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Arkivsak-dok. 19/00174-35 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Songdalen kontrollutvalg 18.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 18.09.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 18.09.19 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Møteinnkalling 18.09.19 
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Arkivsak-dok. 19/00174-36 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Songdalen kontrollutvalg 18.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 04.09.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 04.09.19 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll 04.09.19 
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Møteprotokoll  
 

Songdalen kontrollutvalg 

 
Dato: 04.09.2019 kl. 09:00 
Sted: Rådhuskvartalet i Kristiansand, møterom Anna Jensen (kjeller etg.) 
Arkivsak: 19/00174 
  
Til stede:  Espen Alf Halvorsen (KRF), Stein Vidar Eikholm (FRP),  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Olly Kristensen (AP) for Solveig Nordkvist (H) 

  
Forfall:  Solveig Nordkvist (H) 
  
Andre: Revisjonssjef Tor Ole Holbek 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica H. Smith-Tønnessen 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor i Songdalen Morten Gahrsen 
Forvaltningsrevisor Stein Fossing Grøntoft 
Programleder Nye Kristiansand Camilla Dunsæd 

  
Protokollfører: Rådgiver Alexander Etsy Jensen 
  

 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

5/19 19/00174-29 Godkjenning av møteinnkalling 04.09.19 3 

Møteprotokoll 

5/19 19/00174-30 Godkjenning av protokoll fra møte 19.06.19 4 

Saker til behandling 

23/19 18/03555-17 Orientering om sammenslåingsprosessen i Nye Kristiansand 5 
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Kristiansand, 04.09.2019 
 
 
Espen Alf Halvorsen       Alexander Etsy Jensen 
Kontrollutvalgsleder       Rådgiver 
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Møteinnkalling 

5/19 Godkjenning av møteinnkalling 04.09.19 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Songdalen kontrollutvalg 04.09.2019 5/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Møteinnkalling 04.09.19 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Møteinnkalling 04.09.19 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

5/19 Godkjenning av protokoll fra møte 19.06.19 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Songdalen kontrollutvalg 04.09.2019 5/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 19.06.19 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 19.06.19 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

23/19 Orientering om sammenslåingsprosessen i Nye Kristiansand 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Songdalen kontrollutvalg 04.09.2019 23/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra programleder i Nye Kristiansand til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Programleder for Nye Kristiansand Camilla B. Dunsæd var invitert til kontrollutvalgenes 
fellesmøte for å gi en orientering om status i arbeidet, hva de har gjort, hva som gjenstår og 
hvilke utfordringer de ser. I tillegg svarte programleder på spørsmål fra utvalgenes 
medlemmer. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra programleder i Nye Kristiansand til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 19/15371-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Songdalen kontrollutvalg 18.09.2019 

 

 

 

   

Orientering – Kommunens arbeid med spesialundervisning og 

tilpasset opplæring (ressurskrevende elever) 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget fikk i møte 19.06.19 en orientering om økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2019. Et av de 

temaene som fikk oppmerksomhet under denne saken var «Kommunens arbeid med 

spesialundervisning/tilpasset opplæring (ressurskrevende elever)». Følgende går frem av protokollen fra 

møte 19.06.19 sak 21/19-4 (referatsaker): 

  

Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse for kommunens arbeid med spesialundervisning/tilpasset 

opplæring (ressurskrevende elever) i neste møte. 

 

Saksopplysninger: 
Kommunestyret fikk i møte 19.06.19 forelagt sak 20/19 - Regnskapsrapportering Songdalen kommune 

1.tertial 2019. Følgende går frem av saksfremlegget til kommunestyret under «Status i enhetene – Skole»: 

 

Ved flere av skolene er det fortsatt elever som har behov for særdeles omfattende ekstra hjelpetiltak. Alle 

disse behovene er i tråd med lover og forskrifter, og kommunen er forpliktet på å stille opp med 

nødvendige tiltak og tilrettelegging. Slike saker er svært krevende og det er utfordrende å gi eksakte 

prognoser på behovet for hele 2019. Rådmannen anbefaler å øke skolerammen med 3 mill. kroner nå, og 

kommer tilbake med ny vurdering pr. 2.tertial 2019. 

