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Arkivsak-dok. 19/00140-9 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Drangedal kontrollutvalg 13.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 13.05.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 19/00140-10 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Drangedal kontrollutvalg 13.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møtet 11.03.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokollen fra møtet 11.03.2019 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Protokoll Drangedal kontrollutvalg 11.03.2019 
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Møteprotokoll  
 

Drangedal kontrollutvalg 

 
Dato: 11.03.2019 kl. 12:30 
Sted: Formannskapssalen 
Arkivsak: 19/00140 
  
Til stede:  Tor Langmyr (leder), Dag Arild Brødsjømoen, Solveig Sætre  
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:   
  
Andre: Oppdragsrevisor Marianne Rogn 

 

Rådmann Jørn Knudsen sak 1-2/19 

Ordfører Tor Peder Lohne sak 1-2/19 

Økonomisjef Jens Arnfinn Brødsjømoen sak 2-3/19 

Skatteoppkrever Linda Sleipnes sak 3/19   
  
Protokollfører: Sander Haga Ask 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

1/19 19/00140-1 Godkjenning av møteinnkalling 11.03.2019 3 

Møteprotokoll 

1/19 19/00140-2 Godkjenning av protokoll fra møtet 26.11.2018 4 

Saker til behandling 

1/19 19/03489-1 Praksis for innkalling, protokoll og kunngjøring av politiske møter 5 
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2/19 19/03503-1 Kommunens rutiner og praksis for arkivering og journalføring 6 

3/19 19/03774-1 
Årsrapport og årsregnskap 2018 skatteoppkreveren i Drangedal 

kommune 
7 

4/19 16/03828-8 Valg av neste forvaltningsrevisjon 8 

5/19 19/02605-2 
Valg av neste selskapskontroll og tilbud om felles selskapskontroll i 

Vekst i Grenlands IKS 
9 

6/19 19/02602-2 Forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet 2019 10 

7/19 19/02841-1 Drangedal kontrollutvalg årsmelding 2018 11 

8/19 19/00147-1 Orientering fra revisor 11.03.2019 12 

9/19 19/00148-1 Eventuelt 11.03.2019 13 

    

 

 
Drangedal, 11.03.2019 

 

 

Tor Langmyr         Sander Haga Ask 

Kontrollutvalgsleder        Sekretær 
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Møteinnkalling 

1/19 Godkjenning av møteinnkalling 11.03.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Drangedal kontrollutvalg 11.03.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

1/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 26.11.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Drangedal kontrollutvalg 11.03.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møtet 26.11.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møtet 26.11.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

1/19 Praksis for innkalling, protokoll og kunngjøring av politiske møter 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Drangedal kontrollutvalg 11.03.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Jørn Knudsen orienterte om gjeldende rutiner og praksis for innkalling, protokoll og 

kunngjøring av politiske møter i Drangedal kommune. 

 

Ordfører Tor-Peder Lohne orienterte om oppslaget i kommunal-rapport, om 

budsjettkonferansen i høst og behandlingen av budsjettet i kommunen. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget ber ordfører og rådmann påse at kommunelovens regler om møteoffentlighet 

og saksbehandling i folkevalgte organer overholdes. 

 

Kontrollutvalget tar saken for øvrig til orientering og er fornøyd med tilbakemeldingene gitt i 

møtet. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget ber ordfører og rådmann påse at kommunelovens regler om møteoffentlighet 

og saksbehandling i folkevalgte organer overholdes. 

 

Kontrollutvalget tar saken for øvrig til orientering og er fornøyd med tilbakemeldingene gitt i 

møtet. 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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2/19 Kommunens rutiner og praksis for arkivering og journalføring 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Drangedal kontrollutvalg 11.03.2019 2/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Økonomisjef Jens Arnfinn Brødsjømoen orienterte om rutine for arkivering og journalføring i 

kommunen. Det er iverksatt tiltak og gjennomført kurs for ansatte og ledere i kommunen. 

 

Ordfører Tor Peder Lohne, rådmann Jørn Knudsen og økonomisjef Jens Arnfinn 

Brødsjømoen svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering og er fornøyd med de tiltak som er iverksatt. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering og er fornøyd med de tiltak som er iverksatt. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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3/19 Årsrapport og årsregnskap 2018 skatteoppkreveren i Drangedal 

kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Drangedal kontrollutvalg 11.03.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar “Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for 

Drangedal kommune” og “Årsrapport for 2018 fra Skatteoppkreveren i Drangedal kommune” 

til etterretning. 

 

Møtebehandling 

Skatteoppkrever Linda Sleipnes og økonomisjef Jens Arnfinn Brødsjømoen orienterte 

årsrapporten og årsregnskapet fra skatteoppkreveren, og svarte på spørsmål fra utvalget. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar “Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for 

Drangedal kommune” og “Årsrapport for 2018 fra Skatteoppkreveren i Drangedal kommune” 

til etterretning. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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4/19 Valg av neste forvaltningsrevisjon 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Drangedal kontrollutvalg 11.03.2019 4/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget diskuterte mulige forvaltningsrevisjonsprosjekter. 

 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget ønsker at det gjennomføres en forvaltningsrevisjon i om forebyggende arbeid 

i sosialtjenesten.  

 

Kontrollutvalget ber om å få en prosjektplan til behandling i neste møte 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget ønsker at det gjennomføres en forvaltningsrevisjon om forebyggende arbeid i 

sosialtjenesten.  

 

Kontrollutvalget ber om å få en prosjektplan til behandling i neste møte. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



2/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 11.03.2019 - 19/00140-10 Godkjenning av protokoll fra møtet 11.03.2019 : Protokoll Drangedal kontrollutvalg 11.03.2019

 

 9  

 

5/19 Valg av neste selskapskontroll og tilbud om felles selskapskontroll i 

Vekst i Grenlands IKS 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Drangedal kontrollutvalg 11.03.2019 5/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget diskuterte valg av neste selskapskontroll. 

 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget ønsker at det gjennomføres en felles selskapskontroll om selvkost i IATA 

IKS med kontrollutvalgene i de øvrige eierkommunene. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget ønsker at det gjennomføres en felles selskapskontroll om selvkost i IATA 

IKS med kontrollutvalgene i de øvrige eierkommunene. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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6/19 Forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet 2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Drangedal kontrollutvalg 11.03.2019 6/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget gikk igjennom forvaltningsrevisor egenvurdering av uavhengighet. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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7/19 Drangedal kontrollutvalg årsmelding 2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Drangedal kontrollutvalg 11.03.2019 7/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret: 

 

Kommunestyret tar Drangedal kontrollutvalg sin årsmelding for 2018 til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget gikk igjennom forslag til årsmelding for kontrollutvalget. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret: 

 

Kommunestyret tar Drangedal kontrollutvalg sin årsmelding for 2018 til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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8/19 Orientering fra revisor 11.03.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Drangedal kontrollutvalg 11.03.2019 8/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsrevisor Marianne Rogn orienterte i møtet om 

1. Regnskapet er levert på tiden. 

2. Endringer om krav til kommunens årsmelding og revisor kontroller. 

3. Registrering av psykisk utviklingshemmede 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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9/19 Eventuelt 11.03.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Drangedal kontrollutvalg 11.03.2019 9/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

1. Referatsaker 

a. Forvaltningsrevisjon – Elevenes skolemiljø behandlet i kommunestyret 

13.12.2018 sak 99/18 

b. Temark vårkonferanse 26.04.2019 i Arendal 

Medlemmene melder seg selv på. 

c. Invitasjon til Forum for kontroll og tilsyn sin fagkonferanse 4-5. juni i 

Kristiansand 

Leder meldes på konferansen. 

d. Tilsyn med legemiddelhåndtering og behandling avsluttet. 

Sekretariatet orienterte om at fylkesmannens oppfølging av tilsyn med 

legemiddelhåndtering og behandling er avsluttet og avvikene er lukket. 

Kontrollutvalget får oversendt brevet fra fylkesmannen. 

2. Neste møte blir 13.05.2019 kl. 12.00 

3. Eventuelt 

a. Kontrollutvalgets leder orienterte om kontrollutvalgskonferansen på 

Gardermoen og temaene for konferansen. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 19/09096-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Drangedal kontrollutvalg 13.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Årsregnskap og årsmelding 2018 Drangedal Kraft KF 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalgets uttalelse til særregnskap 2018 for Drangedal Kraft KF: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Drangedal Kraft KF sitt årsregnskap for 2018. Telemark 

Kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsberetning. 

