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INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET 
 
Tid/stad: Onsdag 28. september 2022 kl. 13.00 kommunehuset, 
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SAKSLISTE 
SAK 08/22 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRÅ MØTE 17.08.22  
SAK 09/22 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON 
SAK 11/22 BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET I VALLE KOMMUNE 2023 
SAK 12/22 OVERORDA REVISJONSSTRATEGI 2022 VALLE KOMMUNE 
SAK 13/22 REVISOR ORIENTERAR 
 
FASTE POSTAR 
Vidare arbeid i kontrollutvalet: 
 
EVENTUELT 
 

Valle, 21. september 2022 
 

 
       Gunnar Brottveit 
       Leiar 
         

Inger Lise Austrud 
        Utvalssekretær 
 
 
Forfall og inhabilitet bes meldt til Inger Lise Austrud, tlf. 918 69 975 / ila@asekretariat.no 
Kopi til: Ordførar, kommunedirektør, revisor, Gunn Margith Homme, Setesdølen 
Varamedlemmer møter berre etter særskilt innkalling. 
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Agder Sekretariat 
 
Kontrollutvalet i Valle kommune    Sak 08/22 
        Møtedato: 28.09.22 
        Sakshandsamar: ILA 
 
 
SAK 08/22  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRÅ MØTE 17.08.22 
 
Vedlegg: 
Forslag til møteprotokoll frå møte 17.08.22 
 
 
Bakgrunn for saka: 
Forslag til protokoll frå møte 17.08.22 vert lagt fram for godkjenning.  
 
 
Framlegg til vedtak: 
 

1. Møteprotokoll frå kontrollutvalets møte 17.08.22 vert godkjent.  
 
2. Leiar får fullmakt til å underteikne møteprotokollen 
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VALLE KOMMUNE – KONTROLLUTVALET 
 

MØTEBOK 
 
Møte nr. 02/22 
Dato: 17.08.22 kl. 13.00 – ca. kl. 14.05. 
Stad: Kommunehuset, kommunestyresalen. 
 
Til stades: 
Gunnar Brottveit, leiar  
Åse Ingebjørg Flateland, 
nestleiar 
Ånund Viki, medlem 
Marianne Rysstad, medlem 
Torleif B. Harstad, medlem 

Andre til stades (heile eller deler av møtet): 
Agder Kommunerevisjon IKS v/ Tommy Pytten og Henriette 
Svendsen 
Agder Sekretariat v/ Inger Lise Austrud 
Administrasjonen v/ Vidar Homme (kommunedirektør) 
Ordførar Steinar Kyrvestad 
 
 

 
Det var ikkje merknader til innkalling og saksliste. 
 
ORIENTERING:  
Kommunedirektør er invitert inn frå starten av møte for å orientere om:  

- Kort presentasjon av kommunedirektør og organisasjonen – kommunedirektør sin 
tankar og fokusområde framover. 

- Samspelet mellom kontrollutval og kommunedirektør 
- Rutine for behandling at statlege tilsynsrapportar – rapportering til kontrollutvalet 
- Rutinar for informasjon til kontrollutvalet ved mislegheiter 

SAKSLISTE 
SAK 06/22 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRÅ MØTE 11.05.22  
SAK 07/22  ETTERLEVELSESKONTROLL MED ØKONOMIFORVALTNINGA 
 
 
FASTE POSTAR 
Nytt frå revisor: 
Vidare arbeid i kontrollutvalet: 
 
EVENTUELT 
 
 
 
Underskrift 
 
 
Gunnar Brottveit 
Leiar 
 
 
Kopi av møteboka sendes: Ordførar, kommunedirektør, revisor, Gunn Margith Homme, 
Setesdølen 
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ORIENTERING:  
Kommunedirektør orienterte utvalet grundig om:  

- Presentasjon av kommunedirektør og organisasjonen – kommunedirektør sin tankar og 
fokusområde framover. 

- Samspelet mellom kontrollutval og kommunedirektør 
- Rutine for behandling at statlege tilsynsrapportar – rapportering til kontrollutvalet 
- Rutinar for informasjon til kontrollutvalet ved mislegheiter 

 
SAK 06/22  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRÅ MØTE 11.05.22 
 
Vedtak: 
 

1. Møteprotokoll frå kontrollutvalets møte 11.05.22 vert godkjent.  
 
2. Leiar får fullmakt til å underteikne møteprotokollen 

 
Saksutgreiing:     Sakshandsamar: Inger Lise Austrud 
 
Vedlegg: 
Forslag til møteprotokoll frå møte 11.05.22 
 
Bakgrunn for saka: 
Forslag til protokoll frå møte 11.05.22 vert lagt fram for godkjenning.  
 
 
Framlegg til vedtak: 
 

1. Møteprotokoll frå kontrollutvalets møte 11.05.22 vert godkjent.  
 
2. Leiar får fullmakt til å underteikne møteprotokollen 

 
 
SAK 07/22  ETTERLEVELSESKONTROLL MED ØKONOMIFORVALTNINGA 
 
Vedtak: 
 
Kontrollutvalet tar revisors attestasjonsuttale frå forenkla etterlevelseskontroll til orientering.  
 
Saksutgreiing:     Sakshandsamar: Inger Lise Austrud 
 
Vedlegg: 
Attestasjonsuttale frå Agder Kommunerevisjon IKS datert 28.06.22 
Brev forenkla etterlevelseskontroll frå Agder Kommunerevisjon datert 28.06.22 
 
Bakgrunn for saken: 
Revisor har utført eit attestasjonsoppdrag i samband med Valle kommunes etterleving av 
føresegner og vedtak for økonomiforvaltninga knytt til området tiltakspakker 
koronaepidemien.  
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Følgande er kontrollert:  
1. Støtte er gitt i samsvar med statsstøtteregelverket. 
2. Støtte er gitt i henhold til de krav som KMD har gitt i sine tilsagnsbrev. 
3. Det føreligger søknad og signert akseptbrev, og evt. avtalt rapportering før utbetaling 

av støtte.  
 
Uttalen gjev moderat sikkerheit for konklusjonen, altså er det ikkje like strenge beviskrav som 
til ei revisjonsberetning.  
 
Saksopplysingar: 
Kommunestyret skal sjå til at uavhengig instans med kunnskap om økonomiforvaltninga 
vurderer rutinane. Kommunestyret skal og sjå til at slike rutinar er etablert og overhaldt. 
Kontrollutvalet er kommunestyrets tilsynsorgan og det ligg til utvalet å føre tilsyn med 
kommunens forvaltning på kommunestyrets vegne. 
 
Revisor legg ved brev som tek opp innhenting av dokumentasjon på tapte inntekter og ekstra 
kostnader. Revisor anbefaler kommunen å innhente desse opplysningane for framtidige 
utbetalingar som del av god internkontroll, men dette har inga betydning for revisors 
konklusjon. 
 
For øvrig er revisors konklusjon som følger:  
 
Konklusjon:  
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på noe 
som gir oss grunn til å tro at Valle kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd kriteriene 
for tiltakspakker koronaepidemien.  
 
Vurderingar: 
Forenkla etterlevelseskontroll erstattar ikkje den ordinære rekneskapsrevisjon eller 
forvaltningsrevisjon, men kan sjåast på som eit supplement. For kontrollutvalets del er 
ansvaret avgrensa til å sjå til at det vert gjennomført, og halde seg orientert om risiko- og 
vesentlighetsvurdering samt resultat frå kontrollen.  
 
Forenkla etterlevelseskontroll styrker kontrollutvalets grunnlag for ivareta sitt ansvar for å 
føre kontroll med at økonomiforvaltninga er i samsvar med føresegner og vedtak.  
 
Kommunedirektør er ansvarleg for å etablere administrative rutinar som sørger for at 
økonomiforvaltninga er i tråd med føresegner og vedtak, og at økonomiforvaltninga er 
gjenstand for betryggande kontroll.  
 
Revisor vil i møte orientere om resultatet av forenkla etterlevelseskontroll og svare på 
eventuelle spørsmål.    
 
Framlegg til vedtak: 
 
Kontrollutvalet tar revisors attestasjonsuttale frå forenkla etterlevelseskontroll til orientering.  
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FASTE POSTAR 
Nytt frå revisor:  

- Orienterte om prosjektregnskap som ble tatt opp i forrige møte.   
- Planleggingsfase på rekneskapsrevisjon.  

 
Vidare arbeid i kontrollutvalet:  
Neste møte i kontrollutvalet er 28.09.22.  
 
  
EVENTUELT 
 
 
 



Agder Sekretariat 
 
Kontrollutvalet i Valle kommune    Sak 09/22 
        Møtedato: 28.09.22 
        Sakshandsamar: ILA 
 
 
SAK 09/22  BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON 
 
Vedlegg: 
Vedteke plan for forvaltningsrevisjon 2019 – 2023 
 
Bakgrunn for saka: 
I plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2023, vedteke av kommunestyret i møte 
16.12.20, er desse forvaltningsrevisjonsprosjekta prioritert:  
  
 

Prioritet Prosjekt Tema/sektor/selskap Aktuelt for forvaltningsrevisjon 
1.  Kommunedirektørens 

stab 
Økonomi – overordnet økonomistyring 

2.  Oppvekst Barnevern – saksbehandling og 
internkontroll 

3.  Oppvekst Barnevern – Tilsyn og oppfølging 
4.  Teknisk drift og 

eigedom 
Næringsutvikling 

5.  Helse og Sosial Helsetjenesten i Bykle og Valle – 
Ledelse og kvalitetsforbedring 

 
Kommunestyret har i sitt vedtak av planen gjeve kontrollutvalet fullmakt til å gjere endringar 
i prioriteringa av aktuelle prosjekter, og til å sette i gang andre prosjekt, dersom utvalet ser 
behov for det. Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Næringsutvikling» er allereie gjennomført.  
 
Saksopplysningar:  
Kontrollutvalet står fritt til å prioritere aktuelle prosjekter innanfor planen.  
Ein vil foreslå at kontrollutvalet ber Agder Kommunerevisjon IKS om å starte arbeidet med 
eit nytt prosjekt. Utvalet må drøfte kva for eit prosjekt dei vil velje.  
 