 

Med bakgrunn i blant annet den informasjonen som går frem av denne saken er rådmann (eller den/de 

rådmann velger å sende) invitert til dette møtet for å gi en redegjørelse for kommunens arbeid med 

spesialundervisning og tilpasset opplæring (ressurskrevende elever). I og med at 

kommunesammenslåingen er nært forestående, vil det være naturlig å belyse temaet ut ifra hva som er 

status i de tre kommunene (Songdalen, Kristiansand og Søgne), og hva som vil være fokus fremover også 

etter at sammenslåingen er ett faktum. 

 

I plassen for rådmann møter skolefaglig ansvarlig Jan Kittelsen for å gi en slik redegjørelse, i tillegg til å 

svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.  
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Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten innstilling i påvente av rådmannens redegjørelse i møte.  

 

 

Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 

 



25/19 Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll  - 19/15372-1 Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll  : Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 19/15372-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Songdalen kontrollutvalg 18.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Sittende kontrollutvalg skal gis anledning til å komme med innspill til neste planperiode ut i fra deres 

kjennskap og kunnskap til kommunen. 

 

Saksopplysninger: 
Bestemmelsene om planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er hjemlet både i ny 

Kommunelov § 23-3 og § 23-4. Videre gir dagens forskrift om kontrollutvalg og forskrift om 

revisjon en nærmere beskrivelse av bestemmelsene om planarbeidet. 

 

For å sikre at kommunestyret (bystyret i Nye Kristiansand) velger ut de mest relevante prosjektene, skal 

kontrollutvalget utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon og en plan for eierskapskontroll. Begge 

planene er i utgangspunktet uavhengige av hverandre, men det kan være en fordel å samordne 

planarbeidet. Det nye kontrollutvalget og bystyret vil behandle plan for forvaltningsrevisjon og plan for 

eierskapskontroll for neste valgperiode i løpet av høsten 2020. 

 

For å utarbeide gode planer som får frem hvilke områder i kommunen som bør kontrolleres, må det 

gjennomføres en risiko- og vesentlighetsanalyse (tidligere overordnet analyse) av kommunens 

virksomhet. Risiko- og vesentlighetsanalysen skal gi svar på hvilke områder det er knyttet størst risiko til, 

og hvilke områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke. En slik analyse er planlagt 

gjennomført vinteren/våren 2019/2020 og det er tradisjonelt revisjonen som gjennomfører denne analysen 

i samarbeid med kontrollutvalget og sekretariatet. Det er viktig at kontrollutvalget er aktivt involvert i 

prosessen, spesielt når det gjelder vurdering og prioritering av prosjekt som skal gjennomføres i 

planperioden. 

 

Det kommer også frem av «Kontrollutvalgsboken» at kontrollutvalget selv er en viktig informasjonskilde 

i analysearbeidet. Det er derfor en fordel at kontrollutvalget selv er aktivt involvert i analysearbeidet. 

Kontrollutvalgsmedlemmene sitter på viktig kunnskap om kommunen med bakgrunn i sitt politiske 

engasjement og arbeidet i utvalget. Også revisjonen og sekretariatet vil ha erfaringer fra gjennomførte 

revisjoner, kontroller og behandlede saker som kan være viktige informasjonskilder. 
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Det er en fordel om det blir lagt til rette for en god prosess som sikrer at alle kontrollutvalgsmedlemmene 

deltar og får uttrykt sin mening. Det sittende kontrollutvalget har god kjennskap til kommunens 

virksomhetsområder og eierinteresser, derfor er det viktig at det sittende kontrollutvalget involveres i 

arbeidet med risiko- og vesentlighetsanalysen. 

 

Et erfarent kontrollutvalg på tampen av sin periode kan bidra med viktig informasjon, og oversikt over, 

kommunens virksomhet og kontrollutvalgets arbeid i perioden som har vært. 

 

Det er derfor viktig at denne prosessen blir vektlagt i kontrollutvalget, og det er bakgrunnen for at 

kontrollutvalget får forelagt denne saken på tampen av perioden. Det legges med dette opp til at det 

sittende kontrollutvalget får en anledning til gi innspill i forkant av prosessen med analysearbeidet. Denne 

prosessen er ofte basert på innsamlet informasjon som, sammen med kontrollutvalgets egne erfaringer, 

danner grunnlag for å vurdere kommunens ulike tjenesteområder og eierstyring. 