 

Særregnskapet viser til overskudd på kr. 94 300. 

 

Kontrollutvalget baserer sin behandling på revisjonsberetningen. Kontrollutvalget viser til 

revisors vurdering av at særregnskapet i alt det vesentlige gir en dekkende fremstilling av 

resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per 31.12.2018 og at det er avgitt i samsvar med lov 

og forskrifter. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at regnskapet for Drangedal Kraft KF godkjennes som en del av 

Drangedal kommunes regnskap for 2018. 

 

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget skal i henhold til § 16 i forskrift om «Særbudsjett, særregnskap og årsberetning for 

kommunale og fylkeskommunale foretak» avgi uttalelse om årsregnskapet før kommunestyret behandler 

årsregnskapet.  

 

Det er naturlig at kontrollutvalget, ut fra revisors rapporteringer gjennom året i kontrollutvalgsmøtene og 

revisjonsberetningen, vurderer følgende forhold:  

 om regnskapet er ført i henhold til lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk  

 om disposisjonene i regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak  

 om regnskapsresultatet gir korrekt uttrykk for virksomheten i regnskapsåret  
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Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsberetning datert 06.05.2019. Revisor påpeker i 

revisjonsberetningen at foretakets særregnskap er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i alt det 

vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Drangedal Kraft KF.  

 

Årsregnskapet viser et netto positivt driftsresultat på kr. 94 300. Dette er kr. 154 400 bedre enn 

budsjettert. Det er ikke foretatt investeringer i 2018. 

 

Selskapet har pr 31.12.2018 en negativ egenkapital på kr 402 291.  Drangedal Kraft KF har ikke tatt opp 

langsiktige lån og likviditeten vil derfor være sårbar i oppstartsperioden. Saldo på driftskonto i bank er 

negativ med kr 670 827 pr 31.12.2018. Denne kontoen inngår i konsernkonto med Drangedal kommune. 

Styringen av likviditeten synes å være tilfredsstillende.  

 

 

Daglig leder Jan Gunnar Thors er invitert til møtet for å orientere om Drangedal Kraft KF sitt regnskap og 

årsberetning 2018.  

 

Revisor vil i møtet kunne orientere om revisjonsberetningen og rapport til kontrollutvalget om 

revideringen av regnskapet. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Årsregnskap 2018 Drangedal Kraft KF  

- Årsmelding 2018 Drangedal Kraft KF  

- Revisjonsberetning 2018 

- Rapport til kontrollutvalget om revideringen av regnskapet for 2018 Drangedal Kraft KF 
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‘ .. TELEIVARK

KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkontor:
Postboks 2805, 3702 Skien
TIf:3591 7030
e-post: post-tkr@tekomrev.no
www.tekomrev.no

Til kommunestyret i Drangedal kommune Distriktskontor:
Postboks 83, 3833 Bø
Tif.: 35 05 90 00

Foretaksregisteret:
985 867 402 MVA

Vår ref.: 19/885/kø
Deres ref.:
Arkivkode: 817640

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av særregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert særregnskapet for Drangedal Kraft KF som viser et overskudd på kr 94 300.

Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet

per denne datoen og noter til særregnskapet, herunder et sammendrag av viktige

regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et

rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Drangedal Kraft KF per 31. desember 2018, og av dets

resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler,

tilleggsbestemmelser i kommuneloven, forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for

kommunale og fylkeskommunale foretak og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til

disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av særregnskapet. Vi er

uavhengige av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske

forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig

og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foretakets
årsrapport, men inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av særregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den

øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjoen av særregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det

formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og

særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende

Telemark kommunerevisjon IKS, Postboks 2805, 3702 Skien

e-post: post-tkr@tekomrev.no
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inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen)> under uttalelse om
øvrige lovmessige krav.

Styret og daglig leders ansvarfor særregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler,
tilleggsbestemmelser i kommuneloven, forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for
kommunale og fylkeskommunale foretak og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig
for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et særregnskap som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av særregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foretakets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn for særregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet
Målet med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som gir uttrykk for vår mening. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert
som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske
beslutninger som brukerne foretar basert på særregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder
ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I
tillegg:

. identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i særregnskapet, enten det
skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for
å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig
som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av
misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil,
siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige
fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

. opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å
gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll.

. evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

. konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av særregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det
foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av
betydning om foretakets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer
vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på
tilleggsopplysningene i særregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om særregnskapet og årsberetningen. Våre
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konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen.
Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at foretaket ikke fortsetter
driften.

. evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i særregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt særregnskapet gir uttrykk for de underliggende
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og styret blant annet om det planlagte omfanget av
revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold
av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av
betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om særbudsjett
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som
ligger til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at
budsjettbeløpene i særregnskapet stemmer med regulert særbudsjett.

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om særregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med
særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjorn>, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Skien, 6. mai 2019

TI

.

I Ekman
Sta sautorisert revisor

kopi til: kontrollutvalget
Drangedal Everk KF
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Arkivsak-dok. 19/09097-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Drangedal kontrollutvalg 13.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Årsregnskap og årsmelding 2018 Drangedal Everk KF 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalgets uttalelse til særregnskap 2018 for Drangedal Everk KF: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Drangedal Everk KF sitt årsregnskap for 2018. Telemark 

Kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsberetning. 

 

Særregnskapet viser et overskudd på kr. 8 585 170. 

 

Kontrollutvalget baserer sin behandling på revisjonsberetningen. Kontrollutvalget viser til revisors 

vurdering av at særregnskapet i alt det vesentlige gir en dekkende fremstilling av resultatet for 

regnskapsåret som ble avsluttet per 31.12.2018 og at det er avgitt i samsvar med lov og forskrift. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at regnskapet for Drangedal Everk KF godkjennes som en del av Drangedal 

kommunes regnskap for 2018. 

 

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget skal i henhold til § 16 i forskrift om «Særbudsjett, særregnskap og årsberetning for 

kommunale og fylkeskommunale foretak» avgi uttalelse om årsregnskapet før kommunestyret behandler 

årsregnskapet.  

 

Det er naturlig at kontrollutvalget, ut fra revisors rapporteringer gjennom året i kontrollutvalgsmøtene og 

revisjonsberetningen, vurderer følgende forhold:  

 om regnskapet er ført i henhold til lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk  

 om disposisjonene i regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak  

 om regnskapsresultatet gir korrekt uttrykk for virksomheten i regnskapsåret  

 

Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsberetning som er datert 06.05.2019. Revisor påpeker 

i revisjonsberetningen at foretakets særregnskap er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i alt det 

vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Drangedal Everk KF.  
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Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr. 8 585 170 som er kr. 2 804 154 høyere enn budsjettert.  

Investeringsregnskapet viser gjennomførte investeringer på kr 65,2 mill.  

 

Selskapet har en egenkapital på 37 % av totalkapitalen. Likviditeten er god, men også sårbar med det 

høye investeringsnivået som selskapet har. Styringen av likviditeten synes å være tilfredsstillende.  

 

For øvrig vises det til revisors beretning for Drangedal Everk KF og rapport til kontrollutvalget som er 

vedlagt saken. 

 

Daglig leder Jan Gunnar Thors er invitert til møtet for å orientere om regnskap og årsberetning, og svare 

på spørsmål fra utvalget. 

 

 

Vedlegg:  

- Årsregnskap 2018 Drangedal Ever KF  

- Årsmelding 2018 Drangedal Everk KF  

- Revisjonsberetning 2018 

- Rapport til kontrollutvalget om revisjon av regnskapet 
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KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkontor:
Postboks 2805, 3702 Skien
TIf.:3591 7030
e-post: post-tkr@tekomrev.no
www.tekomrev.no

Til kommunestyret i Drangedal kommune Distriktskontor:
Postboks 83, 3833 Bø
Tif.: 35 05 90 00

Foretakstegisteret:
985 867 402 MVA

Vår ref.: 19/884/ke
Deres ref.:
Arkivkode: 817610

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av særregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert særregnskapet for Drangedal Everk KF som viser et overskudd på kr 8 585 170.
Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet
per denne datoen og noter til særregnskapet, herunder et sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Drangedal Everk KF per 31. desember 2018, og av dets
resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler,
tilleggsbestemmelser i kommuneloven, forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for
kommunale og fylkeskommunale foretak og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (lSA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til
disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av særregnskapet. Vi er
uavhengige av foretaket’slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre Øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foreta kets
årsrapport, men inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av særregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av særregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende

Telemark kommunerevisjon IKS, Postboks 2805, 3702 Skien
e-post: postrntkr@tekomrev.no



11/19 Årsregnskap og årsmelding 2018 Drangedal Everk KF - 19/09097-1 Årsregnskap og årsmelding 2018 Drangedal Everk KF : Drangedal Everk KF revisjonsberetning 2018

I I TELEMARK

KOMMUNEREVISJON IKS 2

inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den Øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen)> under uttalelse om
øvrige lovmessige krav.