Vurderingar:  
Forvaltningsrevisjon er eit verktøy som kommunestyret og kontrollutvalet skal bruke for å 
sikre at kommunen drives på ein måte som ivaretek innbyggjarane sine behov og rettigheitar 
best mogleg. Forvaltningsrevisjon er ein av dei pålagte oppgåvene til kontrollutvalet. 
Gjennom forvaltningsrevisjon undersøker kontrollutvalet om kommunen etterlever regelverk, 
når fastsette mål og om ressursane forvaltast på ein effektiv måte. 
Fokus på å bidra til forbetring er eit viktig aspekt med gjennomføring av forvaltningsrevisjon.  
 
Etter prioritering og bestilling av konkret prosjekt, vil det for forvaltningsrevisjonsprosjekt bli 
utarbeida ein prosjektplan som mellom anna omhandlar kva for nokre problemstillingar 
prosjektet tek sikte på å besvare. Utarbeiding av problemstillingar skjer i samarbeid mellom 
kontrollutvalet og kommunerevisjonen. Prosjektplanen skal godkjennast av kontrollutvalet før 
prosjektet kan påbegynnes. 



 
Kontrollutvalet kan allereie nå gi signaler til revisjonen om kva som kan være aktuelle 
problemstillingar og kva ein ynskjer undersøkt i prosjektet. Problemstillingar (kva for nokre 
spørsmål som ønskes besvart), ressursbruk og framdriftsplan er sentrale element som må 
drøftast.  
Kontrollutvalet må ta stilling til kontrollens omfang basert på tilgjengelege ressursar.  
 
Dersom utvalet vel å tinge prosjekt «Økonomi - overordna økonomistyring» er det viktig å ta 
hensyn til at ein ikkje gjentek det BDO allereie har levert i sin rapport frå desember 2020.  
Det same gjeld om utvalet vel å bestille prosjekt «Saksbehandling og internkontroll i 
barnevernstjenesten». Ein må ta omsyn til at ein ikkje gjentek det Statsforvaltaren allereie har 
levert i sitt tilsyn med barnevernsamarbeidet i Setesdal.   
 
Revisjonen vil vere til stades i møtet. 
 
Saka vert lagt fram for utvalet til drøfting og vedtak utarbeidast i møtet.  
 
Framlegg til vedtak: 
 
Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «______________» og ber Agder 
Kommunerevisjon IKS legge frem prosjektplan i neste møte.  
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Agder Sekretariat 

Bakgrunn 
Heimelen for forvaltningsrevisjon følger av kommunelova § 23-2, som fastsett at 
kontrollutvalet skal sjå til at »det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller 
fylkeskommunens virksomhet, og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har 
eierinteresser i.» og § 23-3 som definerer forvaltningsrevisjon som å gjennomføre 
systematiske vurderingar av økonomi, produktivitet, regeletterleving, måloppnåing og 
verkningar ut frå kommunestyrets vedtak.  
 
På denne bakgrunn har kontrollutvalet i Valle kommune bestilt ei risiko og 
vesentlighetsvurdering frå Agder Kommunerevisjon IKS som grunnlag for utarbeiding av plan 
for forvaltningsrevisjon.  
 

Innhaldet i plan for forvaltningsrevisjon  
Forvaltningsrevisjonen er med andre ord eit viktig verktøy for kommunens øvste politiske 
organ for å føre kontroll med kommunens totale forvaltning og dei resultata som oppnås.  
Kommunelova § 23-3, omhandlar plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og lyder 
som følger:  
  
«Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter 
at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke 
områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i 
kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og 
vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.  
  
Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv.  Kommunestyret og fylkestinget 
kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.»    
 
Kommunelova pålegg kontrollutvalet å utarbeida ein plan for forvaltningsrevisjon. Planen 
skal sikre at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon regelmessig, i eit omfang som er i 
samsvar med kommunens størrelse, kompleksitet og risiko. Planen skal både dekke den 
verksemda som skjer i kommunen sjølv og den verksemda som drives av selskapa som 
kommunen har eigarinteresser i.  
  
For å sikre nyttige og målretta forvaltningsrevisjonar skal planane baserast på ei risiko og 
vesentlighetsvurdering for å finne ut av kva for nokre områder det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon. Vurderinga skal altså bidra til gode og nyttige forvaltningsrevisjonar. 
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Føremålet med forvaltningsrevisjon 
Føremålet med forvaltningsrevisjon er mellom anna å bidra til ein betre og meir effektiv 
kommunal forvaltning. Når det utføres forvaltningsrevisjon, settes fokus på økonomi og 
måloppnåing.  
 
Behovet for forvaltningsrevisjon er stort. Kommunen står overfor betydelege utfordringar. 
Innbyggjarane stiller større krav til kvalitet, sentrale myndigheiter stiller krav til økonomisk 
effektivitet, men også innhaldet i tenestene. Marknaden skaper auka konkurranse og det er 
ofte manglande samsvar mellom mål og tilgjengelege ressursar. 
 
Dette fører med seg at kommunane som oftast må rette større fokus på ressursbruk, styring 
og leiing. Det må styrast etter fleire variablar enn økonomiske data med evaluering av 
måloppnåinga og det blir stilt større krav til leiing. 
 
Ved utøving av forvaltningsrevisjon bidrar kontrollutvalet bl.a. til: 

o å påvise forbetringsområde som bidreg til auka produktivitet og måloppnåing i 
forhold til politiske vedtak og føresetnader 

o å bidra med informasjon til dei i kommunen som gjer vedtak som er til nytte for 
- å styrke kommunestyrets grunnlag for styring 
- kontrollutvalets tilsyn med forvaltninga 
- leiinga si vurdering av moglegheiter for meir nøysam/økonomisk drift, auka 

produktivitet, større effektivitet og betre måloppnåing 
- rasjonell, målretta og kostnadseffektiv drift 

. 
Den gjennomførte risiko- og vesentlighetsvurderinga bygger på revisors faglege skjønn. Den 
endelege prioriteringa må imidlertid kontrollutvalet sjølv foreta på dei områda det kan vere 
aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon.  
  
Arbeidsfordelinga mellom kontrollutvalet og revisjonen kan beskrives som ein bestiller-
utførarmodell. Det vil sei at kontrollutvalet bestiller oppdrag hjå revisjonen som leverer etter 
bestilling. Sekretariatet bistår kontrollutvalet i dette arbeidet både før og etter handsaminga, 
og til vedtak er gjort og følgt opp.  
  
Risiko- og vesentlighetsvurderingen angir dei områda i kommunen som i størst grad utpeiker 
seg som risikoområder. Områdane identifiserast på bakgrunn av den føretatte analysen. 
Områdane som peiker seg ut som mest sentrale for forvaltningsrevisjon er områder kor 
revisjonen ser størst potensial eller nødvendigheit for forbetring av produktivitet, økonomi, 
måloppnåing eller verkningar.  
 
Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjonen 

Gjennomføring 
Etter at kommunestyret har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon, vil kontrollutvalet sørge for 
å bestille forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalet vedtar problemstillingar, prosjektplan og 
ressursar, og om det i så fall skal gjennomførast foranalyse. Kommunerevisjonen 
gjennomfører prosjektet og sender rapporten til kontrollutvalet. Rapporten med 
kontrollutvalets innstilling sendes til kommunestyret for endeleg handsaming.   
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Rapportering 
I tråd med forskrift om kontrollutval og revisjon § 4 skal kontrollutvalet rapportere til 
kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjonar og resultatet av dei. § 5 fastsett at 
kontrollutvalet skal sjå til at kommunestyrets vedtak om forvaltningsrevisjon blir følgt opp og 
skal rapportere til kommunestyret om vedtaket er følgt opp.  
 
Vidare er kontrollutvalet pålagt ansvar for å rapportere til kommunestyret. Med mindre 
kommunestyret vedtar spesielle bestemmingar for når og korleis denne rapporteringa skal 
skje, er det opp til kontrollutvalet å finne ei hensiktsmessig form og frekvens på dette. 
Rapport og resultat frå det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt vert lagt fram for 
kommunestyret etter kvart som dei føreligg.  
 

Prioriteringar i denne planperioden 
 

Generelt  
Risiko og vesentlighetsvurderinga er basert på innsamla skriftleg informasjon og statistikk for 
den enkelte kommune – dessutan innspel frå både kommuneadministrasjon og 
kontrollutval. Ein viser til risiko og vesentlighetsvurderinga for nærare opplysningar. På 
bakgrunn av denne analysen vert det lagt opp til å velja ut forvaltningsrevisjonsprosjekt 
basert på ei vurdering av risiko- og kva som er vesentleg.  
Det vil vera prosjekter som skal fokusere på ein målretta, rasjonell og kostnadseffektiv drift. 
Når ein veljar ut prosjekter bør nytteverdien vurderast i forhold til forventa ressursbruk for å 
gjennomføre prosjektet.  
 
Ved utforminga av eit prosjekt vil kontrollutvalet avgrense temaet slik at prosjektet vert 
konkret og gjev kontrollutvalet dei nødvendige opplysningar for deira kontroll med 
kommunen. 

Gjennomført forvaltningsrevisjon i førre planperiode 
I førre planperiode vart det gjennomført forvaltningsrevisjon på eit av områda i plan for 
forvaltningsrevisjon, «Psykososialt miljø og mobbing i grunnskolen i Valle kommune» (2019).  
 
Plan for forvaltningsrevisjon Valle kommune 2016-2019: 

• Styring og internkontroll (Overordnet) 
• Sørge for tjenester i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven og gjeldende 

forskrifter (Helse og omsorg) 
• Inkluderende læringsmiljø (Skole og barnehage) 
• Barneverntjenester (Barnevern) 

 

Prioritering av forvaltningsrevisjonar i denne planperioden 
I oversikten under er det foreslått forvaltningsrevisjonar ut frå dei opplysningane som 
føreligg.   
 
