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Arkivsak-dok. 18/00117-21 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Songdalen kontrollutvalg 25.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 25.09.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 18/00117-22 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Songdalen kontrollutvalg 25.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møtet 09.05.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 09.05.2018 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Protokoll Songdalen kontrollutvalg 09.05.2018 
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Møteprotokoll  
 

Songdalen kontrollutvalg 

 
Dato: 09.05.2018 kl. 10:00 
Sted: Perrongen 
Arkivsak: 18/00117 
  
Til stede:  Espen Alf Halvorsen (leder), Stein Vidar Eikholm, Solveig Nordkvist 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:   
  
Andre: Revisjonssjef Tor Ole Holbek 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Morten Gahrsen 

Forvaltningsrevisor Maren Stapnes 

Økonomisjef Arild Andresen sak 8-9/18 

Regnskapssjef Olav Espelid sak 8-9/18 

Teknisk Sjef Stein Erik Watne sak 10/18 

Avdelingsleder Arne Kjell Brunes sak 10/18 
  
Protokollfører: Sander Haga Ask 
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Songdalen, 09.05.2018 

 

 

Espen Alf Halvorsen        Sander Haga Ask 

Kontrollutvalgsleder        Sekretær 
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Møteinnkalling 

3/18 Godkjenning av møteinnkalling 09.05.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 09.05.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

2/18 Godkjenning av protokoll fra møte 27.02.18 og 01.03.18 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 09.05.2018 2/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 27.02.18 og 01.03.18 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 27.02.18 og 01.03.18 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

8/18 Regnskap og årsmelding 2017 Songdalen kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 09.05.2018 8/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalgets uttalelse til Songdalen kommune årsregnskap 2017: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Songdalen kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsrapport fra rådmannen. Agder Kommunerevisjon IKS har avlagt 

revisjonsberetning for regnskapsåret 2017. 

 

Songdalen kommunes årsregnskap viser kr. 383 877 827 til fordeling drift og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 18 672 246. 

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og 

noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som 

årsrapporten til rådmannen omhandler. 

 

Kontrollutvalget viser til revisjonsberetningen der revisor mener at regnskapet er avlagt i 

samsvar med lover og forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.  

 

Kontrollutvalget anbefaler at Songdalen kommunes årsregnskap for 2017 godkjennes. 

 

Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

 

Møtebehandling 

Økonomisjef Arild Andresen og regnskapssjef Olav Espelid orienterte om regnskapet og 

årsmeldingen 2017 for Songdalen kommune. 

 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Morten Gahrsen orienterte om arbeidet med 

revisjonsberetningen. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalgets uttalelse til Songdalen kommune årsregnskap 2017: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Songdalen kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsrapport fra rådmannen. Agder Kommunerevisjon IKS har avlagt 

revisjonsberetning for regnskapsåret 2017. 
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Songdalen kommunes årsregnskap viser kr. 383 877 827 til fordeling drift og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 18 672 246. 

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og 

noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som 

årsrapporten til rådmannen omhandler. 

 

Kontrollutvalget viser til revisjonsberetningen der revisor mener at regnskapet er avlagt i 

samsvar med lover og forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.  

 

Kontrollutvalget anbefaler at Songdalen kommunes årsregnskap for 2017 godkjennes. 

 

Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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9/18 Orientering om saksbehandling av startlån fra Husbanken 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 09.05.2018 9/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Økonomisjef Arild Andresen orienterte om saksbehandlingen av og ordningen om startlån fra 

Husbanken. 

 

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket under deler av orienteringen jf. kommuneloven §31 pkt.4. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

Administrasjonen vil orientere på nytt om saksforholdene innen utgangen av året. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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10/18 Orientering om kommunens ansvar som bygningsmyndighet, tilsyn 

og ulovlighetsoppfølging 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 09.05.2018 10/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering. 

 

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å påse at det utarbeides en årlig rapport som 

beskriver tilsynsvirksomheten ved byggesaker sett opp mot tilsynsstrategien og at denne 

legges frem for planutvalget. 

 

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å vurdere behovet for å revidere tilsynsstrategien for 

byggesaker. 

 

 

Møtebehandling 

Teknisk sjef Stein Erik Watne og avdelingsleder Arne Kjell Brunes orienterte om kommunens 

ansvar som bygningsmyndighet, tilsyn og ulovlighetsoppfølging. Videre ble det orientert om 

to spesifikke saker som kontrollutvalget hadde etterspurt informasjon om. De svarte på 

spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering. 

 

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å påse at det utarbeides en årlig rapport som 

beskriver tilsynsvirksomheten ved byggesaker sett opp mot tilsynsstrategien og at denne 

legges frem for planutvalget. 