Styret og daglig leders ansvarfor særregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler,
tilleggsbestemmelser i kommuneloven, forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for
kommunale og fylkeskommunale foretak og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig
for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et særregnskap som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av særregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foretakets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn for særregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet
Målet med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som gir uttrykk for vår mening. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert
som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske
beslutninger som brukerne foretar basert på særregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder
ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I
tillegg:

. identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i særregnskapet, enten det
skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for
å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig
som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av
misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil,
siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige
fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

. opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å
gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll.

. evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

. konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av særregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det
foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av
betydning om foretakets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer
vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på
tilleggsopplysningene i særregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om særregnskapet og årsberetningen. Våre



11/19 Årsregnskap og årsmelding 2018 Drangedal Everk KF - 19/09097-1 Årsregnskap og årsmelding 2018 Drangedal Everk KF : Drangedal Everk KF revisjonsberetning 2018

‘ .. TELEMARK

KOMMUNEREVISJON IKS 3

konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen.
Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at foretaket ikke fortsetter
driften.

. evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i særregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt særregnskapet gir uttrykk for de underliggende
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og styret blant annet om det planlagte omfanget av
revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold
av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av
betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige Iovmessige krav

Konklusjon om særbudsjett

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som
ligger til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at
budsjettbeløpene i særregnskapet stemmer med regulert særbudsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om særregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med
særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjorn>, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Skien, 6. mai 2019

K Il Ekman
Sta sautorisert revisor

kopi til: kontrollutvalget
Drangedal Everk KF
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Arkivsak-dok. 19/08944-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Drangedal kontrollutvalg 13.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Årsregnskap og årsberetning 2018 Drangedal kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunestyret i Drangedal om kommunes årsregnskap 2018:  
 

Kontrollutvalget har behandlet Drangedal kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med årsregnskapet 

forelå årsberetning fra rådmannen. Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsberetning samt 

rapport til kontrollutvalget vedrørende revisjonen av årsregnskapet.  

 

Årsregnskapet viser kr. 279 449 115 til fordeling drift med et negativt netto driftsresultat er på kr.  

749 000 og et regnskaplig mindreforbruk på kr 8 781 850. Investeringsregnskapet viser et resultat i 

balanse.  

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner tilfredsstiller 

brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsmeldingen 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 Drangedal kommunes årsregnskap 2018 godkjennes.  

 

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

Revisors rapport til kontrollutvalget vedrørende årsregnskapet for 2018, datert 04.05.2019 er vedlagt. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg § 7 skal kontrollutvalget gi en uttalelse til kommunens 

årsregnskap til kommunestyret før det vedtas. Ifølge forskrift om årsregnskap og årsmelding § 10 skal 

kommunens årsmelding fremlegges for kontrollutvalget før det gir sin uttalelse. Kopi av kontrollutvalgets 

uttalelse skal sendes før formannskapet avgir innstiling om årsregnskapet til kommunestyret. 

Kontrollutvalgets uttalelse skal ligge ved saken ved behandling i kommunestyret. 

 

Saksopplysninger: 
Forskriften fastsetter 15. februar som frist for avleggelse av årsregnskapet og revisors frist for avgivelse 

av revisjonsberetningen er 15. april. Grimstad kommune har avlagt årsregnskap og oversendt sin samlede 

årsberetning til revisor og kontrollutvalget.  
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I henhold til Forskrift om kontrollutvalg §7 skal kontrollutvalget gi en uttalelse til årsregnskapet til 

kommunestyret. Kopi av uttalelsen sendes formannskapet. 

 

Det er naturlig at kontrollutvalget, ut fra revisors rapporteringer gjennom året i kontrollutvalgsmøtene og i 

revisjonsberetningen, vurderer følgende forhold:  

- Om regnskapet er ført i henhold til lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.  

- Om disposisjonene i regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak.  

- Om regnskapsresultatet gir korrekt uttrykk for virksomheten i regnskapsåret 

 

Drangedal kommune har avlagt årsregnskap og oversendt sin samlede årsberetning til revisor og 

kontrollutvalget. Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsberetning datert 11.04.2019 og den 

er en såkalt normalberetning. Dette betyr at revisor ved revisjon av årsregnskapet ikke har avdekket 

vesentlige feil eller mangler som krev forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. I tillegg har 

revisjonen levert en rapport om revisjon av regnskapet for Drangedal kommune for 2018. Denne 

rapporten er utarbeidet for å forklare revisor sin revisjon av årsregnskapet bedre enn det som kommer 

frem av revisjonsberetningen. Disse dokumentene danner grunnlaget for kontrollutvalget sin uttalelse.  

 

I korte trekk kan følgende sies om den økonomiske situasjonen: 

- Netto resultatgrad er 0,2% ved utgangen av 2018. Dette er svakt sett i forhold til nivået staten 

v/Teknisk beregningsutvalg (TBU) har satt for en sunn økonomi som er på 1,75%.  

- Kommunens gjeldssituasjon bør følges nøye. Kommunens evne til å betjene gjelden vurderes ut 

fra netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter. KOSTRA-tall for 2018 viser at Drangedal har 

127,9 % mot 122,2% i 2017.  

- Dagens rentekostnader er lave. Prognoser fra Norges bank tilsier fortsatt lave renter i 2019, men 

stigende. Utbyggingen av Suvdøla kraftverk finansieres med lån og fører til at gjelden vil øke 

ytterligere i løpet av 2019. Sett over tid kan økende gjeld og økte rentekostnader bli krevende for 

kommunen. 

- Kommunens likviditet anses som god. Ubrukte lånemidler har økt i 2018 og utgjør nå ca. 26,3 

mill. mot ca. 3,7 mill. i 2017. 

- Teknisk beregningsutvalg anbefaler at frie driftsfond bør utgjøre minst 4,5 % av driftsinntektene. 

Drangedal kommunes tall ved utgangen av 2018 er 6,3 %.  

 

Økonomisjef Jens Arnfinn Brødsjømoen er invitert til møtet for å presentere årsregnskap og årsberetning 

2018 for Drangedal kommune. Telemark kommunerevisjon IKS v/Marianne Rogn legger frem 

revisjonens rapport til kontrollutvalget. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet mener det framlagte regnskapet, notene og årsberetningen gir et tilfredsstillende bilde av den 

økonomiske situasjonen og anbefaler å gi en uttale slik det kommer frem av forslag til vedtak 

 

Kommunens årsmelding for 2018 er ikke ferdigstilt ved utsending av sakspapirene og vil bli ettersendt 

kontrollutvalget når den foreligger. 

 

Vedlegg:  

- Årsregnskap 2018 Drangedal kommune 

- Årsmelding 2018 Drangedal kommune (ettersendes) 

- Revisors beretning 2018 

- Rapport om revisjon av regnskapet for Drangedal kommune 2018 

- Saksfremlegg kommunestyret – årsregnskap for 2018 for Drangedal kommune 
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Hovedkontor:
Postboks 2805, 3702 Skien
Tif.: 35917030

e-post: post-tkr@tekomrev.no

Til Distriktskontor:

kommunestyret i Drangedal kommune 60

Organisasjonsnummer:
985867402

Vår ref.: 19/758/mr
Deres ref:
Arkivref.: 817200

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Drangedal kommunes årsregnskap som viser kr 279 449 115 til fordeling drift og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 8 781 850. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember
2018, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det
alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Drangedal kommune per 31.
desember 2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til
disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Telemark kommunerevisjon IKS, Postboks 2805, 3702 Skien

e-post: post-tkr@tekomrev.no
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øvrig informasjon
Administrasjonssjefen er ansvarlig for Øvrig informasjon. øvrig informasjon består av informasjon i
kommunens årsrapport, ut over det lovbestemte kravet i KL § 48, 5. ledd, men inkluderer ikke
årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet ((Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om
øvrige lovmessige krav.

Administrasjonssjefens ansvarfor årsregnskapet
Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon,
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lovs forskrift og god kommunal
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert
som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske
beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder
ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I
tillegg:

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det
skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformet og gjennomfører revisjonshandlinger for
å håndtere slike risikoer, og innhentet revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig
som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av
misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil,
siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser uriktige
fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

• opparbeidet vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å
gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll.

• evaluerervi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av administrasjonssjefen er
rimelige.

Telemark kommunerevisjon IKS, Postboks 2805, 3702 Skien
e-post: post-tkr@tekomrev.no
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• evaluerervi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og administrasjonssjefen blant annet om det planlagte
omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksier også informasjon
om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle
svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om Øvrige lovmessige krav
Konklusjon om budsjett
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som
ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at
budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrolihandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Skien, 11. april 2019
Telemark kommunerevisjon IKS

Kjl Ekman fttOVU,4—t I

opdragsansvarlig/statsautorisert revisor Marianne Rogn
oppdragsrevisor

Kopi: Kontrollutvalget
Formannskapet
Rådmann JØrn Chr. S. Knudsen

Telemark kommunerevisjon IKS, Postboks 2805, 3702 Skien
e-post: post-tkrctekomrev.no
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Hovedkontor:
Postboks 2805, 3702 Skien
Tlf.:3591 7030
Fax:3591 7059
e-post post-tkr@tekomrev.no

Kontrollutvalget i Drangedal kommune www.tekomrev.no

v/Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Distriktskontor:
Postboks 83,3833 Bø
Tif.: 35 05 90 00
Fax:35 9502 IS

Foretaksregisteret:
985 867402 MVA

Vår ref.: 19/849/mr

Deres ref.:

Arkivkode: 817200

Rapport om revisjon av regnskapet for Drangedal kommune for 2018

Kommuneloven § 78 nr. 5 sier at revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll

til kontrollutvalget. Denne rapporten er utarbeidet for å forklare vår revisjon av

årsregnskapet bedre enn det som fremgår av revisjonsberetningen. Rapporteringen tar også

utgangspunkt i doku mentet <(Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon», som

tidlïgere er lagt fram for kontrollutvalget og angir revisors fokusområder for regnskapsåret

2018.

Revisjonsbetetningen
Revisjonsberetningen er datert 11. april 2019 og er en såkalt normalberetning. Dette betyr at

vi ved revisjon av årsregnskapet ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler som krever

forbehold eller presïseringer i revisjonsberetningen.

Årsregnskapet
Årsregnskapet ble framlagt av rådmannen 15. februar 2019 og inneholdt alle pliktige

oversikter og noter iht. forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal

regnskapsstandard (KR5) nr. 6.

Vi har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler med hensyn til registrering og

dokumentasjon av regnskapsopplysninger, jf. forskrift om årsregnskap og årsberetning § 2 og

lov om bokføring.

Driftsregnskapet
Driftsregnskapet viser et negativt netto driftsresultat på kr 749 000 og et

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 8 781 850.

Det foreligger avstemming av bankkonto gjennom året, men dokumentasjonen er

svak. Siden perioden ikke låses etter avstemming, bør det sammen med
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avstemmingsskjema også ligge kopi av kontoutdrag og kopi av saldo i hovedbok.
Sistnevnte mangler og gjør at kontrollen ikke kan blï fullstendig.

Innenfor selvkostområdet er noen prinsipper lagt til grunn. Et av disse er
generasjonsprinsippet som sier: ((En generasjon brukere skal ikke subsidiere eller bli
subsidiert av neste generasjon». Kommunen har vedtatt at gebyrene på vann og
avløp skal dekkes fullt ut, men for disse selvkostområdene har kommunen
opparbeidet underskudd gjennom flere år. Retningslinjer for seivkost anbefaler at
underskudd bør være dekket inn senest 5 år etter at det er oppstått. Kommunen har

på memoriakonto for avløp underskudd fra 2012 som ikke er dekket inn, hvor
underskudd for området totalt utgjør kr 2,8 mill. I tillegg har kommunen underskudd
på memoriakonto for vann fra 2013 som ikke er dekket inn, hvor underskudd for
området totalt utgjør kr 7,9 mill. Ut fra særskilte lokale forhold kan kommunen
vurdere å strekke perioden for inndekning lenger enn 5 år. Dog bør kommunestyret

gjøre en konkret vurdering hvor lang tidshorisont man beregner for inndekning, og
det bør opplyses om det i note.

lnvesteringsregnskapet
lnvesteringsregnskapet er avsluttet i balanse.

På linje for utlån og forskutteringer, samt linje for bruk av lånemidler ser vi at
regnskapet er vesentlig høyere enn regulert budsjett. Årsaken ligger i at
administrasjonen ikke regulerer budsjettet etter vedtak om låneopptak kr 75 mill. for

Drangedal Everk KF inn i kommunens budsjett. Siden kommunen velger å foreta felles

låneopptak for kommunen og foretaket, får vedtaket også konsekvenser for

kommunens budsjett på nevnte regnskapslinjer og må reguleres inn.

Balanseregnskapet
Balansen gir informasjon om kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital. Det er

derfor viktig at denne til enhver tid viser mest mulig riktige verdier. Vi har kontrollert

at administrasjonen har foretatt en gjennomgang av balansepostene iht.

bokføringslovens krav til dokumentasjon. Dokumentasjon av balansen kunne vært

bedre. Vi har bedt om nye avstemminger og/elter dokumentasjon, herunder
avstemming for foliokonto bank og kapitalkonto. Alle balanseposter som ikke er

ubetydelig skal være avstemt og dokumentert.

Økonomisk situasjon

• Netto resultatgrad (forholdet mellom netto driftsresultat og driftsinntekter) for

Drangedal kommune er 0,2 ¾ for 2018. Dette er svakt sett i forhold til nivået staten

v/Teknisk beregningsutvalg (TBU) har satt for en sunn økonomi som er i ¾ %.

• Kommunens gjeldssituasjon bør følges nøye. Gjelden består både av lån til egne

investeringer, selvfinansierende investeringer og utlån til andre, herunder utlån til

Drangedal Everk KR Sett bort fra formidlingslån utgjør utlån til Drangedal Everk KE ca.

18 % av gjelden. Kommunens evne til å betjene gjelden vurderes ut fra netto

lånegjeld i prosent av driftsinntekter. Korrigert for Drangedal Everks gjeld, er
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kommunens evne til å betjene gjelden 127,9 % i 2018 mot 122,2 % i 2017. Tallet er for
høyt sett i forhold til sammenlignbare kommuner (97,6%), Telemark fylke (98,1%) og
landet (105,5%) for øvrig.

• Dagens rentekostnader er lave. Prognoser fra Norges Bank tilsier at vi også kan

forvente lave renter i 2019, men stigende. Utbyggingen av Suvdøla kraftverk
finansieres med lån og fører til at gjelden vil øke ytterligere i løpet av 2019.
Kommunen har ansvar for at gjetden betjenes i samsvar med kommuneloven. Sett
over tid kan økende gjeld og økte rentekostnader bli krevende for kommunen.

• Kommunens likviditet anses god. Likviditetsgrad 3, dvs. kasse/bank — ubrukte
lånemidler i prosent av kortsiktig gjeld, er noe svakere i 2018 med 1,29 ¾ mot
1,32 % i 2017. Ubrukte lånemidler har økt i 2018 og utgjør nå ca. kr 26,3 mill, mot ca.
kr 3,7 mill, i 2017

• Gode resultater siste årene har gitt kommunen mulighet for å bygge opp sine frie
driftsfond. TBU’s anbefaling er at frie driftsfond bør utgjøre minst 4,5 ¾ av

driftsinntektene. Hva som er akseptabelt nivå må vurderes ut fra kommunens

økonomiske stilling. Drangedal kommunes tall ved utgangen av 2018 er 6,3 ¾. Det er

særdeles viktig for kommunen å ha tilstrekkelig midler på frie driftsfond sett i lys av
kommunens høye gjeldsbyrde, valg av amortiseringstid på premieavvik og for å møte
eventuelle uforutsette hendelser.