Generelt ut frå dei ressursane som har vore tilgjengeleg dei seinaste åra er det mest 
realistisk å forvente at det kan gjennomførast mindre enn eit prosjekt i Valle kommune kvart 
år. 
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Etter ei samla vurdering har kontrollutvalet vald å foreslå følgjande prosjekter for Valle 
kommune for 2020 – 2023: 
 

Prioritet Prosjekt Tema/sektor/selskap Aktuelt for forvaltningsrevisjon 
1.  Kommunedirektørens 

stab 
Økonomi – overordnet økonomistyring 

2.  Oppvekst Barnevern – saksbehandling og 
internkontroll 

3.  Oppvekst Barnevern – Tilsyn og oppfølging 
4.  Teknisk drift og 

eigedom 
Næringsutvikling 

5.  Helse og Sosial Helsetjenesten i Bykle og Valle – 
Ledelse og kvalitetsforbedring 

 
 
Ei nærare grunngjeving for val av prosjekta kjem fram i risiko og vesentlighestvurderinga, 
som ligg med saka. 

 
Kommunestyret vedtok i sitt møte 16.12.2020:  
 
Kommunestyret sluttar seg til den framlagde ”Plan for forvaltningsrevisjon for Valle 
kommune 2019-2023, der følgande områder/prosjekt prioriterast:  
 

Prioritet Prosjekt Tema/sektor/selskap Aktuelt for forvaltningsrevisjon 
1.  Kommunedirektørens 

stab 
Økonomi – overordnet økonomistyring 

2.  Oppvekst Barnevern – saksbehandling og 
internkontroll 

3.  Oppvekst Barnevern – Tilsyn og oppfølging 
4.  Teknisk drift og 

eigedom 
Næringsutvikling 

5.  Helse og Sosial Helsetjenesten i Bykle og Valle – Ledelse 
og kvalitetsforbedring 

 
 

Kommunestyret gjev kontrollutvalet fullmakt til å gjera eventuelle endringar i prioriteringa av 
aktuelle prosjekter, og til å sette i gong andre prosjekt dersom utvalet ser behov for det.  
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SAK 11/22 BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET I VALLE KOMMUNE 2023 
 

Vedlagte saksdokument: 
1. Vedteke budsjett for Agder Sekretariat 
2. Agder Kommunerevisjon IKS – delbudsjett Valle 2023 

 
Bakgrunn for saka: 
Kommunen skal ha ei forsvarleg revisjonsordning og eit uavhengig sekretariat. 
Budsjettframlegget inneheld difor lovpålagte oppgåver. Budsjettframlegget er delt inn i 3 
hovudgrupper; kontrollutvalet sine utgifter, utgifter til revisjonstenester og til sekretariat. 

 
Kommunal- og Moderniseringsdepartementets Veileder om kontrollutvalets rolle og 
oppgåver s. 16, seier bl.a. at: Kontrollutvalet skal utarbeide framlegg til budsjett. I 
budsjettet må kontrollutvalet synleggjere kontrollutvalets eigne kostnader og kostnader 
knytt til revisjonsaktiviteter.  
 
Videre står det noko om kven som kan gjera endringar i kontrollutvalets budsjett: 
Budsjettframlegg frå kontrollutvalet kan berre endrast av kommunestyret.  
 
Grunnen til at kontrollutvalets budsjett er i ei særstilling, er at utvalet skal vere fritt og 
uavhengig av dei organa som utvalet skal kontrollere.  
Kontrollutvalets budsjettframlegg skal difor uendra følgje det samla budsjettframlegget til 
kommunestyret, slik at kommunestyret ved budsjetthandsaminga har naudsynt informasjon 
om kva for eit budsjett kontrollutvalet treng for å utøve sin funksjon.  
Når det gjelder betaling for tenester som vert kjøpt av revisjonsselskapet og sekretariatet for 
kontrollutvala, vert desse fastsett av hhv. representantskapet for revisjonen og av styret for 
sekretariatet og kan berre endrast av desse.  

 
Kontrollutvalssekretariatets budsjettframlegg: 
Driftstilskotet skal dekke den normale aktiviteten i kontrollutvalet, frå sakshandsaming 
til utsending av innkallingar og utskrifter, samt arkivhald med meir. Styret i Agder 
Sekretariat handsama budsjettet i møte 23.08.2020. 

 
Agder Sekretariat har 13 eigar- og deltakarkommunar etter kommunesamanslåingane frå 
01.01.20, medan det tidlegare var 16 kommunar. 
 
Selskapet har hatt nullvekst i sine budsjett dei siste åra. I budsjettet for 2022 vart det lagt 
inn ei auke for å kompensere for pris- og lønnsvekst frå 2021 til 2022, samt for å delvis 
kompensere for tidlegare års nullvekst. Resultatutviklinga har vore negativ dei seinare åra 
med meirforbruk/underskot som følge av den omtalte nullveksten i inntektene i åra 
2019 – 2021. Det er difor behov for å auke budsjettet og deltakartilskotet for 2023 for å 
bringe balanse i drifta. 