 

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å vurdere behovet for å revidere tilsynsstrategien for 

byggesaker. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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11/18 Oppfølging av selskapskontroll i KBR og forvaltningsrevisjon av 

feieravdelingen 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 09.05.2018 11/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget er fornøyd med hvordan selskapskontrollen i KBR og forvaltningsrevisjonen 

av feieravdelingen er fulgt opp og avslutter med dette saken. 

 

 

Møtebehandling 

Revisjonssjef Tor Ole Holbek gikk igjennom tilbakemeldingen fra KBR på oppfølgingen av 

rapporten. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget er fornøyd med hvordan selskapskontrollen i KBR og forvaltningsrevisjonen 

av feieravdelingen er fulgt opp og avslutter med dette saken. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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12/18 Prosjektplan forvaltningsrevisjon Beredskap 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 09.05.2018 12/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak 

 

 

Møtebehandling 

Forvaltningsrevisor Maren Stapnes presenterte prosjektplanen for forvaltningsrevisjonen og 

svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

 

Forslag fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen og ber revisjonene starte arbeidet i tråd med 

prosjektplanen. 

 

Prosjektet forventes levert våren 2019. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen og ber revisjonene starte arbeidet i tråd med 

prosjektplanen. 

 

Prosjektet forventes levert våren 2019. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



3/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 09.05.2018 - 18/00117-22 Godkjenning av protokoll fra møtet 09.05.2018 : Protokoll Songdalen kontrollutvalg 09.05.2018

 

 11  

 

13/18 Årsrapport 2017 kemneren for Kristiansandsregionen 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 09.05.2018 13/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Årsrapport og årsregnskap for 2017 fra kemneren for Kristiansandsregionen, samt 

kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Songdalen kommune tas til 

orientering. 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget gikk igjennom årsrapporten 2017 fra Kemneren for Kristiansandsregionen. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Årsrapport og årsregnskap for 2017 fra kemneren for Kristiansandsregionen, samt 

kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Songdalen kommune tas til 

orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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14/18 Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018 - Songdalen 

kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 09.05.2018 14/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget gikk igjennom de aktuelle tilsynene for Songdalen kommune i 2018. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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15/18 Orienteringer fra revisor 09.05.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 09.05.2018 15/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Revisjonen orienterte om avslutningen av revideringen av årsregnskapet og hadde ingen andre 

spesifikke saker å orientere om. 

 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/18 Eventuelt 09.05.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 09.05.2018 16/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret 

a. Kontrollutvalgets årsmelding behandlet 21.03.2018 

2. Neste møte blir 19.06.2018 kl. 10.00 

3. Eventuelt 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/06150-3 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

Songdalen kontrollutvalg 25.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering om saksbehandling av startlån fra Husbanken 

 

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 
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husstanden, nøktern og rimelig sammenliknet med prisnivået på stedet. 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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Arkivsak-dok. 18/10208-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Songdalen kontrollutvalg 25.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2018 

 

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

Vedlegg:  

- Overordnet revisjonsstrategi 2018 Songdalen kommune 
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1 Innledning 

Formålet med dokumentet er å informerer kontrollutvalget på et overordnet nivå om den 

revisjonsstrategi en har lagt for regnskapsåret 2017. I henhold til god revisjonsskikk er planen 

for revisjonen dynamisk for å ta hensyn til eventuelle endringer. 

 

Revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i sitt arbeid. De 

bestemmelser / retningslinjer revisor skal følge består primært av 

 Kommuneloven av 25.09.92 med forskrifter 

 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner 

 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 og skal levere disse tjenestene til 

kommunen. 

 

Overordnet revisjonsstrategi er det overordnede planleggingsdokument for gjennomføring av 

regnskapsrevisjon. Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å dokumenter tilstrekkelige 

og effektive revisjonshandlinger i forbindelse med regnskapsrevisjon. Revisjonsstandarden 

«ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap» ligger til grunn for dette dokumentet. 

 

Vi er av den oppfatning at denne overordnede revisjonsstrategien, sammen med våre øvrige 

muntlige og skriftlige rapporteringer, dekker kravene som stilles til dokumentasjon av vårt 

arbeid. Dette dokumentet er også utarbeidet slik at det kan hjelpe kontrollutvalget med å 

oppfylle sitt tilsyns- og påseansvar.  

 

2 Revisjonens formål 

Formålet med regnskapsrevisjon er å bekrefte at årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med 

lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever 

etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at 

årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.  

 

Revisor konkluderer på regnskapsrevisjon gjennom revisors beretning. I revisors beretning 

uttaler revisor seg med høy, men ikke absolutt, sikkerhet om følgende forhold: 

 om årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir det alt vesentlige 

dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Songdalen kommune per 31. 

desember, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i 

samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 

 om de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med 

budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett 

 om opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er i samsvar med årsregnskapet 

og er i samsvar med lov og forskrifter 

 om ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og 

dokumentasjon av kommunen regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 

kommunal regnskapsskikk i Norge. 