Vi viser for øvrig til rådmannens egne analyser av den økonomiske situasjonen i

årsberetningen.

Budsjettkontroll
Revisor skal i henhold til forskrift om revisjon 3 se etter at beløpene i årsregnskapet

stemmer med regulert budsjett og om det foreligger gyldige bevilgninger for den bruk av

midler som regnskapet viser. Vi har kontrollert at opprinnelig budsjett og
budsjettreguleringer i regnskapet er i henhold til de vedtak som er fattet i kommunestyret og

at årsregnskapet er i samsvar med dette. Vi har ikke funnet vesentlige avvik.

Finansforvaltning
Vi har kontrollert om kommunens finansrapportering er i henhold til vedtatt
finansreglement, jf. forskrift om finansforvaltning. Vi har også kontrollert om

finansplasseringene er i henhold til strategien i finansreglementet. Vi ser at over 36 ¾ av

gjeldsporteføljen forfaller i løpet av 2019. Finansregtementet gir en viss grad er frihet for

administrasjonen til å velge type lån ved refinansiering og ved opptak av nye lån. Vi mener

dette er innenfor finansreglementets regler.

Årsberetningen
Vi fikk fremlagt årsberetningen 27. mars 2019. Vi har kontrollert at regnskapstallene er

konsistente med årsregnskapet og at den inneholder pliktige opplysninger i henhold til

kommuneloven § 48 nr. 5, forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10 og KR5 nr. 6.

Årsberetning har et eget avsnitt om internkontroll, herunder økonomisk internkontroll.

Beskrivelsen gir et enkelt bilde av den økonomiske internkontrollen og kunne vært mer
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utdypende. Årsberetningen gir etter vår mening en god beskrivelse av den økonomiske
situasjonen i Drangedal kommune og inneholder alle pliktige opplysninger for øvrig.

Rådmannens Økonomiske internkontroll
Rådmannens internkontroll er en viktig del av egenkontrollen og er med på å sikre kvalitet og
effektivitet i tjenesteproduksjonen, at lovet og regler etterleves og at uønskede hendelser
unngås. Den økonomiske internkontrollen vil også ha betydning for kommunens
økonomistyring. Mangler ved internkontrollen vil kunne medføre risiko for feil i

årsregnskapet og også kunne medføre økt risiko for økonomiske misligheter.

Revisor skal i henhold til forskrift om revisjon § 3 se etter at kommunen har ordnet den
økonomiske internkontrollen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll. Dersom det
avdekkes feil og mangler i de interne rutinene, skal revisor rapportere dette til
kontrollutvalget. Vi har dette året hatt fokus rutiner for lønn, filoverføring til fakturamodul,
kundefordringer, anleggsmodul, inngående fakturaer og skillet drift/investering. Rutiner og
kontroller ser ut til å fungere som forutsatt.

I tillegg har vi gjennomført kontroll av rutine for bankavstemming. Dessverre, som tidligere
nevnt var avstemmingen ikke kontrollerbar da det manglet noe dokumentasjon. Vi har gjort
kommunalsjef for økonomi og utvikling oppmerksom på forholdet.

Kommunen rapporterer i samsvar med kommuneloven. Vi registrerer at rapportering
hovedsak ligger på første halvår. Det vil dermed være viktig at administrasjonen følger med
på kommunens utvikling og vurderer om det er behov justering av budsjettet også etter
behandling av første halvårs rapport.

Misligheter
Det er viktig at kommunen har rutiner for å forebygge og avdekke misligheter. Vi har årlig
møte med kommunens ledelse, med fokus på etiske retningslinjer, saksbehandlingsregler,
antikorrupsjon mv. Vi har også kontinuerlig fokus på dette i vår revisjon av regnskapet. Vårt
inntrykk er at kommunen tar dette på alvor.

Særattestasjoner og rådgivning
Vi utfører årlig en del attestasjonsoppgaver for kommunen. Noen attestasjoner blir utført i
henhold til lov og forskrift og andre i henhold til krav fra eksterne tilskuddsgivere. Felles for
dem alle er at vi følger internasjonale standarder for attestasjonsoppdrag.

Følgende særattestasjoner er gjennomført det siste året:
• Mva. kompensasjon
• Kompetansehevende tiltak
• Behov for langvarige og sammensatte tjenester
• Ressurskrevende tjenester
• Foreldre-støttende tiltak
• Rentekompensasjon Tørdal kirke
• Spillemidler
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Vi yter også rådgivningstjenester til administrasjonen, både i form av større utredninger og
løpende enkeltspørsmål.

Oppsummering
Vi mener framstillingen ovenfor kan være et godt grunnlag for kontrollutvalgets oppfølging
av regnskapsrevisjonen for 2018. Forhold av betydning som ikke er endelig avklart ved
avslutningen av revisjonen for 2018, vil bli fulgt opp i forbindelse med revisjonen for 2019.

Vi mener at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler og anbefaler at dette
fastsettes som Drangedal kommunes årsregnskap for 2018. Mindreforbruket må disponeres
i kommunens kommende årsbudsjett.

Skien, 2. mai 2019
T,elemark kommunerevisjon IKS

oppLagsansvar1igl
statsautorisert revisor Marianne Rogn

oppdragsrevisor

kopi til: rådmann Jørn Chr. 5. Knudsen
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Arkivsak-dok. 19/00069-7 
Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen 

  
Saksgang Møtedato 
Formannskapet              
Kommunestyret            

 
 
   

Årsregnskap 2018 for Drangedal kommune 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Drangedal kommunes regnskap med noter og årsberetning godkjennes. 
2. Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 8.781.849,81. 

Mindreforbruk i sektor 200 og delvis i sektor 100 settes av til sektorvis disposisjonsfond. 
Det settes av kr. 2.430.000,- (økning pensjonsavvik) til disposisjonsfond for å dekke 1års 
amortisering av premieavvik pensjon 2018 som må kostnadsføres i 2019. Resterende 
beløp kr. 3,9 mill. settes av til Generelt disposisjonsfond for å ha en buffer til evt. sviktende 
inntekter i 2019. 

 
Dette bokføres slik: 

Balansekonto 2595004 Debet kr. 8 781 849,81 Ikke disponert driftsresultat 
Disponering av tidligere års 
overskudd 
Konto 1930 Ansvar 1681 
Funksjon 880 

Kredit kr. -8 781 849,81 Finansiering av avsetning til 
disposisjonsfond 

Avsetning til disposisjonsfond 
Konto 1540 Ansvar 1681 
Funksjon 880 

Debet kr. 8 781 849,81 Avsetning til disposisjonsfond 

Disposisjonsfond sektor 100 
Rådmann med stab 
Balansekonto 25699028 

Kredit kr. -800 000,- Disponeres av rådmann 

Disposisjonsfond sektor 200 
Kunnskap, mangfold og kultur 
Balansekonto 25699021 

Kredit kr. -1 710 217,- Disponeres av rådmann 

Disposisjonsfond premieavvik 
pensjon 
Balansekonto 25699010 

Kredit kr. -2 430 000,- Til dekning av amortisering 
pensjon fra 2018 – økt 
avsetning 

Disposisjonsfond kalt 
«Omstillingsfond» 
Balansekonto 25699011 

Kredit kr. -3 841 632,81 Har saldo kr. -261 171,61fra 
før av.  Vesentlige inntekter i 
budsjett 2019 er påvist å 
svikte. 

 Sum kr. 0,-  
 

3. Investeringsregnskapet er gjort opp med regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på kr. 0,- og 
godkjennes. 

4. Driftsbudsjettet for 2019 revideres i samråd med bokføringene i punkt 2 ovenfor. 
 
 
Vedlegg:  

1. Drangedal kommunes årsoppgjør for 2018 
2. Revisjonsberetning fra Telemark kommunerevisjon IKS 
3. Rapport til kontrollutvalget fra revisor 
4. Uttalelse fra kontrollutvalget 
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Referanser i saken 
Kommunelovens §48 med tilhørende forskrifter. 
 
Bakgrunn 
Netto driftsresultat viser et mindreforbruk på kr. 8,8 mill. Samtidig gjør rådmannen oppmerksom 
på at netto driftsresultat har et positivt tall på 0,2 % som fremkommer med å se netto overskudd i 
prosent av brutto inntekt. Det har derfor vært nærmest helt balanse mellom samlede inntekter og 
samlede kostnader i driften i 2018.  I 2017 hadde vi et nettoresultat i driften på 3,5 %. 
 
