
 
HÆGEBOSTAD KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 

 
MØTEBOK 

 
Møte nr. 05/21 
Tid: 16.11.21, kl. 13.00 – 14.50 
Sted: Kommunehuset, møterom kommunestyresalen 
 
Til stede: 
Kjell Ivar Hommen, leder 
Arild Mydland, nestleder 
Johnny Stokkeland, medlem 
Kirsten Svensson, medlem 
Sigurd Orthe, varamedlem for 
Jorunn Vik Dijkstra 
 
Forfall:  
Jorunn Vik Dijkstra, medlem 
 

Andre til stede (hele eller deler av møtet): 
KomRev Sør IKS v/ Ida Jordal, Irene Loka og Monika 
Nilsen 
Agder Sekretariat v/ Inger Lise Austrud 
Administrasjonen v/ Ivan Sagbakken (rådmann), Ståle 
Olsen (enhetsleder) og Arnfinn Hobbesland (enhetsleder), 
Ordfører Margrethe Handeland 

 
Det var ikke merknader til innkalling og saksliste.  
 
ORIENTERINGER:  
Kontrollutvalget inviterer rådmannen inn til følgende orientering fra starten av møtet:  

- Orientere utvalget om rapportering om internkontroll etter ny kommunelov §25.  
- Orientere utvalget om hvilke rutiner kommunen har og hvordan de jobber for å sikre 

likebehandling i kommunal saksbehandling – gjennomgang av sak.  
- Orientere om tilbakemelding i sak 14/21 

 

SAKSLISTE 
SAK 15/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 28.09.21 
SAK 14/21 RÅDMANNENS TILBAKEMELDING PÅ NR. BREV 10- FORENKLET 

ETTERLEVELSESKONTROLL HÆGEBOSTAD KOMMUNE (utsatt fra 
forrige møte) 

SAK 16/21 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2022 
SAK 17/21 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON – RESSURSBRUK I UTVALGTE 

TJENESTER INNEN PLEIE OG OMSORG 
 
 
FASTE POSTER 
Nytt fra revisor: Revisor orienterer fra planlegging/interim revisjon 
Videre arbeid i kontrollutvalget: 
 
EVENTUELT 
  
REFERATER  
REF 15/21  HENVENDELSE FORSKJELLSBEHANDLING (utsatt fra forrige møte) 
REF 18/21 SÆRUTSKRIFT BUDSJETT KOMREV SØR IKS (vedlegg i epost) 
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REF 19/21 HENVENDELSE FAKTURA 
REF 20/21 RAPPORT FRA EKSTERN KVALITETSKONTROLL KOMREV SØR IKS 
  
  
 
 
Underskrift 
 
 
 
Kjell Ivar Hommen 
Leder 
 
Utskrift til: Kontrollutvalgets medlemmer, ordfører, rådmann og revisor. 
 
ORIENTERINGER:  
Administrasjonen orienterte utvalget om:  

- Rapportering om internkontroll etter ny kommunelov §25.  
- Hvilke rutiner kommunen har og hvordan de jobber for å sikre likebehandling i 

kommunal saksbehandling – gjennomgang av sak.  
- Tilbakemelding i sak 14/21 

 
SAK 15/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 28.09.21 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 28.09.21 godkjennes 
 

2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen 
 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
Vedlegg: 
Forslag til møteprotokoll fra møte 28.09.21 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Forslag til protokoll fra møte 28.09.21 legges frem for godkjenning. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 28.09.21 godkjennes 
 
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen 
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SAK 14/21 RÅDMANNENS TILBAKEMELDING PÅ NR. BREV 10- FORENKLET 
ETTERLEVELSESKONTROLL HÆGEBOSTAD KOMMUNE – utsatt 
fra forrige møte 

 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til etterretning. Sak med vedlegg oversendes 
kommunestyret til orientering.   
 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
Vedlegg: 
Nummerert brev nr. 10 fra KomRev Sør IKS (vedlegg i epost) 
Tilbakemelding fra rådmann 
Innkjøpsreglement Hægebostad kommune 
 
Bakgrunn for saken: 
Det nummererte brevet fra revisor i forbindelse med forenklet etterlevelseskontroll offentlig 
anskaffelse ble lagt frem for kontrollutvalget i møte 02.06.21.  
 
I nummerert brev tar revisor opp forhold som ble avdekket knyttet til verdiberegning, 
konkurranse, kunngjøring og anskaffelsesprotokoll.  
 
