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Sakene legges også ut på www.temark.no  

 

 

Arendal, 19.09.2018 

 

 

 

 

For kontrollutvalgsleder 

Espen Alf Halvorsen 

 

Sander Haga Ask 

Sekretær 

  

http://www.temark.no/
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Møteinnkalling 

4/18 Godkjenning av møteinnkalling 25.09.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00117-21 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 25.09.2018 4/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkallingen godkjennes. 
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Møteprotokoll 

3/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 09.05.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00117-22 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 25.09.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møte 09.05.2018 godkjennes. 

 

 

 

 
Vedlegg:  

- Protokoll Songdalen kontrollutvalg 09.05.2018 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

17/18 Orientering om saksbehandling av startlån fra Husbanken 

 
Arkivsak-dok.  18/06150-3 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 25.09.2018 17/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

I kontrollutvalgets møte 27.02.2018 sak 5/18 Orienteringer fra revisor 27.02.2018 orienterte 

revisjonssjef Tor Ole Holbek om kommunens søknad om tapsreduksjon for startlån fra 

Husbanken. Etter en anbefaling fra revisor valgte kontrollutvalget å be om en orientering om 

saksbehandlingen av startlån, status og utfordringer i det påfølgende møtet. 

 

Saksopplysninger: 

Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en 

egnet bolig og beholde den jf. forskrift om startlån fra Husbanken §1. Startlån og tilskudd til 

etablering skal bidra til at personer som ikke får lån i vanlige banker får en mulighet til å kjøpe 

egen bolig. Det er ikke krav om egenkapital for å få startlån, men du må kunne betjene startlånet 

ved siden av andre utgifter. Har man lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller 

bostøtte. På sikt kan boutgiftene bli lavere når man eier egen bolig enn når man leier.  

 

Husbanken gir lån til kommuner som videre gir startlån til enkeltpersoner. Av forskriften 

fremgår det at startlån skal behovsprøves og at det kommunen skal legge vekt på er om søkeren 
- Forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig 

- Har benyttet mulighetene til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens inntekter og 

nødvendige utgifter til livsopphold gir.  

Søkeren må ha evne til å betjene lånet over tid og ha nødvendige midler igjen til livsopphold. 

Uavhengig av vurderingene i punktene over kan kommunen fortsatt gi startlån i følgende 

situasjoner 
- Husstanden har barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og hensynet til å sikre 

en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid taler for det 

- Husstanden har problemer med å dekke boutgiftene og refinansiering med startlån kan bidra til at 

husstanden kan bli boende i boligen sin 

- Boligsituasjonen hindrer mulighetene for å opprettholde et arbeidsforhold eller hindrer 

utviklingen av det lokale næringsloven 

- Lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger 

 

Det kan gis lån til kjøp av bolig, utbedring og tilpasning av bolig, oppføring av ny bolig og 

refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen. Boligen 

skal være egnet for husstanden, nøktern og rimelig sammenliknet med prisnivået på stedet. 
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Kommunen kan bruke startlånet til fullfinansiere boligen eller som topplån der private eller 

Husbanken gir grunnfinansiering.  Formålet med saksbehandlingen av søknader om startlån er å 

vurdere den enkelte husstands mulighet for å etablere seg i egen egnet bolig på husstandens 

økonomiske betjeningsevne. 

 

Startlån fra kommunen skal sikres med pant i boligen, eller adkomstdokumentet til boligen. 

Kommuner som ikke har sikret startlånet med pant i eiendommen, kan ikke benytte tapsfondet til 

dekning av sitt tap. De kan heller ikke dele eventuelle tap med Husbanken. Formålet med 

tapsfond og tapsdeling er å stimulere kommunene til optimal bruk av startlån ved å gi 

kommunene sikring mot tap på forsvarlige utlån. Tapsdeling innebærer at Husbanken og 

kommunen deler oppståtte tap på startlån. Kommunene har tapsrisikoen for de første 25 prosent 

av det gjenstående beløpet på lånet samt forfalte renter og omkostninger før realisering av pantet. 

Forsinkelsesrenter tas ikke med i tapsdelingen. Staten har tapsrisikoen for et eventuelt restbeløp 

etter realisering av pantet.  Kommunen kan søke Husbanken om å sette av deler av tildelt 

tilskudd til etablering av tapsfond for startlån. Tapsfondet kan benyttes når det er konstatert tap 

på startlån, eller kommunale videreutlån fra andre finansinstitusjoner. 

 

Avslag på startlån er å regne som et enkeltvedtak som skal begrunnes og kan påklages i tråd med 

forvaltningslovens regler.  Kommunen er videre forpliktet til å innhente og kontrollere 

opplysninger som er nødvendige for å behandle søknader om startlån og ved utbetaling av 

startlån. 