 



18/18 Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2018 - 18/10208-1 Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2018 : Overordnet revisjonsstrategi 2018 Songdal

AGDER KOMMUNEREVISJON IKS 

4 

 

Revisor skal opparbeide seg en forståelse av kommunen, dens virksomhet og omgivelser, 

herunder også kommunens interne kontroll. Revisor må også vurdere hvorvidt innhentet 

informasjon tyder på at det foreligger misligheter. Dette følger av «ISA 240 Misligheter og 

feil» at revisor gjennom revisjonen skal bidra til å forebygge og avdekke misligheter. 

Begrepet misligheter benyttes primært om tilsiktede handlinger. Det er særlig to typer 

tilsiktete handlinger som er relevante for revisor; uredelig regnskapsrapportering og underslag 

av eiendeler. Dersom det konstateres misligheter ved revisjon eller på annen måte, skal 

revisor straks sende en foreløpig innberetning til kontrollutvalget. Når saksforholdet er 

nærmere avklart skal revisor sende en endelig innberetning til kontrollutvalget med kopi til 

rådmannen
1
.  

 

3 Foreløpig risikovurdering 

Revisjonsstandarden «ISA 315 Identifisering og vurdering av risikoen for vesentlig 

feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser» inneholder krav for hvilke 

handlinger revisor skal utføre for å danne grunnlag for å identifisere og anslå risikoer for 

vesentlig feilinformasjon i regnskapet. 

 

Revisor gjennomfører risikoanalyse av kommunen for å kartlegge om der er områder hvor det 

foreligger risiko som kan medføre vesentlige feil i regnskapet. Gjennom risikoanalyser 

vurderes risiko på de ulike områder, og resultatet av analysene har betydning for omfanget og 

valget av revisjonshandlinger som skal utføres. 

 

Kommunen er en stabil virksomhet, med faste oppgaver som skal løses innenfor budsjettets 

rammer. Rammene for kommuner er avhengig av nivået på overføring fra statsbudsjettet 

(rammetilskudd og inntektsutjevning) og skatteinntektene. 

 

3.1 Kommunens økonomi 
 

3.1.1 Drift 
Kommunens driftsregnskap viste i 2017 et positivt netto driftsresultat på kr 23,5 mill, vedtatt 

budsjett 2018 viser kr 5,1 mill. 

 

Netto driftsresultat for Songdalen kommune utgjorde 4,4 %
2
 i 2017, gjennomsnittet for 

kommunene
3
 var på 3,8 % (gjennomsnitt for kommunene redusert fra 4,0 % i 2016, og 

anbefalt nøkkeltall er >1,75%). God økonomistyring og netto overskudd i enhetene, god 

finansavkastning, merinntekter på skatt og rammetilskudd og ulike andre statlige tilskudd er 

hovedårsakene til Songdalen kommunes gode resultat i forhold til budsjett i 2017.  

 

Kommunen synes å ha god kontroll på driften.  

 

3.1.2 Investeringer 
Kommunen har budsjettert med 50,2 mill i investeringer i 2018, hvorav 16,8 mill er relatert til 

VAR-området og 6 mill til avdrag på formidlingslån. Dette finansieres med lån på 37,5 mill, 

                                                 
1
 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 3 

2
 Av sum driftsinntekter 

3
 SSB, 26.3.18 
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og 11,7 mill finansieres via mva kompensasjon, tilskudd og mottatte avdrag formidlingslån. 

Samlet blir dette 49,2 mill. De resterende 1,0 mill finansieres med overføring fra drift.  

 

De fem sektorene med størst investeringsprosjekter er: 

 
(i hele 1 000) 

Sektor 2018 

VAR området 16 769 

Prosjekter under teknisk  19 982 

Skoler 1 060 

Rådmannens stab 4 772 

Helse og omsorg 500 

Barnehagene 105 

Samlet 43 188 

 

Ingen forhold som indikerer særskilt risiko knyttet til investeringer i 2018.  

  

3.1.3 Gjeld og likviditet 
Kommunens langsiktige gjeld (eksklusive pensjon og startlån) utgjør kr 494,9 mill per 

31.12.2017. Dette var en økning på kr 5,4 mill sammenlignet med 31.12.2016. Det ble i 2018-

budsjettet vedtatt at det kan tas opp inntil kr 36,4 mill i lån, og det er budsjettert å betale kr 

20,6 mill i avdrag.  

Netto lånegjeld utgjorde 92,6 % av driftsinntektene i 2017 (ned fra 96,9% i 2016). Anbefalt 

nøkkeltall her er < 75%, så her ligger man over anbefalingen. 

 

Kommunen holder seg innenfor kommunelovens bestemmelser om maksimal avdragstid. 

 

For å ha god likviditet, bør kontantbeholdningen være minst 1/12 av omsetningen og 

forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld bør ikke være lavere enn 2. 