Kommuneloven regulerer i hvilke tilfeller revisor skal orientere kontrollutvalget gjennom 
slike brev. Kommunelovens § 24-7 lyder som følger:  

§ 24-7.Skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor 

Revisor skal gi skriftlige meldinger om 
a) vesentlige feil som kan føre til at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon 
b) vesentlige mangler ved registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger 
c) vesentlige mangler ved den økonomiske internkontrollen 
d) manglende eller mangelfull redegjørelse i årsberetningen for vesentlige budsjettavvik 
e) enhver mislighet 
f) hvorfor han eller hun ikke har skrevet under på oppgaver som kommunen eller fylkeskommunen skal s    

myndigheter, og som revisor etter lov eller forskrift skal bekrefte 
g) hvorfor han eller hun sier fra seg revisjonsoppdraget. 

Meldinger som nevnt i første ledd skal sendes i nummerte brev til kontrollutvalget, med 
kopi til kommunedirektøren. 

Hvis revisor avdekker eller på annen måte blir kjent med misligheter, skal han eller hun 
straks melde fra om det etter første ledd bokstav e. Når saksforholdet er nærmere klarlagt, 
skal revisor sende et nytt brev til kontroll-utvalget, med kopi til kommunedirektøren. 

Revisor skal årlig gi en skriftlig oppsummering til kontrollutvalget om forhold som er 
tatt opp etter første ledd, men som ikke er rettet opp eller som ikke er tilstrekkelig fulgt opp. 
 
Nummerert brev nr. 10 følger som vedlegg til saken. Det vises til dette for nærmere 
beskrivelse av hva revisor har tatt opp. 
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Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken 02.06.21:  
Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse fra forenklet etterlevelseskontroll og 
nummerert brev nr. 10 til orientering.  
Kontrollutvalget ber rådmannen om å få en skriftlig tilbakemelding innen 15.09.21 som 
redegjør for hvordan administrasjonen har fulgt opp revisors rapport.   
 
Rådmann har oversendt skriftlig tilbakemelding med sin oppfølging av revisors brev nr. 10 og 
vedlagt reglement for innkjøp. For nærmere informasjon vises det til disse. 
 
 
Vurderinger:  
Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at forhold som er påpekt i nummererte brev blir fulgt 
opp. 
Tilbakemeldingen viser hvilke tiltak som kommunen vil igangsette for å sikre at lov og 
forskrift om offentlig anskaffelse blir fulgt i fremtiden.   
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.  
 
 
SAK 16/21  KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2022 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Forslag til årsplan 2022 for kontrollutvalget vedtas. 
 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
Vedlegg: 
Forslag til årsplan for 2022 
 
Bakgrunn for saken: 
Vi etablerer en praksis med å utarbeide en årsplan for kontrollutvalget.  
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til årsplan som blir lagt frem for godkjenning i utvalget.  
 
Årsplanen er ikke å forstå som en fullstendig presentasjon av alle de oppgaver/saker som 
kontrollutvalget vil behandle i løpet av året, men legger vekt på de oppgaver som utvalget 
etter lov og forskrift er pålagt å behandle.  
I tillegg til de ordinære sakene vil det i løpet av året også dukke opp henvendelser og 
problemstillinger som blir gjenstand for drøfting i utvalget.  
 
Kontrollutvalget oppfordres til å komme med innspill til planen.   
 
Forslag til vedtak: 

 
Forslag til årsplan 2022 for kontrollutvalget vedtas. 
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SAK 17/21 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON – RESSURSBRUK I 
UTVALGTE TJENESTER INNEN PLEIE OG OMSORG 

 
Kontrollutvalget vedtok følgende innstilling: 
 

1. Kommunestyret er tilfreds med rapporten og kommunens arbeid med 
kostnadseffektivitet i utvalgte tjenester innenfor pleie og omsorg.  

 
2. Kommunestyret konstaterer at revisjonen mener at kommunen i stor grad er 

kostnadseffektiv innen både hjemmetjenestene og innen aktiviserings- og 
servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser. 

 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
Vedlegg: 
Rapport fra KomRev Sør IKS, datert november 2021 (vedlegg i epost) 
 
Saksopplysninger: 
Generelt: 
Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal bruke for å 
sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter best 
mulig. Forvaltningsrevisjon er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget. Gjennom 
forvaltningsrevisjon undersøker kontrollutvalget om kommunen etterlever regelverk, når 
fastsatte mål, og om ressursene forvaltes på en effektiv måte. Fokus på å bidra til forbedring 
er et viktig aspekt ved gjennomføring av forvaltningsrevisjoner.  
 
Denne rapporten dreier seg om konstandseffektivitet i utvalgte tjenester innenfor pleie og 
omsorg.  
 
Bakgrunn: 
Dette prosjektet er prioritert i plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 som er vedtatt av 
kommunestyret. Kontrollutvalget bestilte prosjektet 27. april 2021, mens problemstillingen 
ble fastslått i møte i juni 2021.  
 
Rapporten har på vanlig måte vært på høring hos kommunen. Rådmannens høringsuttalelse 
ligger vedlagt i rapporten s. 30.  
 