 

Kontrollutvalget hadde i møtet 09.05.2018 ved økonomisjef Arild Andresen en orientering om 

saksbehandlingen av startlån fra Husbanken. Kontrollutvalget vedtok i møtet å får en ny 

orientering om saksforholdene innen utgangen av året. Administrasjonen har i september 

orientert formannskapet og vil holde en lignende orientering for kontrollutvalget også. 
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18/18 Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2018 

 
Arkivsak-dok . 18/10208-1 

Arkivkode.  216  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 25.09.2018 18/18 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2018 til orientering. 

 

Saksopplysninger: 
Kommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i revisjonsarbeidet. De 

bestemmelser revisor skal følge er i hovedsak:  
- Kommuneloven med forskrifter  

- Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.  

- Internasjonale revisjonsstandarder (International Standards on Auditing – ISA)  

 

Revisjon av kommunen utgjør i henhold til forskrift om revisjon to hovedoppgaver: regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon. Agder Kommunerevisjon IKS er valgt som revisor for Songdalen kommune og har 

avtale om å levere disse tjenestene for kommunen.  

 

Overordnet revisjonsstrategi 2018 er et overordnet planleggingsdokument for gjennomføring av 

regnskapsrevisjon i regnskapsåret 2018. Formålet med revisjonsstrategien er å planlegge tilstrekkelig og 

effektive revisjonshandlinger for regnskapsrevisjon. Revisjonsstandarden ISA 300 «Planlegging av 

revisjon av et regnskap» ligger til grunn for vedlagt dokument.  

 

Den overordnede revisjonsstrategien, sammen med revisjonens øvrige muntlige og skriftlige 

rapporteringer, skal dekke kravene som stilles til dokumentasjon av revisjonens prioriteringer 

innen regnskapsrevisjon. Dokumentet er også en hjelp til å oppfylle kontrollutvalgets tilsyns- og 

påseansvar overfor revisjonen. Kontrollutvalget påseansvar omfatter ikke en faglig vurdering av 

revisjonens utførelse, fordi det er revisor som har det faglige ansvaret for gjennomføringen av 

revisjonen 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet mener den overordnede revisjonsstrategien, sammen med revisjonens øvrige muntlige 

og skriftlige rapporteringer, dekker kravene som stilles til dokumentasjon av revisjonens 

prioriteringer innen regnskapsrevisjon. Dette dokumentet er også en hjelp til å oppfylle 

kontrollutvalgets tilsyn- og påseansvar overfor revisjonen.  

 

Overordnet revisjonsstrategi er revisors dokument og skal bare tas til orientering av kontrollutvalget. 
 
Vedlegg:  

- Overordnet revisjonsstrategi 2018 Songdalen kommune 

Vedlegg til sak 
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19/18 Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2019 Songdalen kommune 

 
Arkivsak-dok.  18/10216-1 

Arkivkode.  151  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 25.09.2018 19/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2019 i Songdalen kommune med 

en ramme på kr. 1 029 000. 

 

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen: 

 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid i kommunen eller 

fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet 

skal følge formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til 

kommunestyret eller fylkestinget. 

 

Kontrollutvalget fremmer med dette en sak for til kommunestyret (via formannskapet) om 

budsjett for kontrollutvalget. 

 

Saksopplysninger: 

Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Songdalen kommune for 

2019. Kontrollutvalgets budsjett omfatter kostnadene knyttet til selve driften av utvalgets, og i 

tillegg kostnadene til sekretariatstjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester. 

 

Det å sørge for god kontroll og nødvendig tilsyn med driften av den kommunale virksomheten er 

aktuelt. Kontrollutvalget er kommunestyrets eget verktøy for gjennomføring av egenkontroll i 

virksomheten. Kommunestyret har ansvar for å sørge for at det blir bevilget tilstrekkelige 

ressurser til dette. Det er viktig at det settes av tilstrekkelig med midler til kontrollutvalgets 

virksomhet, slik at det ikke blir store svingninger om aktiviteten/kostnadene varierer fra et år til 

et annet.  

 

Møtegodtgjørelse 

Denne posten avhenger bade av aktiviteten i utvalget og hvilket godtgjøringsnivå kommunen 

ligger på. Budsjettet er sett i forhold til gjeldende reglement for godtgjørelse til folkevalgte i 

Songdalen kommune. Det er tatt høyde for 5 kontrollutvalgsmøter i året, og leder pluss to 

medlemmer i utvalget. Godtgjørelsene i kommunen er knyttet opp mot ordførers lønn som igjen 

utgjør 90 prosent av en stortingsrepresentants faste godtgjørelse. I juni 2018 ble godtgjørelsen til 

stortingsrepresentantene endret til kr 956 463. Leder får en fast godtgjørelse på 4 prosent av 
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ordførers lønn. Det utbetales en møtegodtgjørelse på kr. 1000 pr. møte for utvalgets medlemmer. 