Årsmeldingen behandles i egen sak og inneholder også tabeller over utviklingen i lånegjelden.  Når 
det gjelder renterisiko vises det for øvrig til Finansrapporering for 2018 som kommunestyret 
behandlet i februar 2019.  
 
Saksfremstilling 
Investeringsregnskapet viser et udekket beløp på kr. 0.  Ubrukte lånemidler pr. 31.12.18 utgjør 
kr. 26,3 mill. Herav kr. 0,6 mill. vedr. startlån.  Kr. 15 mill. av det ubrukte gjelder låneopptak som er 
tenkt bruk til fullfinansiering av nytt kraftverk hos Drangedal Everk KF: 
 
Når det gjelder sektor 400 Bygg, eiendom og kommunalteknikk kan det opplyses at det i 
budsjettet var estimert inntekter fra tilkoblingsgebyr som ikke har latt seg fakturere ennå.  
Prosjektene som lå til grunn for budsjettet på dette, har vist seg å trenge mer tid for å la seg 
realisere.  Disse inntektene er videreført i budsjett for 2019, men det er også usikkert om vi 
rekker å fakturere tilkoblingsgebyrene i dette omfang i 2019.  Avviket mot budsjett på denne 
posten er så vesentlig, at rådmannen finner det rett å ikke kreve at sektor 400 skal dekke 
underskuddet i 2018 fra eget disposisjonsfond. 
 
For sektor 300 Helse og velferd skyldes i stor grad merforbruket økte kostnader i barnevernet. 
Dette var varslet i budsjettprosessen for 2019.  Rådmannen finner det derfor riktig å ikke dekke 
dette fra det forholdsvis lille disposisjonsfondet som sektoren selv har. 
 
Når det gjelder budsjettet for 2019 har rådmannen kommet under hver med bl.a. følgende. 
Budsjettert avkastning for tilbakeført overskudd til premiefond hos KLP er budsjettert med om 
lag kr. 5 mill.  Mottatt informasjon fra KLP i april 2019 estimerer at dette taller ender på ca. kr. 2 
mill.  Her får vi en budsjettsvikt på kr. 3 mill. 
 
Skatteinngangen for kommune-Norge pr. mars måned 2019 ser imidlertid hyggelig ut. 
 
Årsregnskapet i Drangedal Everk KF for 2018 viser også at vi har overbudsjettert inntekt i form 
av eieruttak med om lag kr. 1,2 mill. 
 
Rådmannens vurdering 
Vektet gjennomsnittsrente har stabilisert seg gjennom 2018 selv om vi har økt langsiktigheten i 
rentebindingen vesentlig.  Gjennomsnittsrenten var 1,66 % ved årets utgang med rentebindingstid 
på 2,36 år. 
 
For øvrig vises det til årsmeldingen for nærmere detaljer om driften i de enkelte 
kommunalområdene. 

 
Konklusjon 
Årsregnskapet anbefales godkjent. 
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Arkivsak-dok. 19/04462-3 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

Drangedal kontrollutvalg 13.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Prosjektplan selskapskontroll IATA IKS 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget godkjenner den foreliggende prosjektplanen fra Telemark Kommunerevisjon IKS med 

en kostnad på kr. 37 400 for Drangedal kommune. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
I forrige møte i kontrollutvalget vedtok utvalget å ta initiativ til en felles selskapskontroll i IATA IKS 

med fokus på selvkost. Sekretariatet har sendt en henvendelse til kontrollutvalgene i de øvrige 

eierkommunene. Telemark Kommunerevisjon IKS har utarbeidet et forslag til prosjektplan som også er 

blitt forelagt kontrollutvalgene i de øvrige eierkommunene.  

 

Saksopplysninger: 
Revisjonens prosjektplan har følgende problemstillinger: 

 

1. I hvilken grad utøver kommunene sitt eierskap i selskapet i samsvar med relevante anbefalinger 

og vedtak? 

2. Er den felles avfallsforskriften for IATA-kommunene i samsvar med hjemmelsgrunnlaget? 

3. Har IATA IKS tiltak for å sikre at reglene om selvkost og beregning av gebyr følges? 

 

Den første problemstillingen er en eierskapskontroll hvor revisjonen vil se på hvordan kommunen som 

eier følger opp selskapet når det kommer til eierstyring og om dette er i henhold til gjeldende 

anbefalinger. I problemstilling nr. 2 vil revisjonen se nærmere på om den felles lokale forskriften er 

utarbeidet og vedtatt i samsvar med regelverket. Videre vil man i problemstilling nr. 3 undersøke om 

selskapet sikrer selvkost og beregner gebyrer for tjeneste knyttet til husholdningsavfall i samsvar med 

gjeldende krav og retningslinjer. 

 

For å besvare problemstillingene vil revisjonen gjennomgå dokumentasjoner fra selskapet og kommunene 

og vurdere dette opp gjeldende lovverk og vedtak fra kommunestyrer og representantskapet. Revisjonen 

vil også vurdere å intervjue daglig leder og andre ansatte i selskapet. Aktuelle revisjonskriterier for 

selskapskontrollen er kommuneloven, IKS-loven, selskapsavtalen, kommunens eierskapsmeldinger og 

eierstrategier, forurensingsloven, avfallsforskriften, retningslinjer om selvkost fra KMD, 

Miljødirektoratets veiledning om beregning av kommunale avfallsgebyrer og KS sine anbefalinger for 

eierstyring, selskapsledelse og kontroll.  
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Revisjonen vil kunne starte opp prosjektet i august og levere en rapport før årsskiftet. Kontroll av 

problemstilling 2 og 3 har en samlet kostnad på kr. 100 000 og problemstilling har en tilleggskostnad på 

kr. 10 000 pr. kommune med forutsetning om at problemstilling 2 og 3 gjennomføres. Det er to måter å 

fordele kostnadene på som er enten en fordeling etter eierandel som medfører en kostnad på kr. 39 800. 

Eventuelt en kombinasjon av at halvparten fordeles likt og halvparten fordeles etter eierandel som vil 

medføre en kostnad på kr. 37 400. Tallene som er gitt forutsetter deltakelse fra alle eierkommunene. 

 

Av de øvrige kontrollutvalgene i eierkommunene har Åmli og Nome vedtatt å bli med på prosjektet og 

godkjent prosjektplanen slik den foreligger. Videre vil Nissedal behandle prosjektplanen i sitt møte 

07.05.2019 og sekretariatet vil i møtet kunne orientere om Nissedal sin beslutning. 

 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å gjennomføre alle tre problemstillingene når man først skal ha en 

selskapskontroll i selskapet. Dette vil medføre mindre belastning for IATA IKS og være en effektiv 

ressursbruk for revisjonen og kontrollutvalget. 

 

 

Vedlegg:  

- Prosjektplan selskapskontroll IATA IKS 
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Prosjektplan 417006 IATA IKS 

1. Bakgrunn, bestilling og formål  

Kontrollutvalget i Drangedal kommune behandlet i møte 11.03.19 sak 5/19. Følgende vedtak 

ble fattet: «Kontrollutvalget ønsker at det gjennomføres en felles selskapskontroll om 

selvkost i IATA IKS med kontrollutvalgene i de øvrige eierkommunene.» 

 

Etter avtale med Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat har vi utarbeidet et forslag til 

prosjektplan for en slik selskapskontroll. Prosjektplanen legges fram for kontrollutvalgene i 

Nome, Drangedal, Nissedal og Åmli. 

 

2. Problemstilling/vinkling  

Vi foreslår følgende problemstillinger: 

 

Problemstilling 1 

I hvilken grad utøver kommunene sitt eierskap i selskapet i samsvar med relevante 

anbefalinger og vedtak? 

 

Problemstilling 2 

Er den felles avfallsforskriften for IATA-kommunene i samsvar med hjemmelsgrunnlaget? 

  

Problemstilling 3 

Har IATA IKS tiltak for å sikre at reglene om selvkost og beregning av gebyr følges? 

