret 2015 
(i hele 1000 kr) 
 
     Budsjettforslag Budsjett   Regnskap
             
     2015   2014   2013  
Driftsinntekter: 
 
Tilskudd fra  
eierkommunene   1 872   1 824   1 774 
Øvrige inntekter                      0 
Sum driftsinntekter   1 872   1 824   1 774 
 
 
 
Driftsutgifter: 
 
Personalutgifter   1 713   1 671   1 599   
Andre driftsutgifter      184      178      189 
                         ___  ___________                                 
Sum driftsutgifter   1 897   1 849   _____1 788_         
 
Brutto driftsresultat   -    25             -     25   -   44_     
 
Finansinntekter        25        25                             27     
                 ___   _________________   
 
Netto driftsresultat          0                 0                     +      18 
 
Bruk av disposisjonsfond         0          0        35 
 
 

 

Eventuelt 
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