Det er også tatt høyde for arbeidsgiveravgiften som er på 14 prosent av de totale godtgjørelsene.  

 

Kurs og opplæring 

Det er viktig med tilstrekkelig ressurser til at medlemmene får delta på ulike kurs og seminarer 

for å holde seg oppdatert og få faglig påfyll. Det er viktig med godt kontakt og 

erfaringsutveksling mellom kontrollutvalgsmedlemmer. Deltakelse på nasjonale, fylkesvise og 

regionale samlinger er viktig i den sammenhengen. Sekretariatet foreslår å legge til rette 

økonomisk slik at alle medlemmene i kontrollutvalget får anledning til å delta på de viktigste 

opplæringstilbudene i 2019. Sekretariatet arrangerer to årlige regionale konferanser i egenregi. I 

tillegg anbefaler sekretariatet kontrollutvalget å reise på en nasjonal konferansen enten i regi av 

NKRF (Norsk kommunerevisor forbund) eller FKT (Forum for kontroll og tilsyn).  

 

Sekretariatstjenester 

Songdalen kommune er medeier i Agder- og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). 

Kostnadene i selskapet blir fordelt etter eierbrød/kommunestørrelse. Budsjettet for Temark 

vedtas først av representantskapet i november, sekretariatet tar derfor forbehold om at det kan bli 

endringer i anslaget vi har tatt høyde for i budsjettoppsettet. Det er lagt inn en økning på kr. 

48 000 for sekretariatstjenestene i 2019 og skyldes merarbeid i forbindelse med 

kommunesammenslåingen. Kommunesammenslåingen medfører økt møteaktivitet i 

kontrollutvalget og en periode med to fungerende kontrollutvalg i slutten av 2019.  

 

Revisjonstjenester 

Songdalen kommune er medeier i Agder Kommunerevisjon IKS. Budsjett for virksomheten blir 

fastlagt av selskapets representantskap. For detaljert delbudsjett fra Agder kommunerevisjon 

IKs, samt forklaringer se vedlegg fra revisjonen. 

 

 

Beskrivelse Budsjett 
2017 

Regnskap 
2017 

Budsjett 
2018 

Regnskap pr 
august 18 

Budsjett 
2019 

Møtegodtgjørelse mv. 54 000 38 288 55 000 25 811 56 000 

Kurs og andre utgifter 30 000 24 106 30 000 8 866 30 000 

Kjøp av IKS      

a. Revisjon 
(revisjonshonorar, 
møtedeltakelse og 
forberedelse) 

704 000 685 090 722 000 358 950 738 000 

b. Selskapskontroll 60 000 60 000 62 000 31 000 64 000 

c. Sekretariat 91 000 90 600 93 000 46 400 141 000 

Totalutgifter 939 000 898 084 962 000 471 027 1 029 000 

 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr. 1 029 000 for kontrollutvalget for 2019, dette 

inkluderer også kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester. Vi anser dette for å være en nøktern 

budsjettering, samtidig som vi mener dette gir et realistisk bilde av forventede utgifter for 

kontrollutvalgets virksomhet i kommende år.  
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Skulle det oppstå uforutsette situasjoner/hendelser hvor det blir behov for ekstraordinære 

granskninger/rapporter fra revisjonen eller det skulle være behov for å innhente ekstern 

kompetanse, kan behovet for tilleggsbevilgninger til kontroll- og tilsynsvirksomhet oppstå. Dette 

er i så tilfelle en sak for kommunestyret. 

 

 
Vedlegg:  

- Delbudsjett revisjon 2019 Songdalen kommune  

 

 

Vedlegg til sak 
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20/18 Orientering fra revisor 25.09.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00126-5 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 25.09.2018 20/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å 

holde seg orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor 

kontrollutvalget gjennom året. 

 

I møtet vil revisor orientere om  
1. Løpende regnskapsrevisjon 

2. Pågående prosjekter 

3. Brev nr 1/2018 - Oppsummerings til årsregnskapet 2017 

4. Revisors årlige forespørsel til ledelsen og rådmannens svar 

 
Vedlegg:  

- Nummerert brev 1/2018 – Oppsummering til årsregnskap 2017 

- Svar fra rådmannen på brev nr. 1/2018 - Unntatt offentlighet jf. Offl. §13 og fvl. §13.1 

- Revisors årlige forespørsel til ledelsen 

- Rådmannens svar på revisors årlige forespørsel – Unntatt offentlighet jf. Offl. §13 og fvl. 

§13.1 

 

 

Vedlegg til sak 
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21/18 Eventuelt 25.09.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00128-5 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 25.09.2018 21/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret 

2. Neste møte blir 04.12.2018 kl. 10.00 

3. Eventuelt 
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