Kontantbeholdning (bank) per 31.12.2017 var kr 145,5 mill (1/12 utgjorde 44,6 mill), og 

forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld var 5,3 som er godt over nøkkeltall.  

 

Kommunens likviditet synes tilfredsstillende. 

 

 

3.2 Viktige utfordringer 
 

 I perioden frem mot 2020 vil arbeidet med å forme nye Kristiansand kreve mye av 

organisasjonen. Det er mottatt midler fra staten, men de tre kommunene må også bidra 

med betydelig egeninnsats i form av personell og økonomiske midler. 

 Økt utgiftsbehov i de neste årene, først og fremst innen pleie og omsorg. 
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3.3 Kommunens risikostyring og økonomisk intern kontroll 
 

Revisor skal opparbeide seg en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for 

revisjonen. 

 

Den interne kontrollen kan igjen deles inn i følgende komponenter: 

 Kontrollmiljø 

 Kommunen risikovurderingsprosess 

 Informasjonssystemer 

 Kontrollaktiviteter 

 Overvåking av kontroller. 

 

KRD kom i 2010 ut med 85 anbefalinger til styrket egenkontroll i kommuner og kommuner. 

KS har gitt veiledninger til bruk for kommunens arbeid med intern kontroll basert på disse 

anbefalingene.  

 

Songdalen kommune har etablert interne kontrollrutiner på en rekke områder. Revisor 

gjennomgår disse løpende gjennom året i revisjonsarbeidet. Vesentlige rutiner for vårt arbeid 

er kommunens interne retningslinjer, regnskaps- og budsjettoppfølgning og rutiner rundt 

attestasjon og anvisning. Rådmannen gir årlig tilbakemelding på den interne kontrollen i sitt 

svar på forespørsel til ledelsen fra revisjonen. 

 

Det rapporteres til kommunestyret i to tertialrapporter i tillegg til årsregnskapet. 

 

4 Fastsettelse av vesentlighetsgrense 

Revisor skal ikke være opptatt av bagatellmessige forhold, og vil planlegge å utføre 

revisjonen med sikte på å avdekke eventuelle vesentlige feil eller mangler. Det følger av «ISA 

320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon» at revisor ved 

utarbeidelse av den overordnede revisjonsstrategien skal fastsette en vesentlighetsgrense for 

regnskapet totalt sett. Med vesentlig menes her at årsregnskapet ikke inneholder 

feilinformasjon som ville fått brukerne av årsregnskapet til å treffe en annen beslutning 

dersom feilinformasjonen ikke var tilstede. 

Vesentlighetsbegrepet brukes av revisor både ved planlegging og utførelse av revisjon. 

Begrepet er også sentralt ved evaluering av virkningen av identifisert feilinformasjon på 

revisjonen og av eventuell ikke-korrigert feilinformasjon i regnskapet. Vesentlighetsgrensen 

er sentral ved utarbeidelse av en konklusjon på regnskapet. I en normal revisjonsberetning sier 

revisor at «årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en 

dekkende fremstilling. 

 

5 Revisjonsplan 

Med basis i overordnet revisjonsstrategi blir det utarbeidet revisjonsplan. Revisjonsplanen 

angir de enkelte revisjonshandlinger som revisor skal utføre. Revisjonsplanen er revisjonens 

interne arbeidspapirer og skal ikke behandles politisk. 
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6 Avslutning 

Den overordnede revisjonsstrategiens risiko- og vesentlighetsvurderinger bygger på en 

foreløpig vurdering av bl.a. erfaring, historisk regnskapsmateriell og den interne kontroll som 

foreligger. 

 

Det videre arbeidet med regnskapsrevisjonen kan avdekke forhold som kan medføre endringer 

i revisjonsstrategien. Vesentlige endringer dokumenteres. 

 

 

 

Kristiansand, 22. august 2018 

 

Agder Kommunerevisjon IKS 

 
Leif Morten Gahrsen 
Registrert revisor 
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Arkivsak-dok. 18/10216-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Songdalen kontrollutvalg 25.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2019 Songdalen kommune 

 

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. 
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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 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  
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Arkivsak-dok. 18/00126-5 
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Songdalen kontrollutvalg 25.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 25.09.2018 

 

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 
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Denne filen er unntatt offentlighet.

 
 Tittel: Svar på reviors årlige årlig forespørsel 2018 

 Tilgangskode: OFFL§13 Taushetsplikt 

 Paragraf: Offl §13 jfr Fvl §13.1
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Denne filen er unntatt offentlighet.

 
 Tittel: Svar åorsoppgjørsbrev 2017 

 Tilgangskode: OFFL§13 Taushetsplikt 

 Paragraf: Offl §13 jfr Fvl §13.1
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Songdalen kontrollutvalg 25.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 25.09.2018 

 

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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