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Møteinnkalling  
 

Vennesla kontrollutvalg 

 
Dato: 12.09.2017 kl. 14:00  
Møtested: Herredshuset, Sal 1  
Arkivsak: 17/00163  
Arkivkode: 033   

 
Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: sander.haga.ask@temark.no eller på tlf 99 35 85 99 

 

 

 

Vara møter kun på eget varsel. 

 

 

I tillegg møter følgende: 

Økonomisjef Gerd Signe Eieland sak 18/17, 21/17, 22/17 

Brannsjef Jan Røilid sak 18/17 

Enhetsleder for byggforvaltning Inger C. Neset sak 19/17 

Organisasjonssjef Heidi Engestøl sak 20/17 

IKT-rådgiver Hans Petter Furuborg sak 20/17 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/17 17/00163-20 Godkjenning av møteinnkalling 12.09.2017 3 

Møteprotokoll 

4/17 17/00163-21 Godkjenning av protokoll fra møtet 02.05.2017 4 

Saker til behandling 

18/17 17/03258-10 
Oppfølging av selskapskontroll i KBR og forvaltningsrevisjon 
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For kontrollutvalgsleder 

Oddbjørn Hagen 

 

Sander Haga Ask 

Sekretær 
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Møteinnkalling 

4/17 Godkjenning av møteinnkalling 12.09.2017 

 
Arkivsak-dok.  17/00163-20 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 12.09.2017 4/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkallingen godkjennes. 
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Møteprotokoll 

4/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 02.05.2017 

 
Arkivsak-dok.  17/00163-21 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 12.09.2017 4/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møtet 02.05.2017 godkjennes. 

 

 

 

 
Vedlegg:  

- Protokoll Vennesla kontrollutvalg 02.05.2017 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

18/17 Oppfølging av selskapskontroll i KBR og forvaltningsrevisjon av 

feieravdelingen 

 
Arkivsak-dok.  17/03258-10 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 12.09.2017 18/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar oversendt dokumentasjon og redegjørelsen om oppfølgingen av 

revisjonsrapporten til foreløpig orientering.  

 

Kontrollutvalget er fornøyd med de iverksatte tiltak for å følge opp rapporten og ønsker å motta 

en skriftlig tilbakemelding fra rådmann og brannsjef når tiltakene er fullført.  

 

 

Bakgrunn for saken: 

I kontrollutvalgets møte 13.02.2017 sak 2/17 ble rapport fra selskapskontroll i 

Kristiansandsregionen brann og redning IKS og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen 

behandlet. Rapporten ble gjennomført som et felles tiltak for Kristiansand, Søgne, Songdalen og 

Vennesla kommune og hadde problemstillingene: 

 
A. Første del – eierskapskontroll av KBR både fra et eierskapsperspektiv og fra et 

selskapsperspektiv) 

o Eierspektiv: 

 Stiftelsesdokumenter og selskapsavtale 

 Selskapets økonomiske stilling 

 Har kommunen etablert tydelige føringer for sitt eierskap 

 Har kommunen regler og rutiner for eierskapsoppfølgingen? 

o Selskapsperspektiv: 

 Representantskapet – sammensetning, kompetanse og mandat 

 Styre – sammensetning, kompetanse og mandat 

 Hvordan rapporterer selskapsorganene til selskapets eiere? 

 Har styret egen styreinstruks? 

 Har styrets medlemmer registrert seg i styrevervregisteret? 

 Har styret rutiner for håndtering av problemstillinger knytte til habilitet? 

 

B. Annen del – forvaltningsrevisjon av feieravdelingen ved KBR 

o Måloppnåelse – i hvilken grad når feiervesenet de ulike mål som gjelder for avdelingens 

ansvarsområde? 

o Regeletterlevelse – i hvilken grad etterleves de aktuelle rettsreglene på område? 

o Internkontrollrutiner – hvilke interne systemer har feiervesenet for å sikre forsvarlig 

gjennomføring av tilsyn og feierinspeksjoner? 
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På grunnlag av revisjonens vurderinger og anbefalinger fattet kontrollutvalget følgende vedtak i 

saken: 

Kontrollutvalget tar rapport fra selskapskontroll med Kristiansandsregionen brann og redning 

IKS og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen til orientering, og oversender rapporten til 

kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll med Kristiansandsregionen brann og redning 

IKS og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen til orientering, og ber om at følgende tiltak 

gjennomføres basert på de vurderingene revisjonen har gjort i selskapskontrollen av KBR og i 

forvaltningsrevisjonen av feieravdelingen: 
- Oppfølging av eierskap i samsvar med eierskapsmeldinger og eierstrategi 

- Utarbeidelse av etiske retningslinjer og instrukser for styret og daglig leder 

- Delegasjonsvedtak i samsvar med anbefaling fra DSB 

- Opprettelse av felles klageorgan 

- Oppdatering av selskapsavtalen 

- Styrket begrunnelse i vedtak om fyringsforbud 

- Utarbeide skriftlige rutiner for feiing og tilsyn 

- Revidering av rutinene for risikokartlegging, som grunnlag for fastsetting av feie- og 

tilsynsbehov, til ny forskrift om brannforebygging, der minimumsintervallet for feiing og tilsyn 

med fyringsanlegg er tatt bort. 