 

Under følger en oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller i 

Songdalen kommune i perioden 2016-2019. 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjekter i Songdalen kommune i perioden 2016-2019 

- Selskapskontroll med Kristiansandsregionen brann og redning IKS og forvaltningsrevisjon av 

feieravdelingen 

 

Selskapskontroller i Songdalen kommune i planperioden 2016-2019 

- Selskapskontroll med Kristiansandsregionen brann og redning IKS og forvaltningsrevisjon av 

feieravdelingen 

 

Ut over dette har revisjonen i tillegg utarbeidet en rekke rapporter/notater som faller utenfor RSK 001 

(standard for forvaltningsrevisjon). Disse er ikke tatt med i denne oversikten. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem til drøfting i kontrollutvalget uten forslag til vedtak. Kontrollutvalgets medlemmer gis 

anledning til å komme med innspill til planarbeidet i møte. 

 

 

Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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Arkivsak-dok. 19/15373-2 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Songdalen kontrollutvalg 18.09.2019 

 

 

Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 for 

Songdalen kommune 

Forslag fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 for Songdalen kommune tas til orientering. 

 

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

bestemmelser revisor skal følge er i hovedsak: 

• Kommuneloven av 25.09.92 med forskrifter 

• Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. av 15.06.04 

• 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 2019 er et overordnet planleggingsdokument for gjennomføring av 

regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2019. Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å planlegge 

tilstrekkelige og effektive revisjonshandlinger for regnskapsrevisjon. Revisjonsstandarden ISA 300 

"Planlegging av revisjon av et regnskap" ligger til grunn for vedlagte dokument. 

 

Den overordnede revisjonsstrategien med dens prioriteringer for inneværende regnskapsår, vil, sammen 

med revisjonens øvrige muntlige og skriftlige rapporteringer, hjelpe kontrollutvalget å oppfylle deres 

tilsyns- og påseansvar overfor revisjonen. 

 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor for Songdalen kommune Leif Morten Gahrsen vil presentere 

overordnet revisjonsstrategi i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi er revisjonens dokument og skal bare tas til orientering av kontrollutvalget. 

Den vil likevel sikre utvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt påseansvar overfor revisjonen. 

 

 

Vedlegg:  

- Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 Songdalen kommune 
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  Agder  Kommunerevisjon IKS  E-post: post@agderkomrev.no   Avd. Setesdal 
Postadr.: Postboks 417 Lund  Hjemmeside: www.agderkomrev.no   Kasernevegen 19 
  4604 Kristiansand  Telefon Kr.sand: 38 07 27 00   4735 Evje 
Kontoradr.: Tollbodgata 37  Telefon Evje: 977 60 455     
Org.nr.  987 183 918 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI 

 

REGNSKAPSREVISJON 2019 

 

 

 

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 2019. 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. 
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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 rådmannen1.  

 

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 2018 et positivt netto driftsresultat på kr 3,4 mill, vedtatt 

budsjett 2018 var -6,7 mill mens 2019-budsjettet  viser kr 4,0 mill. 

 

Netto driftsresultat for Songdalen kommune utgjorde 0,6 %2 i 2018, gjennomsnittet for 

kommunene3 var på 2,6 % (gjennomsnitt for kommunene redusert fra 3,8 % i 2017, og anbefalt 

nøkkeltall er >1,75%).  

 

Kommunen synes å ha god kontroll på driften.  

 

3.1.2 Investeringer 
Kommunen har budsjettert med 92,0 mill i investeringer i 2019, hvorav 3,8 mill er relatert til 

VAR-området og 7,8 mill til avdrag på formidlingslån. Dette finansieres med lån på 68,2 mill, 

og 14,0 mill finansieres via mva kompensasjon, 8,6 mill i tilskudd og mottatte avdrag 

formidlingslån. Samlet blir dette 90,7 mill. De resterende 1,3 mill finansieres med overføring 

fra drift.  

                                                 
1 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 3 
2 Av sum driftsinntekter 
3 SSB, 17.6.19 
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De fem sektorene med størst investeringsprosjekter er: 

 
(i mill kr) 

Sektor 2019 

VAR området 3,8 

Prosjekter under teknisk  34,2 

Skoler 34,7 

Rådmannens stab 5,5 

Helse og omsorg 1,9 

Barnehagene 3,0 

Samlet 83,1 

 

Ingen forhold som indikerer særskilt risiko knyttet til investeringer for 2019, men gjeldsbyrden 

øker. Vedtatt investeringsplan for hele planperioden 2019-22 utgjør totalt kr 390,5 mill, og av 

dette er 302,2 mill planlagt finansiert med gjeld.  