 

 

For å svare på problemstilling nr. 1 vil vi undersøke hvordan kommunene ivaretar sitt ansvar 

etter forurensningsloven, og om eierskapet i kommunene utøves i samsvar med gjeldende 

krav og anbefalinger. Vi vil se på representantskapets sammensetning og gjennomføringen 

av representantskapsmøter. Videre vil vi se på om det er etablert tiltak for å sikre 

kommunikasjon/informasjon mellom kommunestyre og selskap, og om det er tiltak for å 

sikre at eierrepresentantens myndighet blir avklart. Vi vil ta utgangspunkt i IKS-loven, 

selskapsavtalen, deltakerkommunenes eierskapsmeldinger og KS’ anbefalinger om 

eierstyring og selskapsledelse. Vi vil også undersøke om selskapets styresammensetning er i 

samsvar med lovkrav og selskapsavtale. 
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Under problemstilling nr. 2 vil vi se på om den felles lokale forskriften er utarbeidet og 

vedtatt i samsvar med reglene i forurensningsloven og avfallsforskriften. 

 

Under problemstilling nr. 3 vil vi undersøke om selskapet sikrer selvkost og beregner gebyr 

for tjenestene knyttet til husholdningsavfall i samsvar med gjeldende krav og retningslinjer. 

  

3. Kilder for revisjonskriterier  

Aktuelle kilder for revisjonskriterier er: 

 Kommuneloven 

 IKS-loven 

 Selskapsavtalen 

 Kommunenes eierskapsmeldinger og eigerstrategier 

 KS anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll 

 Forurensningsloven og avfallsforskriften 

 Retningslinjer om selvkost (KMD) 

 Veiledning om beregning av kommunale avfallsgebyr (Miljødirektoratet) 

4. Metode 

Vi vil innhente og gjennomgå dokumentasjon fra selskapet og kommunene, eventuelt i 

samarbeid med Aust-Agder Revisjon IKS. For eierstyringen vil vi innhente og gjennomgå 

innkallinger og protokoller fra representantskapet og kommunale vedtak og dokumenter. Vi 

vil gjennomgå den felles renovasjonsforskriften, og vurdere innholdet opp mot det 

handlingsrommet kommunene har etter forurensningsloven og avfallsforskriften. Når det 

gjelder kontrollen av selvkost, vil vi innhente informasjon fra selskapet, gjennomgå regnskap, 

selvkostberegninger og gebyrfastsetting. 

 

Det vil være aktuelt å intervjue daglig leder og andre ansatte i selskapet. 
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5. Ressursbruk og oppstart   

Vi kan starte denne kontrollen i august, og levere rapport før årsskiftet.  

Kontrollen av problemstilling 2 og 3 har en samlet kostnad på kr. 100 000. 

Kontroll av problemstilling nr. 1 har en tilleggskostnad på kr. 10 000 per kommune, forutsatt at 

problemstilling 2 og 3 skal gjennomføres.  

Det er ulike måter å fordele kostnadene på. Kostnaden kan fordeles etter eierandel, eller den kan 

deles likt på alle deltakerne. En annen mulighet er en kombinasjon av dette, f.eks. slik: 

 

Kommune/andel i 
selskapet 

Flat 
fordeling 
50% av  
kr 100 000 

Fordeling 
etter andel 
50% av  
kr 100 000 

Kommunedel 
(valgfritt),  

Totalpris 
per 
kommune 

Nome (46,9%) 12 500 23 450 10 000 45 950 

Drangedal (29,8%) 12 500 14 900 10 000 37 400 

Åmli (13,0%) 12 500 6 500 10 000 29 000 

Nissedal (10,3%) 12 500 5 150 10 000 27 650 

SUM 50 000 50 000 40 000 140 000 
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Arkivsak-dok. 19/09481-2 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Drangedal kontrollutvalg 13.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Prosjektplan forvaltningsrevisjon Boligsosialt arbeid 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget bestilte i møte 11.03.2019 sak 4/19 en prosjektplan for en forvaltningsrevisjon om 

Boligsosialt arbeid. Følgende vedtak ble fattet: 

 

«Kontrollutvalget ønsker at det gjennomføres en forvaltningsrevisjon om forebyggende arbeid i 

sosialtjenesten. 

 

Kontrollutvalget ber om å få en prosjektplan til behandling i neste møte.» 

 

Saksopplysninger: 
Målet med norsk boligpolitikk er at alle skal bo trygt og godt som er et grunnleggende element i 

velferdsstaten. Boligsosialt arbeid handler om å skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet og 

styrker den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet sitt uavhengig om årsaken er økonomiske, sosiale 

eller medisinske grunner. 

 

Drangedal kommune sin boligsosial handlingsplan sitt hovedmål er «Drangedal kommune skal medvirke 

til at innbyggerne bor trygt og godt i bygda». Videre har den følgende delmål: 

 

1. Det boligsosiale arbeidet skal medvirke til egnet bolig for innbyggerne 

2. Det boligsosiale arbeidet skal være effektivt og brukervennlig og tilpasset den enkeltes behov og 

livsfase 

3. Det boligsosiale arbeidet skal administreres med klare ansvarslinjer og gode rutiner. 

 

Telemark Kommunerevisjon IKS har utarbeidet et forslag til prosjektplan som følger vedlagt til saken.  

 

I prosjektplanen lister revisor opp tre mulige problemstillinger: 

1. Hvordan er boligsituasjonen/boligmarkedet for sosialhjelpsmottakere? 

2. I hvilken grad har Drangedal kommune en hensiktsmessig organisering av det boligsosiale 

arbeidet? 

3. I hvilken grad følger kommunen opp sosialhjelpsmottakere som mottar boligsosial bistand? 
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Det er et begrenset antall timer som er tilgjengelig for prosjektet og det er derfor nødvendig å konkretisere 

og spisse prosjektet i ønsket retning. Revisor skriver derfor at det ikke vil være mulig å gjennomføre alle 

tre problemstillingene og kontrollutvalget må velge den eller de som er mest aktuelle. Det er også mulig å 

gjennomføre andre problemstillinger hvis KU skulle ønske det. 

 

Den metodiske fremgangsmåten vil primært bestå av intervjuer og dokumentgjennomgang. Det kan også 

bli aktuelt å gjennomgå saksmapper knyttet til problemstillinger om startlån. 

 

Aktuelle revisjonskriterier er ifølge revisor Lov om Husbanken, kommuneloven, forvaltningsloven, Lov 

om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, forskrift om startlån fra Husbanken og rundskriv 

nr. 35 om sosialtjenesteloven. 

 

Revisor legger med sitt forslag til prosjektplan opp til en diskusjon med kontrollutvalget på innretningen 

og problemstillingene i prosjektet. Kontrollutvalget bør derfor forberede seg på å diskutere de aktuelle 

problemstillingene i møtet og vinklingen på forvaltningsrevisjonsprosjektet. 

 

Revisjonen vil i møtet presentere prosjektplanen og svare på spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Revisjonen har lagt frem et forslag til prosjektplan som kontrollutvalget skal ta stilling til. Prosjektplanen 

legger opp til en diskusjon mellom kontrollutvalg og revisor på hvilke problemstillinger som er aktuelle. 

Kontrollutvalget har et begrenset antall timer til disposisjon for forvaltningsrevisjon og bør prioritere de 

problemstillinger som man tror kan gi størst læring for kommunen. 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av diskusjonen i kontrollutvalget. Sekretariatet kan 

bidra i diskusjonen til valg av problemstilling og med å utforme vedtaket i møtet.  

 

Vedlegg:  

- Prosjektplan forvaltningsrevisjon Boligsosialt arbeid  
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Prosjekt: 717 019 
Boligsosialt arbeid 
 
 

 
 

 
Prosjektplan 

Bestilling, bakgrunn og formål  

Kontrollutvalget i Drangedal kommune har bestilt prosjektplan for forvaltningsrevisjon i sak 

4/19. 

 

I vedtaket står det at kontrollutvalget ønsker en gjennomgang av forebyggende arbeid i 

sosialtjenesten. Det er tilgjengelig relativt få timeressurser til prosjektet og det er derfor 

nødvendig å konkretisere og spisse prosjektet i ønsket retning. Under møtebehandlingen var 

diskusjonen mer konkret knyttet til boligsosialt arbeid. Også dette temaet kan rettes i ulike 

retninger. Vi har derfor valgt å legge fram en prosjektplan med flere ulike vinklinger hvor 

valg av retning kan gjøres under møtebehandlingen.  