 

Rådmannen bes dokumentere gjennomføring av tiltakene skriftlig til kontrollutvalget senest til 

kontrollutvalgets september møte 

 

Kommunestyret i Vennesla kommune vedtok 23.03.2017 kontrollutvalgets innstilling i saken. 

Likelydende vedtak ble også fattet i kommunestyrene i Songdalen, Søgne og Kristiansand. 

 

 

Saksopplysninger: 

Likelydende vedtak ble fattet i samtlige kommunestyrer og etter avtale mellom kommunene har 

Kristiansand kommune fått hovedansvaret for å følge opp vedtakene på vegne av alle 

kommunene. Kristiansand kommune hadde et møte mandag 03.07.2017 med brannsjef Jan 

Røilid hvor de ble enige om arbeidsfordelingen mellom KBR og kommunen for å følge opp 

vedtaket. 

 

Følgende oppfølging har det vært på hvert av de vedtatte tiltakene: 

 
-  Oppfølging av eierskap i samsvar med eierskapsmeldinger og eierstrategi. 

Følges opp av Vennesla kommune. Årsrapport og årsregnskap legges frem for kommunestyret 

02.11.2017. 

 
-  Utarbeidelse av etiske retningslinjer og instrukser for styret og daglig leder. 

Brannsjefen vil utarbeide et utkast til etiske retningslinjer og instrukser for styret og 

daglig leder. 

 
-  Delegasjonsvedtak i samsvar med anbefaling fra DSB 

Brannsjefen utarbeider utkast i samråd med kommuneadvokaten før det sendes til politisk 

behandling. 

 

- Opprettelse av felles klageorgan. 

Rådmannen har vurdert det til at det ikke bør opprettes et felles klageorgan, men at den enkelte 

kommunes klageorgan blir benyttet. Dette begrunnes med at selskapet får få klager og det vil 
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være ressurskrevende når det kommer til kostnader og tidsbruk. Brannsjefen har opplyst om at det 

over en periode på 20 har vært totalt 4-5 klagesaker. 

 

- Oppdatering av selskapsavtalen 

Brannsjefen vil lage et forslag til oppdatert selskapsavtale som tar inn allerede vedtatte endringer 

som regnskapsspråk og sammensetning av representantskap. Det vil også bli foreslått punkter om 

arkiv, kjønnsfordeling i styret, delegasjon av myndighet og klageorgan innarbeides 

 

- Styrket begrunnelse i vedtak om fyringsforbud 

Brannsjefen har initiert en prosess i feieravdelingen for å forbedre den skriftlige begrunnelsen for 

vedtak om fyringsforbud. Frist for ferdigstillelse var 01.09.2017 

 

- Utarbeide skriftlige rutiner for feiing og tilsyn. 

Det har blitt startet en prosess med utarbeidelse av skriftlige rutiner for avdelingens virkeområde 

og frist for ferdigstillelse er satt til 01.10.2017. 

 
- Revidering av rutinene for risikokartlegging, som grunnlag for fastsetting av feie- og 

tilsynsbehov, til ny forskrift om brannforebygging, der minimumsintervallet for feiing og tilsyn 

med fyringsanlegg er tatt bort. 

Brannsjefen har vurdering er at premissene som ble lagt til grunn for fastsetting av 4-års syklusen 

for feiing og tilsyn i bolig kan legges til grunn for arbeidet også i 2017. Men at arbeidet med 

risikovurdering som grunnlag for fastsetting av frekvensen av tilsyn og feiing av fyringsanlegg i 

bolig påbegynnes med en målsetting om ferdigstillelse ved årsskiftet 2017/2018. 