 
For å dekke inn selskapets utgifter blir deltakartilskotet for 2023 fordelt som følger: 
 

Tabell: Utvikling i deltakartilskot 
Antal innbyggere Tilskot 2020 Tilskot 2021 Tilskot 2022  Tilskot 2023 
1 - 3999 Kr. 134.000 Kr. 134.000 Kr. 140.500 Kr. 151.000 
4000 - 6999 Kr. 160.000 Kr. 160.000 Kr. 166.200 Kr. 179.000 
7000 - 9999 Kr. 175.000 Kr. 175.000 Kr. 181.900 Kr. 196.000 
10000 - 19999 Kr. 210.000 Kr. 210.000 Kr. 218.200 Kr. 234.000 
20000 - Kr. 290.000 Kr. 290.000 Kr. 301.300 Kr. 325.000 

 
For Valle kommune betyr det at driftstilskotet til Agder Sekretariat vert auka frå kr 140 500 
i 2022 til kr 151 000 i 2023.  

   
For nærmare informasjon viser ein til vedlagt budsjett for Agder Sekretariat. 

 
Kommunerevisjonen: 
I medhald av lov om interkommunale selskap § 18 og 20 skal representantskapet vedta 
budsjett for komande kalenderår og ei gong i året vedta selskapets økonomiplan. 

 
I medhald av selskapsavtalen ligg det til representantskapets mynde å vedta budsjett og 
økonomiplan, herunder å bestemme den nærmare fordelinga av utgifter på den enkelte 
kommune og verksemd. Vedteke budsjett/økonomiplan skal sendast eigarane innan 10. 
oktober før budsjettåret for innarbeiding i deltakarkommunens årsbudsjett. 

 
Sekretariatet har motteke delbudsjett for 2023 frå Agder Kommunerevisjon IKS. Der det er 
lagt inn ei auke i tilskotet til revisjonen frå kr 665 000 til kr 690 000, som er ei auke med 
3,8 % frå året før.  
 
I tillegg kjem kr 53 500 til forenkla etterlevelseskontroll. Samla revisjonstilskot for 2022 
utgjer dermed kr 743.500.  
Tilskotet skal dekke rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll m.m.  
 
For ytterlegare informasjon om budsjettet syner ein til det vedlagte delbudsjett frå 
revisjonen.  
Revisjonen vil vere til stades i møte og kan kommentere budsjettet ytterlegare og svare på 
eventuelle spørsmål. 

 
Kontrollutvalet sine utgifter: 
Budsjettet for kontrollarbeidet skal omfatte kontrollutvalets samla verksemd. 
Som tidlegare er det en eigen post i budsjettframlegget til dekning av utvalet sine 
utgifter 
Denne posten er meint å dekke kurs og opplæring av kontrollutvalets medlemmar, 
godtgjersler og konsulenttenester. Det er vanlig at eit eller fleire medlemmar reiser på 
den årlege kontrollutvalskonferansen i regi av Norges Kommunerevisorforbund. 

 
For posten for kontrollutvalets utgifter vert det føreslått ein liten auke.  

 
Budsjettframlegget: 
Det framlagte budsjettframlegg for kontrollarbeidet bygger på 

• Førre års budsjettramme 



• Delbudsjett Valle for Agder Kommunerevisjon IKS for 2023 
• Vedteke budsjett for Agder Sekretariat for 2023 

 
 

Kontrollbudsjett Valle kommune Budsjettframlegg 
2023 

Vedteke budsjett 
2022 

Tilskot til revisjonen Kr. 743.500   Kr.  716.500 
Kommunen sin del av sekretariatstenester Kr. 151.000 Kr.  140.500 
Kontrollutvalets utgifter: 
Møtegodtgjersle mm.  
Kurs og andre utgifter 
Andre konsulenttenester 

 
Kr.  24.000 
Kr.  28.000 
Kr.  53.000 

 
Kr.     21.600 
Kr.     25.700 
Kr.     51.500  

Totalbudsjett Kr. 999.500 Kr.  955.800 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kontrollutvalet tilrår en budsjettramme for kontrollarbeidet i Valle kommune for 
2023 på kr 999 500   
 

2. Kontrollutvalets budsjettframlegg skal uendra følge det samla budsjettframlegget 
for kommunen til kommunestyret. 

 
 
 
 
 



Agder Sekretariat  
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder 

 
Utskrift av styreprotokoll 07.09.22 

  

 

 
Eierkommuner: 

 
Ansatte: 

Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, 
Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, 
Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, 
Lyngdal, Sirdal, Valle, Åseral 
 

Daglig leder Willy Gill 
Telefon: 90 95 62 46 
E-post: willy.gill@asekretariat.no 

Rådgiver Inger Lise Austrud 
Telefon: 91 86 99 75 
E-post: inger.lise.austrud@asekretariat.no 

 

SAK 09/22 BUDSJETT FOR 2023 - AGDER SEKRETARIAT 
 
Behandling i møtet: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Budsjettet for Agder Sekretariat for 2023 vedtas med et totalbudsjett på kr. 2.351.000. 
 

2. Deltakertilskuddet fra den enkelte kommune i 2023 settes til: 
 

Evje og Hornnes Kr.    151.000 
Bygland  Kr.    151.000 
Bykle  Kr.    151.000 
Farsund  Kr.    196.000 
Flekkefjord Kr.    196.000 
Hægebostad Kr.    151.000 
Iveland  Kr.    151.000 
Kvinesdal Kr.    179.000 
Lindesnes Kr.    325.000 
Lyngdal  Kr.    234.000 
Sirdal  Kr.    151.000 
Valle  Kr.    151.000 
Åseral  Kr.    151.000 
SUM  Kr. 2.338.000 

 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
Vedlegg: 
 
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. 
 
Ifølge § 3 i vedtektene skal sekretariatet drives i balanse, slik at inntekter fra kommunene 
dekker kostnadene. 
 
2023 er det 19. driftsåret i Agder Sekretariat.   
 



Agder Sekretariat 
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder 

 

2 

Agder Sekretariat har 13 eier- og deltakerkommuner etter kommunesammenslåingene fra 
01.01.20, mens det tidligere var 16 kommuner. 
 
Selskapet har hatt nullvekst i budsjettene de senere år. I budsjettet for 2022 ble det lagt inn en 
økning for å kompensere for pris- og lønnsvekst fra 2021 til 2022, samt for å delvis 
kompensere for tidligere års nullvekst.  
 
Fra og med 2020 innførte styret ordning med deltakertilskudd basert på innbyggerantall. 
 
Resultatutviklingen har vært negativ de senere årene med merforbruk/underskudd som følge 
av den omtalte nullveksten i inntektene/deltakertilskuddet i årene 2019 – 2021. 
 
Tabell: Regnskapene 2019 -2021 med resultatutvikling 
 2021 2020 2019 
Sum driftsinntekter 2 132 000 2 154 984 2 080 000 
Sum driftsutgifter 2 193 248 2 194 086 2 116 787 
Brutto driftsresultat     -61 248     -39 102     -36 787 
Finansinntekter        7 848        9 510      30 787 
Netto driftsresultat     -53 400     -29 592       -6 000 
Sum avsetninger         16 991 
Dekning merforbruk 2019        -6 000  
Disponering mindreforbruk 2018         16 991 
Bruk av disposisjonsfond      53 400      35 592  
Regnskapsmessig merforbruk               0               0         5 999 
Regnskapsmessig mindreforbruk               0               0                0 
 
Foreløpige tall viser at budsjettøkningen fra 2021 til 2022 ikke var nok til å sørge for et 
resultat som går i balanse. Et grovt anslag tyder på et merforbruk i 2022 på tilsvarende nivå 
som i 2021. Det vil derfor bli lagt fram sak for styret om budsjettjustering.  
 
Lønns- og prisveksten blir høyere enn budsjettert i 2022. For å bringe balanse i budsjettet for 
2023 har jeg foretatt et anslag for totale driftsutgifter som igjen vil danne grunnlag for 
beregningen av nødvendig deltakertilskudd fra kommunene. 
 
Tab. Utgiftsanslag. Alle tall i hele 1000. 
 Totale driftsutgifter Prosentvis økning 
Virkelig utgifter 2021 2 193  
Anslag utgifter 2022 2 281 4,0% 
Anslag utgifter 2023 2 351 3,1% 
 
Lønnsutgifter inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift. 
Lønn og sosiale kostnader utgjør om lag 88% av selskapets driftsutgifter. Lønnsveksten i 
2022 endte på 3,84%. Lønnsveksten i 2023 er usikker. Et gjennomsnitt av prognose og 
forventning til SSB og Norges Bank er 4,3%. KS anslår en lønns- og prisvekst i 2022 på 5,3% 
og 2,7% i 2023. 
 
Øvrige driftsutgifter. 
Denne posten utgjør om lag 12% av driftsutgiftene og dekker blant annet husleie, 
kurs/opplæring, kontingenter/medlemskap/abonnementer, telefon/bredbånd og div. IT.                 
Denne posten må budsjetteres noe opp. Det skyldes ikke minst krav til obligatorisk 
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etterutdanning, jf. krav fra NKRF. Hver medarbeider skal i løpet av en 3-årsperiode 
gjennomføre minst 105 kurstimer innenfor relevante fagområder. 
 
For å dekke inn selskapets utgifter blir deltakertilskuddet for 2023 fordelt som følger: 
 
Tabell: Utvikling i deltakertilskudd 
Antall innbyggere Tilskudd 2020 Tilskudd 2021 Tilskudd 2022  Tilskudd 2023 
1 - 3999 Kr. 134.000 Kr. 134.000 Kr. 140.500 Kr. 151.000 
4000 - 6999 Kr. 160.000 Kr. 160.000 Kr. 166.200 Kr. 179.000 
7000 - 9999 Kr. 175.000 Kr. 175.000 Kr. 181.900 Kr. 196.000 
10000 - 19999 Kr. 210.000 Kr. 210.000 Kr. 218.200 Kr. 234.000 
20000 - Kr. 290.000 Kr. 290.000 Kr. 311.300 Kr. 325.000 
 
Dette gir følgende budsjettforslag for 2023: 
 
Tabell: Budsjettforslag 2022 
Forslag til tallbudsjett for driftsåret 2022 (i hele 1000 kr) 
 B 2023 B 2022 B 2021 R 2020 
Sum driftsinntekter 2 338 2 173 2 082 2 155 
Sum driftsutgifter 2 351 2 186 2 095 2 194 
Brutto driftsresultat      13      13      13      39 
Netto finansinntekter     -13     -13     -13       -9 
Netto driftsresultat        0        0        0      30 
Netto avsetninger        0        0        0     -30 
Regnskapsmessig 
resultat 

       0        0        0        0 

 
 
Øvrige kommentarer til budsjettforslaget for 2022: 
Selskapet driver svært nøkternt med lave driftsutgifter. Når det gjelder lønnsnivå, 
sammenligner vi oss med tilsvarende stillinger i aktuelle kommunale virksomheter.  
 
Opplæring og kompetanseutvikling er viktig for de ansatte og for selskapets tjenester til 
kontrollutvalgene. Det antas at det vil bli gjennomført flere kurs på elektroniske plattformer, 
men det vil fortsatt være behov for fysiske kurs/konferanser innenfor vår sektor. Uansett vil 
det være viktig med tilstrekkelige ressurser til opplæring og kompetanseutvikling i årene 
fremover. 
 
Differanse i totalbudsjettet og sum deltakertilskudd i forslag til vedtak er budsjetterte 
renteinntekter. 
 
Det har vært økt bruk av hjemmekontor for de ansatte de siste årene. En vil fortsatt ha fokus 
på effektiv ressursutnyttelse og nøktern drift.  
 
Det tas sikte på omdanning av selskapet fra §27 samarbeid til Kommunalt oppgavefellesskap 
fra 01.11.23. Sak om dette sendes ut til eierkommunene medio september d.å. 
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Forslag til vedtak: 
 

1. Budsjettet for Agder Sekretariat for 2023 vedtas med et totalbudsjett på kr. 2.351.000. 
 

2. Deltakertilskuddet fra den enkelte kommune i 2023 settes til: 
 

Evje og Hornnes Kr.    151.000 
Bygland  Kr.    151.000 
Bykle  Kr.    151.000 
Farsund  Kr.    196.000 
Flekkefjord Kr.    196.000 
Hægebostad Kr.    151.000 
Iveland  Kr.    151.000 
Kvinesdal Kr.    179.000 
Lindesnes Kr.    325.000 
Lyngdal  Kr.    234.000 
Sirdal  Kr.    151.000 
Valle  Kr.    151.000 
Åseral  Kr.    151.000 
SUM  Kr. 2.338.000 

 
 
 
Utskrift sendt elektronisk til: 
 
 
Rett utskrift: 
 
 
Willy Gill 
Daglig leder 
(sign.) 
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SAK 11/22  OVERORDA REVISJONSSTRATEGI 2022 VALLE KOMMUNE 
 
Vedlegg: 
Overordna revisjonsstrategi 2022 frå Agder Kommunerevisjon IKS datert 16.09.22 
 
 
Bakgrunn for saka: 
I følgje kommunelova § 23-2, 1.ledd bokstav a, skal kontrollutvalet sjå til at kommunens 
rekneskap vert revidert på ein betryggande måte.   
I forskrift om kontrollutval og revisjon §3 står det at kontrollutvalet skal halde seg løpande 
orientert om revisjonsarbeidet og mellom anna sjå til at:  
a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte  
b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalets instrukser og 
avtaler med revisor  
 
Orientering om overordna revisjonsstrategi og revisjonens risikovurdering er eit viktig ledd i 
kontrollutvalets arbeid med å følgje opp påseansvaret i forhold til rekneskapsrevisor.  
 
Overordna revisjonsstrategi omfattar heile kommunen og beskriv revisjonens formål, 
foreløpig risikovurdering, kommunens økonomi, informasjon om kommunens risikostyring 
og økonomiske internkontroll, fastsetting av vesentlighetsgrense og revisjonsplan. Strategien 
er det overordna planleggingsdokumentet for gjennomføring av rekneskapsrevisjon.  
 
Revisjonen vil gjennomgå revisjonsstrategien i møte og svare på eventuelle spørsmål.  
 
Vurderingar: 
Formålet med kontrollutvalets handsaming av overordna revisjonsstrategi er i hovudsak å 
ivareta kontrollutvalets påseansvar i forhold til rekneskapsrevisjon.  
 
 
Framlegg til vedtak: 
 
Kontrollutvalet tar overordna revisjonsstrategi 2022 for Valle kommune til orientering.  
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Kontrollutvalet i Valle kommune    Sak 12/22 
        Møtedato:28.09.22 
        Sakshandsamar: ILA 
 
 
SAK 12/22  REVISOR ORIENTERAR 
 
 
Bakgrunn for saka: 
Det er kontrollutvalets ansvar å sjå til at det blir gjennomført revisjon i kommunen.  
 
Revisor orienterar løpande gjennom året om relevante saker og tema. På denne måten held 
kontrollutvalet seg informert om det løpande revisjonsarbeidet.  
 
Dei tema revisor orienterar om vil bli protokollført. 
 
 
Framlegg til vedtak: 
 
Kontrollutvalet tar informasjonen frå revisor til orientering.  
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