 

Mulige problemstillinger: 

 

Hvordan er boligsituasjonen/boligmarkedet for sosialhjelpsmottakere? 

I hvilken grad har Drangedal kommune en hensiktsmessig organisering av det 

boligsosiale arbeidet? 

I hvilken grad følger kommunen opp sosialhjelpsmottakere som mottar boligsosial 

bistand? 

 

Det vil ikke være mulig å velge alle problemstillingene. Andre problemstillinger kan også 

være aktuelle.  

 

Kilder for revisjonskriterier  

Sentrale kilder for revisjonskriterier vil være: 

 Lov om Husbanken 

 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 

 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

 Forskrift om startlån fra Husbanken (2004) 

 Rundskriv nr. 35 om sosialtjenesteloven 
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Metode 

Informasjonsinnhenting vil primært skje gjennom intervjuer og dokumentgjennomgang. Det 

vil også være aktuelt å se saksmapper knyttet til problemstillinger om startlån.  

 

Oppstart og leveranse  

Vi kan starte arbeidet høsten 2019 med leveranse sent 2019. Planlagt ressursbruk er 150 

timer.  

 

 

29.04.19 

 

Geir Kastet Dahle 

prosjektleder 
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Arkivsak-dok. 19/09502-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Drangedal kontrollutvalg 13.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering om etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS - 

Drangedal kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Orientering om etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS, til kontrollutvalg i ikke 

sammenslåingskommuner, fra Telemark kommunerevisjon IKS. 

 

 

Saksopplysninger: 
Vestfold kommunerevisjon (§27 samarbeid) har ansvar for revisjonen av Vestfold fylkeskommune, 

Horten, Tønsberg, Sandefjord, Holmestrand, Re og Færder kommuner. Telemark kommunerevisjon IKS 

har ansvar for revisjonen av Telemark fylkeskommune og alle kommunene i fylket samt Larvik 

kommune.  

 

Kommune- og regionreformen påvirker kommunerevisjonsselskapene ved at det blir færre oppdrag for 

det enkelte revisjonsselskap. Videre har kommunerevisjonsselskapene i de senere årene vært gjennom 

betydelig rasjonalisering og effektivisering. Disse to forholdene medfører et behov for å samle ressursene 

for fortsatt å kunne levere gode revisjonstjenester til eierne og opprettholde sterke og gode fagmiljøer. 

Det ble derfor i 2018 gjennomført en utredning for mulig sammenslåing av kommunerevisjons- 

selskapene i Vestfold og Telemark. Utredningen ble avlagt 22. august 2018. I løpet av utredningsfasen ble 

det avholdt flere møter i et arbeidsutvalg sammensatt av styremedlemmer fra begge selskapene samt de 

daglige lederne. Prosessen har vært redegjort for i representantskaps-møter gjennom 2018 i Telemark 

kommunerevisjon IKS og i styremøter i Vestfold kommunerevisjon. Det har også vært orientert om 

utredningen i kontrollutvalgsmøter. Utredningen ble presentert i eiermøter i Vestfold 23. november og i 

Telemark den 19. november. Forslaget til sammenslåing ble positivt mottatt av eierrepresentantene i 

begge fylkene. 

 

Hovedkonklusjonene i utredningen er: 

 Det etableres et nytt IKS med selskapsnavn Vestfold og Telemark revisjon IKS.  
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 Eierfordelingen baseres på en modell hvor 1/3 av andelene fordeles likt på deltakerne og 2/3 
vektes etter folketall og fylkeskommunens eierandel settes til det dobbelte av den største 
kommunen.  

 Deltakerne skal ikke ha innskuddsplikt i det nye selskapet. Selskapet sikres egenkapital ved at 
egenkapitalen i Vestfold kommunerevisjon og Telemark kommunerevisjon IKS pr. 31.12.2019 
overføres det nye selskapet som annen innskutt egenkapital. 

 Dagens kontorstruktur med kontorer i Skien, Horten og Bø opprettholdes. 

 Ansatte overføres til nytt selskap etter reglene om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven.  

 Dagens enheter avvikles. 
 

Det vises til vedlagte utredning for nærmere beskrivelse av bakgrunnen for forslaget og hvordan det nye 

selskapet foreslås etablert.  

 

Det er ønskelig at det nye selskapet er operativt fra 1.1.2020. For at det skal være mulig, må selskapet 

etableres og registreres i 2019. Selskapsavtaler/endring i selskapsavtaler for IKS må vedtas av 

kommunestyret/fylkestinget selv. Dette gir noen utfordringer på grunn av fylkes- og 

kommunesammenslåinger. For det første er ikke kommunestyre/fylkesting i de nye kommunene/ 

fylkeskommunen konstituert før mot slutten av 2019. For det andre må selskapsavtalen endres per 

1.1.2020 mht. angivelse av deltakere og ansvarsdel som følge av kommunesammenslåinger. 

  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i et brev til Aust-Agder fylkeskommune 29. januar 2019 

åpnet for at det skal være mulig å vedta endringer i selskapsavtaler før grenseendringer faktisk trer i kraft.  

 

Deltakerkommunene i et IKS kan derfor velge om endringer i selskapsavtalen skal vedtas før eller etter 

iverksettelsen av en grenseendring eller sammenslåing. Dersom selskapsavtalen endres før 

grenseendringen eller sammenslåingen gjennomføres, vil for eksempel endringen i selskapsavtalen kunne 

tre i kraft samme dato som grenseendringen eller sammenslåingen iverksettes. Men dette må altså vedtas 

av kommunestyrene selv – enten av det «gamle» eller det «nye» – og ikke av fellesnemda. 

 

Med utgangspunkt i departementets forståelse og av forenklingshensyn legges det derfor fram to 

selskapsavtaler til vedtak samtidig, en som gjelder fra stiftelse og fram til 31. desember 2019 og en som 

trer i kraft samtidig med at sammenslåingen iverksettes 1. januar 2020: 

 

En selskapsavtale som gjelder fra stiftelse og frem til 31. desember 2019. Den viser eierskapet 

basert på kommune- og fylkesstruktur og med kommunenummer som gjelder i 2019. 

(Eierandelene er fordelt mellom de sammenslående enhetene basert på folketall slik at den 

sammenslåtte kommunen/fylkets eierandel tilsvarer eierandelen i den endelige avtale gjeldende 

fra 1. januar 2020.) 

 

En selskapsavtale som skal gjelde fra og med 1. januar 2020. Den viser eierskapet basert på 

kommune- og fylkesstruktur og med kommunenummer som gjelder fra og med 2020. 

 

Fylkene og kommunene i Vestfold og Telemark inviteres til å fatte følgende vedtak: 

 

1. Fylkeskommunen/kommunen tegner seg som deltaker i Vestfold og Telemark revisjon IKS med 
en eierandel som fremgår av § 4 i utkast til selskapsavtale gjeldende fram til 31.12.2019. 

2. Fylkestinget/kommunestyret vedtar selskapsavtale som gjelder fra stiftelse og frem til 31. 
desember 2019.  

3. Fylkestinget/kommunestyret vedtar selskapsavtale som gjelder fra og med 1. januar 2020.  
4. Fylkestinget/kommunestyret velger representant med varamedlemmer til selskapets 

representantskap. Disse representantenes valgperiode vil vare frem til de nye fylkestinget/ 
kommunestyret er konstituert og har gjort nye valg av representanter høsten 2019.  
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Kontrollutvalget må ta stilling til:  

 

Informasjonen om etablering av Vestfold og Telemark Revisjon IKS under henvisning til 

revisjonsforskriftens § 18 første ledd: 

Det sammenslåtte revisjonsselskap fortsetter de revisjonsoppdrag som selskapene hadde før 

sammenslåingen.  

Det kreves ikke nye vedtak om valg av revisor ved overføringen av revisjonsoppdragene til 

Vestfold og Telemark revisjon IKS.  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget bes om å ta stilling til informasjonen om etablering av Vestfold og Telemark Revisjon 

IKS.. Sekretariatet legger frem forslag om å ta saken til orientering. 
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Saksgang Møtedato 

            

Drangedal kontrollutvalg 13.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 13.05.2019 

 

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. 
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Arkivsak-dok. 19/00148-3 
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Drangedal kontrollutvalg 13.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 13.05.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Innkommen post 

a. Ingen. 

2. Referatsaker 

3. Neste møte blir  

4. Eventuelt 
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