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Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, ordfører, kommunedirektør og revisor 

 
 

LYNGDAL KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
MØTEBOK 

 
Møte nr. 02/22 
Dato: 28.03.22 kl. 13.00 – 14.45. 
Sted: Formannskapssalen. 
 
Til stede: 
Anne Rakel Haaland, leder 
Jan Egil Telhaug, nestleder 
Torbjørn Ougland, medlem 
Tordis Alise Blørstad, medlem 
Thor Håkon Føreland, medlem 
 

Andre til stede: (hele eller deler av møtet) 
Administrasjonen v/ Ida Marie Meland Eikebrok 
KomRev Sør IKS v/ Sebastien M. Hille 
Agder Sekretariat v/ Willy Gill 
 

 
Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. 
 

SAKSLISTE: 
 
Orientering:  
Arbeidet med sykefravær i kommunen v/ kst. personalsjef Ida Marie Meland Eikebrok 
(Sykefravær generelt, men med ekstra fokus på pleie- og omsorgssektoren) 
 
SAK 05/22 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 24.01.22 
SAK 06/22 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON – BARNEFATTIGDOM  
SAK 07/22 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2021 
 
REFERATER 
Ref. 03/22 Kontrollutvalgshåndboken 2022 
Ref. 04/22 Saksliste Representantskapet KomRev Sør IKS 27.04 
Ref. 05/22 Invitasjon til lokal kontrollutvalgskonferanse – ny dato 30.08.22 
 
FASTE POSTER 

- Nytt fra revisor: 
- Videre arbeid i kontrollutvalget: Planlegging av neste møte 23.05.22 

 
EVENTUELT 
 
 
 
Underskrift 
 
 
Anne Rakel Haaland 
Leder 
 
 



Møtebok 28.03.22      Lyngdal kontrollutvalg 
 

2 
 

ORIENTERINGER V/KOMMUNEDIREKTØR 
 
Tema: 
Arbeidet med sykefravær i kommunen med ekstra fokus på pleie- og omsorgssektoren  
v/ kst. personalsjef Ida Marie Meland Eikebrok 
 
Konklusjon: 
Utvalget takket for en informativ og god orientering. 
 
 
SAK 05/22 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 24.01.22 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 24.01.22 godkjennes. 
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen. 

 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
Vedlegg: 
Forslag til møteprotokoll fra møte 24.01.22 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Forslag til protokoll fra møte 24.01.22 legges frem for godkjenning. 
 
 
Forslag til vedtak: 

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 24.01.22 godkjennes. 
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen. 

 
 
 
SAK 06/22 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON - BARNEFATTIGDOM 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet Barnefattigdom for 
gjennomføring i 2022.  

2. Forslag til prosjektplan godkjennes med følgende problemstilling:  
I hvilken grad arbeider Lyngdal kommune for å forebygge og dempe konsekvensene av 
barnefattigdom?  

 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
Vedlegg: 
KomRev Sør IKS - Forslag til prosjektplan FR Barnefattigdom datert 18.03.22 
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Bakgrunn for saken: 
Denne saken gjelder bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt for gjennomføring i 2022 med 
tilhørende forslag til prosjektplan.  
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak 01.02.22: 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalgets foreløpige prioritering for gjennomføring av videre prosjekter er: 

1. Forvaltningsrevisjon Barnefattigdom med oppstart mot slutten av 2021 
2. Evt. eierskapskontroll i samarbeid med øvrige eierkommuner i 2022. Sekretariatet 

samordner. 
 
Bestilling av prosjekter foretas i løpet av høsten 2021. 
 
Plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2023 er vedtatt av kommunestyret med følgende 
prioriteringer:  
 

Prioritet Tema/sektor 
1. Rusforebygging 
2. Barnefattigdom 
3. Vaksinasjon 
4. Økonomistyring 

 
I forslag til prosjektplan har revisor foreslått følgende problemstilling: 
 
I hvilken grad arbeider Lyngdal kommune for å forebygge og dempe konsekvensene av 
barnefattigdom?  
 
Revisor skisserer også følgende spørsmål som aktuelle i undersøkelsen: 

1. Har kommunen tilstrekkelig kunnskap om lokale samfunnstrekk for å kunne tilpasse 
sitt arbeid mot barnefattigdom?  

2. Har kommunen utarbeidet tilstrekkelige mål, planer og tiltak for å forebygge og 
dempe konsekvensene av barnefattigdom?  

3. I hvilken grad sørger kommunen for godt tverrfaglig samarbeid mot barnefattigdom?  
4. Gjennomfører kommunen tilstrekkelige evalueringer av eget arbeid mot 

barnefattigdom? 
 
Prosjektets anslås gjennomført innenfor et timeforbruk på inntil 275 timer og det tas sikte på å 
legge frem rapport ved årsskiftet 2022/2023.  
 
Vurderinger: 
Når det gjelder eventuell eierskapskontroll og samordning med øvrige kommuners 
kontrollutvalg, jf. kontrollutvalgets vedtak av 01.02.21, vil sekretariatet bemerke at det så 
langt er forvaltningsrevisjon som har blitt prioritert fremfor felles eierskapskontroll  
 
Prosjektet Barnefattigdom er prioritert på 2. plass i vedtatt plan for forvaltningsrevisjon og 
etter at prosjektet Rusforebygging ble gjennomført i 2021, er det Barnefattigdom som nå 
ligger som neste prosjekt. 
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Forvaltningsrevisor har utarbeidet forslag til prosjektplan for Barnefattigdom og denne følger 
vedlagt. Revisor vil presentere prosjektplanen i møtet. I samråd med revisor er det mulig å 
foreta justeringer i prosjektplanen. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet Barnefattigdom for 
gjennomføring i 2022.  

2. Forslag til prosjektplan godkjennes med følgende problemstilling: 
I hvilken grad arbeider Lyngdal kommune for å forebygge og dempe konsekvensene av 
barnefattigdom?  

 
 
SAK 07/22 LYNGDAL KONTROLLUTVALGS ÅRSMELDING FOR 2021 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 vedtas og oversendes kommunestyret til orientering. 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
Vedlegg: 
Forslag til årsmelding for 2021 
 
 
Saksopplysninger: 
Sekretær har utarbeidet forslag til årsmelding for Lyngdal kontrollutvalg 2021. 
 
Årsmeldingen utgjør en viktig del av den årlige rapporteringen om kontrollutvalgets arbeid til 
kommunestyret. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 vedtas og oversendes kommunestyret til orientering. 
 
 
REFERATER 
Ref. 03/22 Kontrollutvalgshåndboken 2022 
Ref. 04/22 Saksliste Representantskapet KomRev Sør IKS 27.04 
Ref. 05/22 Invitasjon til lokal kontrollutvalgskonferanse – ny dato 30.08.22 
 
 
FASTE POSTER 
Nytt fra revisor:  
Utvalgssekretær formidlet status på regnskapsrevisjon fra kundeansvarlig revisor. 
 
Videre arbeid i kontrollutvalget:  
Planlegging av neste møte 23.05.22: Årsregnskap/årsmelding 2021 
 
 
EVENTUELT 


