Agder Sekretariat
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder
Postboks 120
4491 Kvinesdal
Bankkonto:
3080 32 25660
Organisasjonsnr.:
988 798 185

BYKLE KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

MØTEBOK
Møte nr. 08/11
Dato:25.10.2011 kl. 09.00 – 11.30
Sted: Rådhuset, møterom A

Tilstede:
Espen Mikkelsen, leder
Torleiv Mostøl Sælid
Johannes W. Christensen
Magnhild Bjørnarå
Dessuten møtte:
Revisjonssjef Steinar Risinggård
Utvalgssekretær Kjell Ivar Hommen
Det var ikke merknader til innkalling og saksliste.

SAKSLISTE:
Sak 18/11 Møteplan for 2012
Sak 19/11 Bestilling av Overordnet analyse
Sak 20/11 Engasjementsbrev frå Setesdal Revisjonsdistrikt IKS
Referatsak:
Invitasjon til Kontrollutvalgskonferansen 2012
Invitasjon til kurs for kontrollutvalg
Eventuelt

Eierkommuner:
Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og
Hornnes, Farsund, Flekkefjord,
Hægebostad, Iveland, Kvinesdal,
Lindesnes, Lyngdal, Mandal,
Marnardal, Sirdal, Valle, Åseral

Ansatte:
Daglig leder Kjell Ivar Hommen
Telefon: 38 35 14 09
Mobiltelefon: 97 51 02 98
E-post: kjell.ivar@asekretariat.no

Saksbehandler Willy Gill
Telefon 38 35 52 77
Mobiltelefon 90 95 62 46
E-post: willy.gill@asekretariat.no

Agder Sekretariat
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Kvinesdal, 7. desember 2011 2011
Agder Sekretariat

Kjell Ivar Hommen
Utvalgssekretær

Utskrift sendes til:
Kontrollutvalgets medlemmer. ordfører, rådmann og revisor.
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Møtebok 6. desember 2011

Bykle kontrollutvalg

SAK 18/11 MØTEPLAN FOR 2012
Enstemmig vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner møteplanen for 2012.

Saksfremstilling:

Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen

SAK 18/11 MØTEPLAN FOR 2012
Vedlegg:
Forslag til møteplan for 2012.
Sekretariatet har laget et forslag til møteplan for 2012. Det foreslås 6 møter i 2012.
Det kan bli aktuelt å endre på datoer, fordi bl.a. behandling av årsregnskapet for kommunen
kan bli forskjøvet av forskjellige årsaker.
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner møteplanen for 2012.

Møteplan for Bykle kontrollutvalg 2012
Møtedatoer:
1. Tirsdag 24. januar 2012
2. Tirsdag 20. mars 2012
3. Tirsdag 22. mai 2012
4. Tirsdag 28. august 2012
5. Tirsdag 16. oktober 2012
6. Tirsdag 4. desember 2012
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SAK 19/11 BESTILLING AV OVERORDNET ANALYSE
Enstemmig vedtak:
Kontrollutvalget ber Setesdal Revisjonsdistrikt IKS om å gjennomføre en
overordnet analyse av kommunens virksomhet for å kunne identifisere hvilke
sektorer og områder hvor det kan være behov for å gjøre forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget ønsker å være en aktiv medspiller underveis i dette arbeidet.
En tar sikte på at den overordnede analysen er ferdig til 20.03.2012.

Saksfremstilling:

Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen

Sak 19/11 Bestilling av Overordnet analyse
Bakgrunn:
I forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 10 fremgår det at
kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og
vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de
ulike sektorer og virksomheter.
Vurdering:
Hensikten med den overordnede analysen er å fremskaffe relevant informasjon om
kommunens virksomhet, slik at det er mulig for kontrollutvalget å legge en plan for
forvaltningsrevisjon og å prioritere mellom ulike områder hvor det kan være aktuelt å gjøre
forvaltningsrevisjon. Målet er å avdekke indikasjoner på avvik eller svakheter i forvaltningen
sett i forhold til lover, forskrifter, kommunestyrets vedtak og forutsetninger. I begrepet
”risiko- og vesentligheter” ligger det at det gjøres en vurdering av på hvilke områder av
kommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til vedtak, regelverk,
forutsetninger og mål som er satt for virksomheten.
Det er viktig i arbeidet med analysen at en sikrer en bred involvering når en innhenter
informasjon. Kontrollutvalget bør spille en viktig rolle underveis i arbeidet med analysen.
En finner det naturlig at den overordnede analysen gjennomføres av kommunens revisor, selv
om den etter forskriften også kan utføres av andre.
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget ber Setesdal Revisjonsdistrikt IKS om å utføre en overordnet analyse
av kommunens virksomhet for å kunne identifisere hvilke sektorer og områder hvor
det kan være behov for å gjøre forvaltningsrevisjon.
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Kontrollutvalget ønsker å være en aktiv medspiller underveis i dette arbeidet.
En tar sikte på at den overordnede analysen er ferdig til . . . .

SAK 20/11 ENGASJEMENTSBREV FRA SETESDAL REVISJONSDISTRIKT IKS

Enstemmig vedtak:
Engasjementsbrev fra revisjonen tas til orientering.

Saksfremstilling:

Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen

Sak 06/12 Engasjementbrev Bykle kommune
Vedlegg:
Engasjementsbrev datert 8. juli 2011 fra Setesdal Revisjonsdistrikt IKS
Bakgrunn for saken:
I rapporten ”85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane” fra Kommunal- og
regionaldepartementet ble det gitt flere anbefalinger om hvordan en kunne forbedre
informasjonen/dialogen mellom kontrollutvalg og revisor. NKRF nedsatte en arbeidsgruppe
som har utarbeidet en veileder vedrørende kontrollutvalget sitt påse-ansvar overfor
regnskapsrevisor.
I kontrollutvalget sitt møte den 21. juni 2011 orienterte revisjonssjefen om de punkter i
ovennevnte rapport som hadde med revisjonen sitt arbeid å gjøre.
Det kom da frem ønske fra utvalgets side om at revisor skulle utferdige et engasjementsbrev
hvor formålet med og innholdet i revisjonen og revisors plikter ble avklart.
Dette er i tråd med hva som blir anbefalt i NKRF sin veileder.
Kontrollutvalget behandlet saken i sitt møte den 1. september d.å.
Utvalget gjorde vedtak om at engasjementsbrevet skulle legges frem for nytt kontrollutvalg til
orientering.
Forslag til vedtak:
Engasjementsbrev fra revisjonen tas til orientering.
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Referatsaker:

Invitasjon til Kontrollutvalgskonferansen 1. og 2. februar 2012 på Gardermoen.
Magnhild Bjørnarå deltar på Kontrollutvalgskonferansen på Gardermoen 1. og 2. februar
2012. Sekretær foretar påmelding til konferansen.

Invitasjon til kurs for kontrollutvalg 11. januar 2012.
Revisjonssjef fortar påmelding for Espen Mikkelsen, Torleiv Mostøl Sælid og Magnhild
Bjørnarå til kurs for kontrollutvalg i Grimstad rådhus 11. januar 2012.

Eventuelt.
Neste møte i kontrollutvalget er planlagt til tirsdag 24. januar 2012.
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