  

3.1.3 Gjeld og likviditet 
Kommunens langsiktige gjeld (eksklusive pensjon 631,5 mill og startlån på 116,1 mill) utgjør 

kr 490,2 mill per 31.12.2018. Dette var en reduksjon på kr 18,9 mill sammenlignet med 

31.12.2017. Tilgjengelige ubrukte lånemidler medførte at det ikke ble tatt opp nye lån i 2018.  

Det ble i 2019-budsjettet vedtatt at det kan tas opp inntil kr 68,2 mill i lån, og det er budsjettert 

å betale kr 16,7 mill i avdrag.  

Netto lånegjeld utgjorde 88,0 % av driftsinntektene i 2018 (ned fra 95,2% i 2017). Anbefalt 

nøkkeltall her er < 75%, så her ligger man over anbefalingen. (Dersom en inkluderer startlånene 

utgjør netto lånegjeld 108,8%4 av driftsinntektene.) 

 

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 31.12.2018 var kr 115,3 mill (1/12 av omsetningen utgjorde 46,4 

mill), og forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld var 2,5 som er 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. 

  

                                                 
4 Tilsvarende tall fra SSB viser 101,8% på landsbasis (pr 15. juni 2019) 
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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, 13. august 2019 

 

Agder Kommunerevisjon IKS 

 
Leif Morten Gahrsen 
Registrert revisor 
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Arkivsak-dok. 19/00179-8 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Songdalen kontrollutvalg 18.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisjonen 18.09.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
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. 

 

Saksopplysninger: 
Agder Kommunerevisjon IKS vil orientere om følgende i møte: 

1. Løpende revisjon 

2. Svarbrev – Årlig forespørsel til ledelsen 2019 

3. Status for pågående prosjekter 

a. Forvaltningsrevisjon – Beredskap og sikkerhet 

 

 

 

Vedlegg:  

- Svar på revisorbrev for regnskapsåret 2018 
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Songdalen kommune   
Rådmannens stab 

 

 

 

Postadresse Besøksadresse E-postadresse  

Songdalen kommune Songdalsvegen 53 
 

postmottak@songdalen.kommune.no 

Rådmannens stab Vår saksbehandler Webadresse 

Postboks 53 Arild Andresen http://www.songdalen.kommune.no 

4685 NODELAND Telefon Foretaksregisteret 
 +47 38 18 33 33 NO 938091900 

    

 

Agder Kommunerevisjon 
Postboks 417 Lund 
4604 KRISTIANSAND S 
 
 

    

 

  

 
   

 
Vår ref.:  
18/01584-25   

(Bes oppgitt ved henvendelse) 

Deres ref.:  
   

Dato: 
Songdalen, 28.06.2019 

 
 

Svar på revisorbrev for regnskapsåret 2018 
 

 
Vi viser til mottatt brev der ulike forhold knyttet til regnskapet for 2018 ønskes belyst. 
 
 
Kortsiktige fordringer 

 Vi bekrefter at fordringen på 2,2 mill. kroner som ikke var bokført i 2018, er nå blitt 
bokført i regnskapet for 2019.  

 Redusert refusjon for ressurskrevende brukere utgjør omkring 3 mill. kroner for 2018 som 
utbetales i 2019. Dette er tatt opp i forbindelse med 1.tertial 2019, og korrigert budsjett på 
dette er vedtatt i kommunestyremøtet 19.6.2019. 

 Det gjøres en egen gjennomgang av alle forfalte faktura i forbindelse med overgang til nye 
Kristiansand. 

 Avvik på mva-kompensasjon kr 64.212 er konstatert. Deler av avviket er avklart, men noe 
gjenstår og dette arbeidet er ikke sluttført enda, grunnet arbeidssituasjonen. 

 
 
Kortsiktig gjeld 

 Debetpost på ca. kr 76.000. Det jobbes med å avklare noen mindre posteringer/kreditnota, 
men de fleste beløpene er nå avklart, slik at posten kan nulles ut.  

 Saldo Gavemiddelfondet vs. tilhørende bankkonto. Vi ble klar over denne posten etter at 

regnskapet for 2018 ble lukket, og den vil bli ryddet opp inneværende år. 

 
 
For øvrig vil vi bekrefte at vi er opptatt av de øvrige forhold som påpekes. Når det gjelder 
årsregnskapet for 2019, vil dette årsoppgjøret skje i regi av Nye Kristiansand. Vi forventer at det 
da blir bedre kapasitet og arbeidsdeling enn det som er mulig å få til i Songdalen kommune. 
 

Vi vil takke for samarbeidet med kommunerevisjonen i forbindelse med årsregnskapet for 2018. En 
særlig takk til oppdragsansvarlig revisor Leif Morten Gahrsen for en meget god dialog og smidig 
håndtering av ulike problemstillinger. 
 
Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid gjennom 2019.  God sommer! 
 
 

 
Med hilsen 

 
Arild Andresen  
Økonomisjef  
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten 
underskrift 
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Arkivsak-dok. 19/00184-7 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Songdalen kontrollutvalg 18.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 18.09.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Referatsaker: 

a. Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for 

forvaltningsrevisjon 2020-2023 – Nye Kristiansand 

b. Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for 

eierskapskontroll 2020-2023 – Nye Kristiansand 

 

2. Innkommen/utgående post: 

Ingen innkommen/utgående post 

 

3. Saker behandlet i kommunale utvalg: 

a. Fellesnemda 27.08.19 sak 80/19 - Revidert reglement for kontrollutvalget 

 

4. Neste møte 04.12.19 (mulig dette møtet bortfaller som følge av obligatorisk opplæring for nytt 

kontrollutvalg i Nye Kristiansand). 

 

 

 

Vedlegg:  

- Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 

2020-2023 – Nye Kristiansand 

- Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for eierskapskontroll 2020-

2023 – Nye Kristiansand 
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Saksutskrift 
 
Arkivsak-dok.  19/14030-1 
Arkivkode  217  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Kristiansand kontrollutvalg 29.08.2019 46/19 

 
Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 

2020-2023 

 
Forslag fra sekretariatet: 
Kristiansand kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og 
virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Agder 
Kommunerevisjon IKS. Analysen forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at både 
avtroppende og nytt kontrollutvalg blir involvert i analyseprosessen. 
 
Kristiansand kontrollutvalg bestiller utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon av kommunens 
virksomhet og kommunens selskaper 2020-2023 fra Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat 
IKS. 
 
Kristiansand kontrollutvalg er positive til å delta som pilotkommune i prosjektet «Bedre 

samordning og erfaringsutveksling med Fylkesmannen» i forbindelse med utarbeidelse av risiko- og 
vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper 2020-
2023. 
 
Bakgrunn for saken: 
Ny kommunelov, som trer i kraft ved konstituering av nytt kommunestyre i Kristiansand i oktober 
2019, sier følgende om forvaltningsrevisjon (§ 23-3): 
 
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. 

 

Kontrollutvalget skal minst én gang i bystyreperioden, og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det 

skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i 

kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er 

å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 

 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan 

delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 
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Saksopplysninger: 
Det nærmer seg slutten av inneværende bystyreperiode, og det er på tide å tenke fremover mot ny 
periode. For å sikre at kompetansen til det avtroppende kontrollutvalget blir tatt vare på i 
overgangen til ny periode og nytt utvalg, er det naturlig at revisjonen allerede nå får bestillingen av 
ny analyse av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. Det vil i tråd med 
fastsatt møte- og arbeidsplan for Kristiansand kontrollutvalg 2019 bli satt opp en egen sak i samme 
møte som denne saken behandles, hvor kontrollutvalget kan gi sine vurderinger av hvilke områder 
som kan være relevant å undersøke nærmere for å vurdere om det kan være behov for 
forvaltningsrevisjon. 
 
Det er imidlertid viktig å merke seg at det er det nye kontrollutvalget valgt på konstituerende møte i 
bystyret i oktober 2019 for nye Kristiansand kommune som skal legge frem Plan for 
forvaltningsrevisjon for det nye bystyret. Det er derfor ikke meningen at risiko- og 
vesentlighetsvurderingen skal ferdigstilles før også det nye kontrollutvalget har vært sterkt involvert 
i analyseprosessen. Det skal skje gjennom vinteren 2019 og våren 2020. En grundig analyseprosess 
er nødvendig for å gjøre de beste prioriteringene av hvilke områder kontrollutvalget mener det er 
viktigst å gjennomføre forvaltningsrevisjoner på. 
 
Det er nytt i ny kommunelov at det skal lages en felles plan for forvaltningsrevisjoner som gjelder 
både egen virksomhet og kommunens selskaper. Dette er gjort for at kontrollen av kommunale 
tjenester skal behandles likt uansett om kommunen løser oppgavene innen egen organisasjon eller 
gjennom et selskap. Det er også nytt at kravet om risiko- og vesentlighetsanalyse fremgår av 
lovteksten og ikke som før i forskrift om kontrollutvalg. Risiko og vesentlighetsanalysen er det som 
i tidligere forskrift ble kalt overordnet analyse. 
 
I tillegg er det nytt at Fylkesmannen i Agder i sammen med Agder og Telemark 
kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) har tatt ett initiativ ovenfor de aktørene som arbeider med 
egenkontroll i Agder (revisjon og sekretariat), hvorav to av revisjonsenhetene i Agder har sagt seg 
villig til å delta i prosjektet (Agder Kommunerevisjon IKS, og Aust-Agder Revisjon IKS) om å få 
til en bedre samordning og erfaringsutveksling i forbindelse med utarbeidelse av risiko- og 
vesentlighetsanalyse (overordnet analyse) for neste bystyreperiode (2019-2023). Gjennom en slik 
samordning vil man sikre en bedre dialog med Fylkesmannen om koordinering av 
forvaltningsrevisjoner og tilsyn. For å få til en bedre samordning er det behov for et samspill som 
bygger på god informasjon mellom kommunens egenkontroll og Fylkesmannen, og spesielt om 
risikovurderinger som ligger til grunn for tilsyn. Videre er det behov for å styrke Fylkesmannens og 
andre statlige tilsynsmyndigheters kjennskap til prosessene i den kommunale egenkontrollen. 
 
Dette prøveprosjektet er tenkt gjennomført som ett pilotprosjekt hvor de overnevnte aktørene deltar 
som likeverdige parter, og hvor Fylkesmannen inviteres inn i gjennomføringen av risiko og 
vesentlighetsanalyse for to utvalgte kommuner i Agder, hvor Kristiansand er den ene kommunen. 
Når det gjelder valg av kommuner har det vært vektlagt å sikre en bredde i forhold til størrelse på 
kommunen og geografi. 
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Vurdering fra sekretariatet: 
Saken er ment som et startpunkt for arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen. 
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres av revisjonen, men loven sier ikke noe om hvem som skal 
gjennomføre analysen eller utarbeide forslag til plan. Denne bestillingen vil dermed være 
avklarende i forhold til revisjonen og sekretariatet i forhold til dette. 
 
I tillegg bør arbeidet med risiko- og vesentlighetsanalysen koordineres med Fylkesmannens 
tilsynsarbeid med kommunen. Som et ledd i dette arbeidet anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget 
stiller seg positive til å delta som pilotkommune i prosjektet «Bedre samordning og 

erfaringsutveksling med Fylkesmannen» i forbindelse med utarbeidelse av risiko- og 
vesentlighetsanalyse for 2020-2023. 
 
Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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Kristiansand kontrollutvalg har behandlet saken i møte 29.08.2019 sak 46/19 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet orienterte om saken og svarte på spørsmål. 
 
Sekretariatet endret ordlyden i første avsnitt siste setning i forslag til vedtak til: 
 
«… Det legges opp til at nytt kontrollutvalg gis anledning til å gi innspill til prosessen» 

 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  

Kristiansand kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og 
virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Agder 
Kommunerevisjon IKS. Analysen forventes levert i løpet av våren 2020. Det legges opp til at nytt 
kontrollutvalg gis anledning til å gi innspill til prosessen.  
 
Kristiansand kontrollutvalg bestiller utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon av kommunens 
virksomhet og kommunens selskaper 2020-2023 fra Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat 
IKS. 
 
Kristiansand kontrollutvalg er positive til å delta som pilotkommune i prosjektet «Bedre 
samordning og erfaringsutveksling med Fylkesmannen» i forbindelse med utarbeidelse av risiko- og 
vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper 2020-
2023. 
 
 

 
RETT UTSKRIFT 
DATO 2.september.2019 
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Saksutskrift 
 
 
Arkivsak-dok.  19/14052-1 
Arkivkode  217  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Kristiansand kontrollutvalg 29.08.2019 47/19 

 
 
Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for eierskapskontroll 

2020-2023 

 
Forslag fra sekretariatet: 
Kristiansand kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens eierskap i tråd 
med ny kommunelov § 23-4 fra Agder Kommunerevisjon IKS. Analyse forventes levert i løpet av 
våren 2020. Det forventes at både avtroppende og nytt kontrollutvalg blir involvert i 
analyseprosessen. 
 
Kristiansand kontrollutvalg bestiller utarbeidelse av plan for eierskapskontroll 2020-2023 fra Agder 
og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Ny kommunelov, som trer i kraft ved konstituering av nytt kommunestyre i Kragerø i oktober 2019, 
sier følgende om eierskapskontroll (§ 23-4): 
 
Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller Fylkeskommunens 

eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets 

vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. 

 

Kontrollutvalget skal minst én gang i bystyreperioden, og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som 

skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens og 

fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det 

er størst behov for eierskapskontroll. 

 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan 

delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 
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Saksopplysninger: 
Det nærmer seg slutten av inneværende bystyreperiode, og det er på tide å tenke fremover mot ny 
bystyreperiode. 
 
For å sikre at kompetansen til det avtroppende kontrollutvalget blir tatt vare på i overgangen til ny 
periode og nytt utvalg, er det naturlig at revisjonen allerede nå får bestillingen av ny analyse av 
kommunens eierskap.  
Det vil i tråd med fastsatt møte- og arbeidsplan for Kristiansand kontrollutvalg 2019 bli satt opp en 
egen sak i samme møte som denne saken behandles, hvor kontrollutvalget kan gi sine vurderinger 
av hvilke selskaper som kan være relevant å undersøke nærmere for å vurdere om det kan være 
behov for eierskapskontroll. 
 
Det er imidlertid viktig å merke seg at det er det nye kontrollutvalget valgt på konstituerende møte i 
bystyret i oktober 2019 som skal legge frem Plan for eierskapskontroll for det nye bystyre. 
 
Det er derfor ikke meningen at risiko- og vesentlighetsvurderingen skal ferdigstilles før også det 
nye kontrollutvalget har vært involvert i analyseprosessen. Det skal skje gjennom vinteren 2019 og 
våren 2020. En grundig analyseprosess er nødvendig for å gjøre de beste prioriteringene av hvilke 
selskaper kontrollutvalget mener det er viktigst å gjennomføre eierskapskontroller i. 
 
Det er nytt i ny kommunelov at det skal lages en egen plan for eierskapskontroller løsrevet fra 
behovet for forvaltningsrevisjon i selskap. Det er også nytt at kravet om risiko- og 
vesentlighetsanalyse fremgår av lovteksten og ikke som før i forskrift om kontrollutvalg. 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Saken er ment som et startpunkt for arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 
eierskap. Loven fastsetter at det er revisjonen som skal gjennomføre eierskapskontroller, men den 
sier ikke noe om hvem som skal gjennomføre den bakenforliggende risiko- og 
vesentlighetsvurderingen. Denne bestillingen vil dermed være avklarende i forhold til revisjonen og 
sekretariatet i forhold til dette. 
 
 
Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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Kristiansand kontrollutvalg har behandlet saken i møte 29.08.2019 sak 47/19 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet orienterte om saken og svarte på spørsmål. 
 
Sekretariatet endret ordlyden i første avsnitt siste setning i forslag til vedtak til: 
 
«… Det legges opp til at nytt kontrollutvalg gis anledning til å gi innspill til prosessen» 

 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Kristiansand kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens eierskap i tråd 
med ny kommunelov § 23-4 fra Agder Kommunerevisjon IKS. Analyse forventes levert i løpet av 
våren 2020. Det legges opp til at nytt kontrollutvalg gis anledning til å gi innspill til prosessen. 
 
Kristiansand kontrollutvalg bestiller utarbeidelse av plan for eierskapskontroll 2020-2023 fra Agder 
og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS. 
 
 

 
RETT UTSKRIFT 
DATO 2.september.2019 
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Arkivsak-dok. 19/00187-7 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Songdalen kontrollutvalg 18.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 18.09.19 
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