 

 

Økonomisjef Gerd Signe Eieland og brannsjef Jan Røilid vil orientere i kontrollutvalget om de 

iverksatte tiltakene og svare på eventuelle spørsmål. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet er av den oppfatning av at KBR og kommunen har iverksatt flere gode tiltak for å 

oppfylle kommunestyrets vedtak. Revisjonen anbefalte i sin rapport at det ble opprettet et felles 

klageorgan for å behandle vedtak fattet av KBR. Dette vil kunne gi likebehandling og 

profesjonalitet på klagebehandlingen. Sekretariatet registrerer at brannsjefen og rådmennene har 

kommet frem til at det vil være for ressurskrevende å opprette et felles klageorgan og viser til at 

det behandles en klage i gjennomsnitt hvert 4-5 år. Sekretariatet har forståelse for brannsjefens 

vurdering om at det vil være vanskelig å bygge opp et faglig klageorgan sett i forhold til antall 

saker og spennet innenfor brannvernlovgivning. Kontrollutvalget bør i møtet ta stilling til 

hvorvidt det vil være formålstjenlig eller om man skal opprettholde dagens ordning med å 

behandle klagesaker i den kommunale klagenemden. 

 

Noen av tiltakene som er iverksatt er ikke ferdigstilt eller fullført per september 2017. 

Sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget ber om å få en skriftlig tilbakemelding fra 

rådmann og brannsjef når samtlige av tiltakene er ferdigstilte og vedtak fattet. 

 

 
Vedlegg:  

- Rapport fra selskapskontroll med Kristiansandsregionen brann og redning IKS og 

forvaltningsrevisjon av feieravdelingen 

- Oppfølging av kommunestyrets vedtak av sak 17/17 rapport fra selskapskontroll i KBR 
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Vedlegg til sak 
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19/17 Orientering om prosessen vedrørende lokaliseringen av NAV og Enhet 

for barn og familie 

 
Arkivsak-dok.  17/13795-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 12.09.2017 19/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget har registrert at det har vært flere avisoppslag om saken samtidig som utvalget 

har fått henvendelser om prosessen vedrørende lokaliseringen av NAV og Enhet for barn og 

familie. 

 

Kommunenes leieavtale for NAV og Enhet for barn og familie i Helsehuset utløper henholdsvis 

desember 2017 og mars 2018. Plan og økonomiutvalget fikk derfor en sak til behandling 

07.06.2016 om hva kommunen skal foreta. Rådmannen skriver i saksfremlegget at det med 

bakgrunn i behov og krav i reglene til offentlige anskaffelser anbefales at det innhentes tilbud på 

leie av lokaler. Det fremgår av saksfremlegget at både Enhet for barn og familie og NAV har 

behov for mer areal enn de disponerer i dag. Plan og økonomiutvalget fattet følgende 

enstemmige vedtak i saken: 

 
1. Det innhentes tilbud på leie av lokaler for Nav og enhet for barn og familie. 

2. Det innhentes også tilbud på leie av lokaler til øvrige kommunale helse- og omsorgstjenester slik 

som beskrevet i saken. 

3. Etter at pristilbud er innhentet vil saken bli lagt frem for politisk behandling der en vil ta stilling 

til valg av tilbyder samt leieavtalenes omfang.  

 

Kommunen engasjerte Odin Prosjekt AS som innkjøpsteknisk konsulent til å bistå å 

anskaffelsesprosessen. I tråd med vedtaket fikk Plan og økonomiutvalget 07.02.2017 sak «Tilbud 

på leie av lokaler til Nav og barn og familie» til behandling. Her fremgår det at kommunen fikk 

inn fire tilbud og det ble gjennomført forhandlinger med to av disse. De berørte seksjonene og 

enheter skal ha vært delaktige i prosessen sammen med tillitsvalgte og verneombud. Ved 

votering ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 stemmer for og 2 stemmer imot: 
1. Med bakgrunn i gjennomført tilbud med forhandlinger og anbefaling fra innkjøpsteknisk 

konsulent inngås det leieavtaler med Hunsfos Næringspark AS på leieforhold både for NAV og 

Enhet for barn og familie. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å vurdere om det skal inngås leieavtaler for lokaler til enhet for 

habilitering og psykisk helse, i henhold til tilbudet. 

3. Budsjettmessige konsekvenser innarbeides i budsjett/økonomiplan for 2018. 
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I brev datert 16.02.2017 klager Sentrumsveien 41 AS ved daglig leder Finn Bjørn Rørvik på 

tildelingsbeslutningen. Det ble fremholdt at Hunsfos Næringspark ikke oppfylte 

kvalifikasjonskravene, tilbudet inneholdt vesentlige avvik/forbehold og det var gjort feil ved 

tilbudsevalueringen. Klagen ble behandlet av Odin Prosjekt AS som avviste klagen og 

opprettholdt den opprinnelige tildelingen. 

 

Enhetsleder for byggforvaltning Inger C. Neset vil i kontrollutvalgets møte orientere om 

lokaliseringsprosessen og svare på eventuelle spørsmål fra utvalget. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Deler av den vedlagte dokumentasjonen er unntatt offentlighet og kontrollutvalgets medlemmer 

vil derfor få tilsendt deler av vedleggene separat.   

 
Vedlegg:  

- Sakspapirer Pløk sak 43/16 

- Sakspapirer Pløk sak 9/17 Unntatt offentlighet jf. Offl. §23 tredje ledd 

- Klage på tildelingsbeslutning Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven §23 tredje ledd 

- Svar på klage på tildelingsbeslutning 

 

 

Vedlegg til sak 

 
  



 

 11  

20/17 Orientering om informasjonssikkerhet og beredskap Vennesla 

kommune 

 
Arkivsak-dok.  17/13651-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 12.09.2017 20/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak.  

 

 

Bakgrunn for saken: 

I møtet 02.05.2017 diskuterte kontrollutvalget under sak 17/17 (Eventuelt) datasikkerhet og 

beredskap i kommunen. Kontrollutvalget bestemte seg for å invitere administrasjonen til å 

orientere om saken i påfølgende møte. 

 

 

Saksopplysninger: 

En kommune håndterer store mengder informasjon som ligger til grunn for mye av den 

kommunale tjenesteproduksjon. Informasjonen er helt nødvendig for at kommunen skal ha 

mulighet til å oppfylle sine forpliktelser og leve opp til innbyggernes forventinger. Denne 

informasjonen er først og fremst verdifull for de den omhandler, ansatte, elever, innbyggere og 

virksomheter, men kan være interessant også for uvedkommende, enten disse er eksterne eller 

interne. Samfunnet må ha tillit til at kommunen forvalter felles informasjonsressurser på en 

pålitelig måte. 

 

Informasjonssikkerhet handler om å være bevisst på hvilken informasjon som faktisk kan 

offentliggjøres og hvilke krav som stilles for å sørge for at sikring av offentlig informasjon også 

blir ivaretatt. Det er viktig å ha et bevisst forhold mellom beskyttelse av informasjon og åpenhet 

for å sikre at den enkelte innbygger, virksomheter eller andre offentlige interesser ikke blir 

skadet av informasjon som er unntatt offentlighet kommer på avveie. Informasjon som krever 

offentlighet må også sikres mot at uvedkommende kan endre eller modifisere innholdet. 

 

Offentlige virksomheter er gjennom eForvaltningsforskriften §15 pålagt å jobbe systematisk med 

informasjonssikkerhet som innebærer at man skal ha beskrevet mål og strategi for 

informasjonssikkerhet i virksomheten. Forvaltningsorganet er videre forpliktet til å inkludere 

disse i internkontrollen på informasjonssikkerhetsområder som bør basere seg på anerkjente 

standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet og være en del av den helhetlige 

internkontrollen.  

 

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har i sin veileder for informasjonssikkerhet uttalt at 

sikkerhetsmålene bør beskrive både formål for informasjonsbehandlingen i forvaltningsorganet 

og overordnede føringer for informasjonsbehandling og bruk av IKT. Målene bør ha vekt på 

konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet i virksomhetens informasjonsbehandling. Det står 

videre at sikkerhetsstrategien bør omfatte sentrale valg og prioriteringer i sikkerhetsarbeidet. Difi 
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mener strategien bør inneholde retningslinjer for hvordan sikkerhetsarbeidet skal organiseres og 

gjennomføres, og retningslinjer for relevante tiltaksområder. 

 

Kommunen er videre gjennom personvernforskriften §2-10 forpliktet til å treffe tiltak for å fysisk 

sikre mot uautorisert adgang til utsyr som brukes for å behandle personopplysninger.  

 

Kontrollutvalget har invitert administrasjonen for å orientere om hvordan ivaretar informasjons- 

og IKT-sikkerheten. Administrasjonen er forespurt om også å orientere om tiltak som iverksettes 

ved svikt i datasystemer for å opprettholde tjenesteproduksjonen. 

 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Saken er lagt frem uten forslag til vedtak i påvente av administrasjonen orientering. 
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21/17 1. tertial rapport 2017 Vennesla kommune 

 
Arkivsak-dok.  17/13042-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 12.09.2017 21/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar første tertialrapport for drift og investering 2017 til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget behandler ikke tertialrapporter fra rådmannen, bare årsregnskapet. Som et ledd i å 

sikre egenkontrollen knyttet til at kommunenes økonomiske forvaltning foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmer og vedtak mv. (kommuneloven §77 punkt 4), vil det likevel være naturlig at 

kontrollutvalget holder seg oppdatert om den økonomiske situasjonen og utfordringer gjennom året.  

 

Administrasjonen er invitert til møtet for å orientere om kommunens økonomi pr. 1 tertial 2017. 

 

 

 
Vedlegg:  

- 1. tertialrapport 2017 drift og investering med vedlegg - Vennesla kommune 

 

 

Vedlegg til sak 
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22/17 Oppfølging av rapporten om Venneslaheimen Omsorgssenter 

 
Arkivsak-dok.  16/11788-10 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 12.09.2017 22/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av administrasjonens orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Venneslaheimen omsorgssenter har i flere år hatt et merforbruk i forhold til tildelte 

budsjettrammer. På bakgrunn av dette kom administrasjonen med en anmodning til revisjonen 

om å se nærmere på mulige årsaker til dette, samt å vurdere tiltak som kan bidra til at gjentatt 

merforbruk ikke oppstår i fremtiden. Både kontrollutvalget og kommuneadministrasjonen var 

positive til gjennomgangen av den økonomiske situasjonen på Venneslaheimen. 

 

Revisjonen presenterte sin rapport i kontrollutvalgets møte 20.09.2016 sak 16/16. I rapporten 

oppsummerte revisjonen sine funn til: 

 
- Enheten har hatt merforbruk hver eneste år i perioden, og det har vært foretatt 

budsjettreguleringer hvert år. 

- Årsakene til merforbruk er sammensatte, men en har i perioden ikke klart å identifisere disse for å 

sette inn tiltak for å redusere/stoppe merforbruk. 

- Venneslaheimen kan syne så ha noe lite merkantile ressurser, og det har ikke vært ressurser 

sentralt i kommunen for å gi enheten bistand. 

- Budsjett – og regnskapsmessig skille mellom de ulike avdelingene har vært mangelfulle, dette har 

gjort oppfølging av avvik krevende. 

- Venneslaheimen har hatt relativt høyt merforbruk knyttet til driftsutgifter sett i forhold til hvor 

stor andel disse har av samlede utgifter. 

- Kommunen mottar refusjon for utgifter kommunen har knytte til ressurskrevende brukere. Det 

foreligger ingen dokumentert kobling mellom de midler kommunen mottar og de utgifter 

Venneslaheimen har, dvs at Venneslaheimen kan få økte/reduserte rammer sett ut fra de brukere 

en har. 

- Vesentlige budsjettendringer pga. endring i underliggende aktivitet har ikke blitt rutinemessig 

etter kontrollert – kostet det like som en hadde budsjettert?  

- Rammebetingelser for Venneslaheimen har endret seg uten at dette har blitt tatt hensyn til 

budsjett eller identifisert som årsak til avvik. 

- I 2014 og 2015 har hatt en betydelig nedgang i budsjetterte driftsutgifter uten at dette har ahtt 

forankring i de underliggende realiteter, dette kan tyde på at rammen er for liten eller at enheten 

har utviklet et for høyt utgiftsnivå. 

Kontrollutvalget innstilte til følgende vedtak i kommunestyret: 

 

«Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og innstiller følgende til kommunestyret: 

 

Kommunestyret tar rapporten Venneslaheimen til orientering og ber rådmannen følge opp 

revisjonens anbefalinger i rapporten.  
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Rådmannen vil orientere kontrollutvalget om oppfølgingen av rapporten innen 15.10.2017» 

 

Kommunestyret vedtok kontrollutvalgets forslag til vedtak i saken med et tillegg om at også 

kommunestyret skulle bli orientert om oppfølgingen av rapporten.  

 

Saksopplysninger: 

Kommunestyret har vedtatt at rådmannen skal orientere kontrollutvalget om oppfølgingen av 

rapporten senest 15.10.2017. Siden kontrollutvalget sitt neste møte er 14.11.2017 vil rådmannen 

orienterte om oppfølgingen av revisjonsrapporten i septembermøtet. 

 

Økonomisjef Gerd Signe Eieland vil orienterte om administrasjonens oppfølging av 

revisjonsrapporten og svare på eventuelle spørsmål fra kontrollutvalget.  

 

 

 
Vedlegg:  

- Rapport Venneslaheimen 2016 

 

 

Vedlegg til sak 
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23/17 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 Vennesla kommune 

 
Arkivsak-dok.  17/12973-1 

Arkivkode.  151  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 12.09.2017 23/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget innstiller på følgende budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 til 

kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Vennesla kommune 

med en ramme på kr 1 489 000. 

 

Kontrollutvalgets sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via plan og 

økonomiutvalget. 

 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen: 

 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet 

skal følge formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til 

kommunestyret eller fylkestinget.  

 

Kontrollutvalget fremmer med dette en sak til kommunestyret (via plan og økonomiutvalget) om 

budsjett for kontrollutvalget 2018.. 

 

 

Saksopplysninger: 

Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Vennesla 

kommune for 2018. Kontrollutvalgets budsjett omfatter kostnadene knyttet til selve driften av 

utvalget, og i tillegg kostnadene til sekretariattjenester for kontrollutvalget og kjøp av 

revisjonstjenester. Budsjettet er basert på tidligere budsjett- og regnskapstall og noe på anslag. 

 

Det å sørge for god kontroll og nødvendig tilsyn med driften av den kommunale virksomheten er 

høyaktuelt. Kontrollutvalget er kommunestyrets eget verktøy for gjennomføring av egenkontroll 

i virksomheten. Kommunestyret har ansvar for å sørge for at det blir bevilget tilstrekkelige 

ressurser til dette. 

 

Møtegodtgjørelse m.v. avhenger både av aktiviteten i utvalget og hvilket godtgjøringsnivå 

kommunen ligger på. Budsjettet er sett i forhold til gjeldende reglement for godtgjørelse til 

folkevalgte i Vennesla kommune og historikk for utbetalt tapt arbeidsfortjeneste. Det er tatt 

høyde for 5 kontrollutvalgsmøter i året, og leder og 4 medlemmer i utvalget. Etter at 
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godtgjørelsesreglementet ble revidert november 2015 har posten «møtegodtgjørelse mv» økt 

betraktelig og er knyttet opp mot ordfører sin godtgjørelse. Ordfører mottar 100 prosent av 

stortingsrepresentantenes faste godtgjørelse som er kr 928 602. Leder mottar en fast årlig 

godtgjørelse på 10 prosent av ordfører sin godtgjørelse mens kontrollutvalgets medlemmer får 

1,5 prosent av ordfører sin godtgjørelse. I tillegg utbetales det en møtegodtgjørelse på 0,11 

prosent av ordfører godtgjørelse pr møte. Det er på denne posten i tillegg lagt inn 

arbeidsgiveravgift som utgjør 14 prosent av godtgjørelsene. I tillegg er det lagt inn kr 25 000 for 

kostnader til tapt arbeidsfortjeneste og refusjons av lønnskostnader. Det er ved et nytt utvalg vært 

en økning i utgiftene til frikjøp fra arbeid enn budsjettert, denne posten er derfor justert opp i det 

foreslåtte budsjettet for 2018. 

 

Det er viktig at det blir satt av tilstrekkelige ressurser til kurs/opplæring og faglig oppdatering 

av utvalgets medlemmer. I tillegg er det av stor verdi å få god kontakt og erfaringsutveksling 

med kontrollutvalgsmedlemmer i andre kommuner. Sekretariatet anbefaler 
- NKRF’s kontrollutvalgskonferanse i februar (Norges Kommunerevisorforbund) 

- og/eller FKT’s fagkonferanse på våren (Forum for kontroll og tilsyn), 

- samt vår- og høstkonferanser regionalt i regi av sekretariatet. 

  

 

Andre kostnader omfatter bl.a. abonnementer på fagtidsskrifter. I regnskapet pr august utgjør er 

det brukt kr 400. Det foreslås å opprettholde fjorårets ramme på kr. 7 000. 

 

Vennesla kommune har valgt å delta i to interkommunale selskaper for å løse kontroll-, tilsyns- 

og revisjonsoppgavene. Dette er Agder kommunerevisjon IKS for revisjonsoppgaver og Agder 

og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver. For begge disse 

selskapene er det representantskapet som vedtar det endelige budsjettet og fordelingen av dette 

på medlemskommunene.  

 

 Budsjett 
2016 

Regnskap 
2016 

Budsjett 
2017 

Regnskap pr 
august 17 

Budsjett 
2018 

Kontrollutvalget      

Møtegodtgjørelse mv 173 000 215 051 178 000 112 672 223 000 

Servering 3 000 900 3 000 1 214 3 000 

Kurs/opplæring inkl. reise 60 000 29 935 60 000 43 737 60 000 

Andre kostnader 5 000 15 111 7 000 400 7 000 

Sum kontrollutvalg 241 000 260 997 248 000 158 023 293 000 

      

Sekretariat 160 000 148 400 153 000 76 600 157 000 

Revisjon      

Revisjonshonorar 850 000 829 500 860 000 419 600 875 000 

Møtedeltakelse/forberedelse 57 000 51 300 59 000 69 000 62 000 

Selskapskontroll 59 000 59 000 60 000 60 000 62 000 

Bistand til kontrollutvalget   40 000 0 40 000 

      

Sum kontrollvirksomhet 1 367 000 1 187 957 1 420 000 783 223 1 489 000 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Det er kontrollutvalget som innstiller på budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i kommunen til 

kommunestyret. Innstillingen skal derfor gå direkte til kommunestyret via plan og 
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økonomiutvalget, dvs. den skal legges ved når budsjettet oversendes fra rådmannen til plan og 

økonomiutvalget og fra plan og økonomiutvalget til kommunestyret. 

 

Etter sekretariatets vurdering vil det være nødvendig med en ramme på kr 1 489 000 for kontroll, 

tilsyn, og revisjon for Vennesla kommune for 2018. 

 
Vedlegg:  

- Revisjonens budsjett for 2018 Vennesla kommune 

 

 

Vedlegg til sak 
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24/17 Overordnet revisjonsstrategi 2017 Vennesla kommune 

 
Arkivsak-dok.  17/12065-2 

Arkivkode.  216  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 12.09.2017 24/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar den overordnede revisjonsstrategien for 2017 til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Kommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i 

revisjonsarbeidet. De bestemmelser revisor skal følge er i hovedsak: 
- Kommuneloven med forskrifter 

- Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. 

- 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 

Vennesla kommune og har avtale om å levere disse tjenestene for kommunen. 

 

Overordnet revisjonsstrategi 2017 er et overordnet planleggingsdokument for gjennomføring av 

regnskapsrevisjon i regnskapsåret 2017. Formålet med revisjonsstrategien er å planlegge 

tilstrekkelig og effektive revisjonshandlinger for regnskapsrevisjon. Revisjonsstandarden ISA 

300 «Planlegging av revisjon av et regnskap» ligger til grunn for vedlagt dokument. 

 

Den overordnede revisjonsstrategien, sammen med revisjonens øvrige muntlige og skriftlige 

rapporteringer, skal dekke kravene som stilles til dokumentasjon av revisjonens prioriteringer 

innen regnskapsrevisjon. Dokumentet er også en hjelp til å oppfylle kontrollutvalgets tilsyns- og 

påseansvar overfor revisjonen. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

I Kontrollutvalgsboken står følgende:  

 

«Kontrollutvalget har et ansvar for å påse at regnskapene blir revidert på en betryggende 

måte. Dette er knyttet til flere forhold: 

 

 at revisjonen skjer i samsvar med lover, regler og god kommunal revisjonsskikk 

 at revisor oppfyller krav til uavhengighet og kvalifikasjoner 

 at revisjonen følger eventuelle avtaler inngått mellom revisor og kontrollutvalget 

 

Kontrollutvalgets påseansvar omfatter ikke en faglig vurdering av revisjonens utførelse, fordi det 

er revisor som har det faglige ansvaret for gjennomføringen av revisjonen. 
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Kontrollutvalget ivaretar sitt påseansvar ved å gjennomføre aktiviteter knyttet til oppfølging av 

revisjonen og revisjonsarbeidet. Dette kan omfatte: 

 revisors uavhengighetserklæring 

 etterspørre resultatet av kvalitetskontroller hos revisor 

 avtaler mellom kontrollutvalg og revisor 

 engasjementsbrev for revisjonsoppdraget 

 strategi og plan for revisjonen og underliggende risikovurderinger 

 revisjonsrapporter 

 nummererte brev 

 innberetninger om eventuelle misligheter 

 revisjonsberetningen» 

 

 

Sekretariatet mener den overordnede revisjonsstrategien, sammen med revisjonens øvrige 

muntlige og skriftlige rapporteringer, dekker kravene som stilles til dokumentasjon av 

revisjonens prioriteringer innen regnskapsrevisjon. Dette dokumentet er også en hjelp til å 

oppfylle kontrollutvalgets tilsyn- og påseansvar overfor revisjonen.  

 

Overordnet revisjonsstrategi er revisors dokument og skal bare tas til orientering av 

kontrollutvalget. 

 
Vedlegg:  

- Overordnet revisjonsstrategi 2017 Vennesla kommune 

 

 

Vedlegg til sak 
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25/17 Kluge rapport - Vurdering av ansvar i forbindelse med inngåelse av 

rentederivater 

 
Arkivsak-dok.  17/03304-4 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 12.09.2017 25/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 

 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget ble i møtet 28.02.2017 orientert om et notat utarbeidet av PwC til Returkraft AS 

vedrørende enkelte forhold ved årsregnskapet til Returkraft AS. Oppsummert stod det i notatet: 
- Returkraft har fastrente på deler av sine lån. Fastrente er oppnådd ved inngåelse av renteavtaler  

- Selskapet gjennomgår årlig sin rentestrategi. Ved denne gjennomgangen i 2016 valgte Returkraft 

å benytte PwC som ny rådgiver.  

- I arbeidet med ny rentestrategi ble det avdekket at renteavtalene som er inngått med Nordea ikke 

kan karakteriseres som regnskapsmessig rentesikring.  

- Avtalene er beskrevet i PwC sitt notat som «I økonomisk forstand har derfor ikke Returkraft 

sikret seg mot økte renter, men i stedet inngått et «rentegulv» som bestemmer hva de som et 

minimum skal betale av renter». Dette viser at disse avtalene er produkter som Returkraft ikke 

hadde nytteverdi av.  

- Disse avtalene har sin opprinnelse fra 2008 og 2009 og ble den gang inngått etter råd fra 

selskapets rådgivere. Avtaler er rullert i 2013 og 2015 og har fått forlenget løpetid, den siste til 
2028.  

- Konsekvensen av at avtalene ikke er rentesikret medfører at disse må medtas i regnskapet til 

virkelig verdi. (Frem til nå har dette fremkommet av note i regnskapet, men i og med at dette ikke 

er å anse som rentesikring regnskapsmessig, så krever regnskapsloven/god regnskapsskikk at 

verdien tas inn i balansen). Det er foretatt beregning av virkelig verdi av disse pr 01.01.15 og på 

dette tidspunktet hadde avtalene en negativ verdi på kr. 182,9 millioner.  

- For returkraft innebærer dette at det negative selvkostfondet (innbyggerne skylder Returkraft) 
øker fra 94,1 millioner til kr 280 millioner pr. 01.01.15.  

- Totalt sett har produktene (inkl. avtaler som kvalifiserer som regnskapsmessig sikring) Returkraft 

har kjøpt medført en merbetaling estimert pr. 31.12.16 til kr 335 millioner, målt opp mot flytende 
rente i hele perioden.  

- Følgende av den regnskapsmessige endringen er at mottaksavgiften på husholdningsavfall må 
opprettholdes på dagens nivå i anslagsvis 4 år utover det som tidligere var planlagt.  

- Returkraft valgte i ekstraordinær generalforsamling den 18.01.17 å skifte ut sin revisor.  

 

Styret i Returkraft AS har engasjert Advokatfirmaet Kluge AS for å gjøre en vurdering av ansvar 

i forbindelse med inngåelse av rentederivater. Notatet fra Kluge sine undersøkelser er ferdig og 

legges frem for kontrollutvalget til orientering 
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Saksopplysninger: 

I notatet fra Kluge har det blitt undersøkt mulige ansvarsforhold etter Aksjeloven § 17-1 mot 

tidligere medlemmer av styret eller daglig leder. Kluge konkluderer med at Ugland, Tvedt, 

Henriksen og Døvik kan ha opptrådt uaktsomt ved utøvelsen av deres verv i henholdsvis 2008 og 

2011 og at det trolig kan etableres et ansvarsgrunnlag i den forbindelse. Kluge påpeker samtidig 

at det midlertidig ikke foreligger et økonomisk tap for Returkraft, og heller ikke noen adekvat 

årsakssammenheng mellom de ansvarsbetingende handlinger og de påførte økonomiske tapene. 

Dette begrunnes med at en skjerpet aktsomhet hos de nevnte etter Kluge sin oppfatning likevel 

ville ha medført at Returkraft hadde fått en merkostnad gjennom alminnelig rentesikring. 

 

Dette innebærer at vilkårene for å kunne gjøre et erstatningskrav etter aksjeloven §17-1 ikke er 

oppfylt og et eventuelt erstatningskrav ville uansett vært foreldet jf. Foreldelsesloven § 3 nr. 2, 

10 og 12 nr. 1 b. Det vises for øvrig til den vedlagt rapporten 

 

 
Vedlegg:  

- Kluge rapport – Vurdering av ansvar 

- Memo PwC – Vurdering av enkelte forhold ved årsregnskapet til Returkraft AS 

 

 

Vedlegg til sak 
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26/17 Orienteringer fra revisor 12.09.2017 

 
Arkivsak-dok.  17/01342-8 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 12.09.2017 26/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har et påseansvar 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: 
Revisor vil i møtet orientere om 

1. Pågående revisjonsarbeid 

2. Oppsummering av gjennomført revisjonen av regnskapet for 2016 

 

 

 
Vedlegg:  

- Oppsummering av gjennomført revisjonen av regnskapet for 2016 

- Svar fra kommunen på revisors oppsummeringsbrev av gjennomført revisjon av regnskapet for 

2016 

 

 

Vedlegg til sak 
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27/17 Eventuelt 12.09.2017 

 
Arkivsak-dok.  17/01346-8 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 12.09.2017 27/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret 

2. Neste møte blir 14.11.2017 kl. 14.00 

3. Eventuelt 
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