Rapport legges med dette frem for behandling i kontrollutvalget. Det er kommunestyret som 
fatter endelig vedtak i saken etter innstilling fra kontrollutvalget.  
 
Saksutredningen tar utgangspunkt i rapportens sammendragsdel. For detaljert informasjon 
vises det til selve rapporten som følger som vedlegg til saken.  
 
Problemstilling: 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært gjennomført med følgende problemstilling: 
 
I hvilken grad er Hægebostad kommune kostnadseffektiv innenfor tjenesteområdene 
hjemmetjenester og aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med 
funksjonsnedsettelser?   
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Hovedfunn. 
Revisjonen beskriver hovedfunnet etter gjennomført prosjekt slik: 
 
For pleie og omsorgssektoren samlet, viser beregningene at Hægebostad har en ressursbruk 
som er lavere enn det «normerte» nivået slik dette er beregnet ut fra inntektssystemet. 
Ressursbruken er også lavere når en tar hensyn til at kommunen har lavere frie inntekter 
(inkludert konsesjonskraftinntekt og eiendomsskatt) per innbygger enn landsgjennomsnittet. 
Vi ser også av beregningene at Hægebostad kommune bruker mindre ressurser til pleie- og 
omsorgssektoren enn Vegårshei.  
For hjemmetjenestene viser analysen at Hægebostad kommune bruker betydelig mindre 
ressurser både når en sammenligner mot «normert» nivå og når en tar hensyn til lavere 
disponible frie inntekter. I 2019 er mindreutgiften beregnet til henholdsvis 6,5 mill. kr og 5,7 
mill. kr. For 2020 er tallene tilsvarende 5,2 mill. kr og 4,2 mill. kr. For Vegårshei viser 
beregningene at denne kommunen har en betydelig høyere ressursbruk både når en 
sammenligner mot «normert» kommune og når en justerer for inntektsnivå. Tallene her er 
omtrent 5 mill. kr i 2019 og 7 mill. kr i 2020.  
For aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse mv, får 
Hægebostad en beregnet en ressursbruk som er omtrent på samme nivå som «normert» 
kommune og «normert» inntektsjustert kommune. Beregningene for Vegårshei viser her at 
deres ressursbruk er mindre med henholdsvis 1,1 mill. kr i 2019 og 1,3 mill. kr i 2020.  
 
Konklusjon:  
Revisor konkluderer med at Hægebostad kommune i stor grad er kostnadseffektiv innen både 
hjemmetjenestene og innen aktiverings- og servicetjenester til eldre og personer med 
funksjonsnedsettelser. 
 
Revisors anbefalinger: 
På bakgrunn av revisor sin konklusjon gis det ingen anbefalinger.  
 
For nærmere beskrivelse vises det til rapporten og til revisjonens presentasjon i møtet.  
Administrasjonen er også invitert til møtet og vil bli gitt anledning til å kommentere 
rapporten. 
 
Vurdering: 
Effektiv forvaltning av ressurser er et viktig område for Hægebostad kommune. Det er derfor 
gledelig at revisjonen konkluderer positivt på problemstillingen  
I hvilken grad er Hægebostad kommune kostnadseffektiv innenfor tjenesteområdene 
hjemmetjenester og aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med 
funksjonsnedsettelser?   
 
Jeg anser det ikke som nødvendig med ytterligere oppfølging av rapporten.  
 
Forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret er tilfreds med rapporten og kommunens arbeid med 
kostnadseffektivitet i utvalgte tjenester innenfor pleie og omsorg.  

 
2. Kommunestyret konstaterer at revisjonen mener at kommunen i stor grad er 

kostnadseffektiv innen både hjemmetjenestene og innen aktiviserings- og 
servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser. 
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FASTE POSTER 
Nytt fra revisor: Revisor orienterte fra planlegging/interim revisjon.  
Videre arbeid i kontrollutvalget: Neste møte i kontrollutvalget er 15.02.22.  
 
EVENTUELT 
NKRF kontrollutvalgskonferanse 2-3 februar 2022. Sekretariatet ordner med påmelding til 
leder.  
 
 
REFERATER 
REF 15/21  HENVENDELSE FORSKJELLSBEHANDLING (utsatt fra forrige møte) 

Kontrollutvalget tar referatet til orientering. Utvalget har fått orientering fra 
administrasjonen i saken og på denne bakgrunn besluttet å ikke gå videre med 
saken.  

 
REF 18/21 SÆRUTSKRIFT BUDSJETT KOMREV SØR IKS 

Kontrollutvalget tar referatet til orientering.  
 
REF 19/21 HENVENDELSE FAKTURA 

Kontrollutvalget tar referatet til orientering.   
 
REF 20/21 RAPPORT FRA EKSTERN KVALITETSKONTROLL KOMREV SØR IKS 

Kontrollutvalget tar referatet til orientering.  
 


	§ 24-7.Skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor

