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Møteinnkalling  
 

Vennesla kontrollutvalg 

 
Dato: 14.11.2017 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: 

Kommunalsjef Steinar Harbo sak 28/17 

Økonomisjef Gerd Signe Eieland sak 29-30/17 

Kommunalsjef Ragnhild Bendiksen sak 31/17 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

5/17 17/00163-26 Godkjenning av møteinnkalling 14.11.2017 3 

Møteprotokoll 

5/17 17/00163-27 Godkjenning av protokoll fra møtet 12.09.2017 4 

Saker til behandling 

28/17 16/02704-16 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen om spesialundervisning 5 

29/17 17/15028-1 Orientering om 2. tertialrapport 2017 Vennesla kommune 8 

30/17 16/04087-7 Oppfølging av rapporten om offentlige anskaffelser 9 

31/17 16/11788-12 Oppfølging av rapporten om Venneslaheimen omsorgssenter 12 

32/17 17/03304-6 Orientering om "rentesaken" - Returkraft AS 14 
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33/17 17/15030-1 Møte- og arbeidsplan 2018 Vennesla kontrollutvalg 17 

34/17 17/01342-10 Orientering fra revisor 14.11.2017 19 

35/17 17/01346-10 Eventuelt 14.11.2017 20 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no  

 

 

Arendal, 07.11.2017 

 

 

 

 

For kontrollutvalgsleder 

Oddbjørn Hagen 

 

Sander Haga Ask 

Sekretær 
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Møteinnkalling 

5/17 Godkjenning av møteinnkalling 14.11.2017 

 
Arkivsak-dok.  17/00163-26 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 14.11.2017 5/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkallingen godkjennes. 
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Møteprotokoll 

5/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 12.09.2017 

 
Arkivsak-dok.  17/00163-27 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 14.11.2017 5/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møtet 12.09.2017 godkjennes. 

 

 

 
Vedlegg:  

- Protokoll Vennesla kontrollutvalg 12.09.2017 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

28/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen om spesialundervisning 

 
Arkivsak-dok.  16/02704-16 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 14.11.2017 28/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

I forbindelse med behandlingen av plan for forvaltningsrevisjon 2015-2019 for Vennesla 

kommune vedtok kontrollutvalget også starte det første forvaltningsrevisjonsprosjektet 

«Frafallsproblematikk i Venneslaskolen og oppfølging av revisjonens rapport om 

spesialundervisning». 

 

Forvaltningsrevisjonsrapporten ble gjennomført som en del av kommunerevisjonens 

samarbeidsprosjekt med Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Målsetningen med prosjektet var 

å få en mer effektiv kontrollvirksomhet mot kommunene og økt læringseffekt ute i kommunen i 

kjølvannet av statlige tilsyn og forvaltningsrevisjoner. 

 

Forvaltningsrevisjonsrapporten som Agder kommunerevisjon IKS utarbeidet hadde følgende 

problemstillinger: 
1. Beskrive utviklingen når det gjelder andeler elever med spesialundervisning. 

2. Kommentere forhold som kan bidra til å forklare utviklingen. 

 

 

Rapporten var i hovedsak avgrenset seg til ungdomsskoletrinnet i Vennesla. Bakgrunnen for 

dette er at det på ungdomstrinnet at forskjellen mellom Vennesla kommune og andre kommuner 

blir tydeligere. 

 

Rapporten benyttet en kombinasjon av dokumentanalyse, kvantitativ og kvalitative analyser. I 

den kvantitative analysen gikk revisjonen igjennom statistikk fra Grunnskolenes 

informasjonssystem og KOSTRA. I den kvalitative datainnsamlingen intervjuet revisjonen PPT-

tjenesten, foreldre, elevrepresentanter, lærere, spesialpedagogisk koordinator og rektor.  

 

Resultat 

Problemstilling 1: andelen elever med enkeltvedtak om spesialundervisning i Vennesla 

kommune har falt fra 15 prosent i skoleåret 2012-13 til 10 prosent i 2015-2016. Størst har 

nedgangen vært på ungdomsskoletrinnet fra 20 prosent til 11 prosent i samme tidsperiode. 

Andelen timer med spesialundervisning per elev har gått ned samt en kraftig reduksjon i 

segregert spesialundervisning. 
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Problemstilling 2: Lovendringen i Opplæringsloven § 5-4, har gjort at skolene må prøve å 

gjennomføre tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet før det gjennomføres sakkyndig 

vurderinger. Fokus er nå på et inkluderende læringsmiljø med tolærersystem i flere fag og rom 

tilpasning for den enkelte elev innenfor det ordinære læringsfellesskapet. PPT har gjennomgått et 

paradigmeskifte hvor fokuset har en grunntanke om inkludering og et systemperspektiv på hele 

virksomheten. 

 

Utfordringer  

Revisjonen påpekte at andelen elever med spesialundervisning i Vennesla kommune fortsatt er 

høy og at PPT opplever at trykket på å gjennomføre sakkyndige vurderinger fortsatt er stort. 

Etter forvaltningsrevisjonsprosjektet i 2013 ble det påpekt at man må sikre at 

ressurstildelingsmodellen i grunnskolen ikke bidrar til å generere spesialundervisning. I 

kjølvannet av revisjonens rapport skal ressurstildelingsmodellen for grunnskolen ha blitt justert. 

Det synes imidlertid som om det fortsatt er slik at enkeltvedtak fra PPT generere ressurser for 

barnehagene. Dermed har barnehagene et insentiv for å klientifisere barnene og fokusere på dere 

tilkortkommenheter for å få utløst ekstra ressurser til barnehagen. 

 

Revisjonens anbefalinger 

Revisjonen opprettholdt anbefalingene fra forvaltningsrevisjonsrapporten fra 2013 og mente at 

disse var like aktuelle. 
1. «Kommunen bør arbeide målrettet mot at skolene møter utfordringer i skolehverdagen med et 

systemperspektiv snarere enn et individ- og diagnoseperspektiv hvor eleven slev «eier» 

problemene. 

2. Kommunen bør arbeids målrettet mot at skolenes grunnleggende holdning er inkluderende: I 

utgangspunktet skal alle elevene få et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. 

3. Kommunen bør gå gjennom ressurstildelingsmodellen med tanke på om den kan innrettes på en 

måte som ikke bidrar til å opprettholde en høy andel elever med spesialundervisning. 

4. PPT i Vennesla kommune bør reflektere over egen praksis med tanke på i hvilken grad 

sakkyndige vurderinger kan utarbeides med et utgangspunkt i et inkluderende elevsyn.» 

 

Revisjonen påpekte videre i rapporten at utviklingen i Vennesla i forhold til disse anbefalingene 

har vært meget positiv og at kommunen bør videreføre utviklingsarbeidet man allerede er godt i 

gang med. 

 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken:  

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

 

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten til orientering og ber rådmannen om å 

fortsette arbeidet med å fremme et inkluderende læringsmiljø i Venneslaskolen i tråd med 

anbefalingene i rapporten. 

 

Kommunestyret ber rådmannen orientere kontrollutvalget om oppfølgingen av rapporten 

innen 31.12.2017.» 

 

 

Saksopplysninger: 

Administrasjonen er invitert til kontrollutvalget for å orientere om oppfølgingen av 

forvaltningsrevisjonen og hvordan kommunen jobber for å følge opp anbefalingene i rapporten.  
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Vedlegg:  

- Forvaltningsrevisjon Underveisvurdering 

 

 

Vedlegg til sak 
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29/17 Orientering om 2. tertialrapport 2017 Vennesla kommune 

 
Arkivsak-dok.  17/15028-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 14.11.2017 29/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken 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. 2 tertial 2017. 

 

 

 
Vedlegg:  

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

 

 

Vedlegg til sak 
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30/17 Oppfølging av rapporten om offentlige anskaffelser 

 
Arkivsak-dok.  16/04087-7 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 14.11.2017 30/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

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

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget i Vennesla fikk henvendelser om anskaffelser av utstyr hos enhet for teknisk og 

valgte i møte 03.05.2016 sak 15/16 å be revisjonen foreta en gjennomgang av anskaffelser foretatt av 

kommunen med et spesielt fokus på teknisk sektor. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:  

 

«Kontrollutvalget vedtok enstemmig å be revisjonen undersøke saken nærmere og hvordan 

kommunen overholder reglene om offentlige anskaffelser med et ekstra fokus på enhet for teknisk.» 
 

 
Revisjonen leverte en rapport til kontrollutvalget hvor det var gjennomgått 18 anskaffelser av ulik art 

og verdi hvorav 13 var under teknisk enhet og fem anskaffelser foretatt av kommunens øvrige 

avdelinger.  

 

Rapportens hovedproblemstilling var hvorvidt Vennesla kommune etterlever lov og forskrift om 

offentlige anskaffelser. Revisjonen avgrenset gjennomgangen til følgende kontrollpunkter  
- At anskaffelsen er kunngjort på korrekt vis.  

- At tildelingen er gjort i henhold til tildelingskriterier som er angitt i utlysingen.  

- At kommunen har dokumentert anskaffelsesprosessene.  

 

Undersøkelsene var også avgrenset til å gjelde anskaffelser i investeringsregnskapet foretatt i 2015 

og første halvår 2016, og anskaffelser utgiftsført i driftsregnskapet i første halvår 2016.  

 

I sin gjennomgang fant revisjonen noen avvik i de ulike innkjøpsprosessene. Revisjonen påpekte 

samtidig at de er av den oppfatning at Vennesla kommune har en forståelse for grunnleggende 

hensyn i anskaffelsesregelverket. Det ble avdekket tre tilfeller av innkjøp som kunne betegnes som 

en ulovlig direkte anskaffelse:  
- Leie/kjøp av beltegraver i perioden 2014-2016 på totalt kr. 1,539 millioner fra Volvo Maskin AS 

som ikke ble konkurranseeksponert.  

- Kjøp av lastebil fra Trucknor Kristiansand AS som hadde en anslått verdi over EØS-

terskelverdien, men som ikke ble kunngjort i TED-databasen.  

- Tjenester fra Noricom Tolketjenester AS i flere uten at det var foretatt konkurranse eller inngått 

avtale.  

 

Gjennomgangen viste også at Vennesla kommune i noen tilfeller har sviktene rutiner vedrørende 

protokollføring av anskaffelser. Eksemplene revisjonen trakk frem var tilfeller hvor kommunen har 

vurdert at unntaksbestemmelser kommer til anvendelse. Dette er blant annet følgende anskaffelser:  
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- Leie av beltegraver fra Volvo Maskin AS, grunnet hastesak i forbindelse med 

kloakkoversvømmelse.  

- Goodtech Environment AS sin utførelse av utvidelse av eksisterende renseanlegg.  

- Transport av steinmasser utført av Fjellestad og Heggland AS, grunnet deres entreprise på privat 
tomtearbeid hvor de kostnadsfrie massene skulle transporteres fra.  

- Mulighetsstudie for utvidelse av voksenopplæringen som ble utført av Helen & Hard AS, i 

forbindelse med arkitekttjenester med nytt bibliotek og kulturhus.  

 

Revisjonen fremhevet i sin rapport viktigheten av at vurderinger knyttet til denne typen anskaffelser 

blir dokumentert og skriftliggjort. Det foreligger heller ikke protokoller eller mangler ved 

protokollføringen av tidligere nevnte direkte anskaffelser knyttet til leie/kjøp av beltegraver i 

perioden 2014-2016, kjøp av tolketjenester i perioden før inngåelse av rammeavtale i 2016, bygge- 

og anleggsarbeidet ved jernbanebro Åsvegen og Høydebassenget Homsetan.  

 

Avslutningsvis kom revisjonen med noen anbefalinger til kommunen  
- Ved planlegging av anskaffelser gjøres skriftlige vurderinger og dokumentering av størrelse og 

omfang, som det er sannsynlig at anskaffelsen vil kunne utgjøre.  

- Vurderinger som har betydning for gjennomføring av konkurransen dokumenteres og 

skriftliggjøres.  

- Det føres skriftlig protokoll som samler vesentlige forhold for gjennomføring av anskaffelsen.  

- Kommunen har økt fokus på oppfølging av leverandører som benyttes hyppig, med hensyn til 

konkurranseeksponering og om det foreligger gyldig avtale med leverandøren.  

 

På bakgrunn av rapporten og revisor anbefalinger fattet kontrollutvalget følgende vedtak: 

 
«Kontrollutvalget merker seg at kommunen har en grunnleggende forståelse for anskaffelsesregelverket, 

men at det samtidig er noen forbedringsområder når det kommer til protokollføring, skriftliggjøring av 

vurderinger og oppfølgingen hyppig brukte leverandører med hensyn til konkurranseeksponering.   

 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og innstiller følgende til kommunestyret:  

 

Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger:  

- At det ved planlegging av anskaffelser gjøres skriftlige vurderinger og dokumentering av 
størrelse og omfang, som det er sannsynlig at anskaffelsen vil kunne utgjøre.  

- Vurderinger som har betydning for gjennomføring av konkurransen dokumenteres og 
skriftliggjøres.  

- Det føres skriftlig protokoll som samler vesentlige forhold for gjennomføring av anskaffelsen.  

- Økt fokus på oppfølging av leverandører som benyttes hyppig, med hensyn til 

konkurranseeksponering og om det foreligger gyldig avtale med leverandøren.  

 

Rådmannen vil orientere om oppfølgingen av rapporten i kontrollutvalgets møte 14.11.2017. 

 

Kommunestyret vedtok kontrollutvalgets forslag til vedtak. 

 

 

Saksopplysninger: 

Kommunestyret har gjennom sitt vedtak bedt kontrollutvalget følge opp rapportens funn og 

anbefalinger. I tråd med dette er administrasjonen invitert til kontrollutvalget for å orientere om 

oppfølgingen av anbefalingene i rapporten og hvilke tiltak som er blitt iverksatt.  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
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Det er kontrollutvalget som har fått i oppgave av kommunestyret å påse at rådmannen har fulgt 

opp anbefalingene i rapporten. Anbefalingene går først og fremst ut på dokumentasjon og 

skriftliggjøring av vurderinger og vesentlige forhold ved anskaffelser. Det ble videre anbefalt at 

kommunen bør ha et økt fokus på kontroll av eksisterende avtaler som benyttes hyppig. At det 

foreligger gyldige avtaler med leverandører og at disse jevnlig eksponeres for konkurranse. 

 

Sekretariatet har ikke kommet med et forslag til vedtak i saken i påvente av administrasjonens 

orientering, men vil kunne komme med et forslag etter orienteringen. 

 
Vedlegg:  

- Rapport Offentlige anskaffelser – Vennesla kommune 2017 

 

 

Vedlegg til sak 
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31/17 Oppfølging av rapporten om Venneslaheimen omsorgssenter 

 
Arkivsak-dok.  16/11788-12 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 14.11.2017 31/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

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.  

 

Rådmannen vil orientere kontrollutvalget om oppfølgingen av rapporten innen 15.10.2017»  
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Kommunestyret vedtok kontrollutvalgets forslag til vedtak i saken med et tillegg om at også 

kommunestyret skulle bli orientert om oppfølgingen av rapporten. 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget ble orientert muntlig om oppfølgingen i møte 12.09.2017 sak 22/17. I møtet 

orienterte økonomisjef Gerd Signe Eieland om oppfølgingen av revisjonsrapporten og svarte på 

spørsmål fra utvalget. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken: 

 

«Kontrollutvalget tar saken til orientering og vil motta en skriftlig tilbakemelding fra 

administrasjonen innen 15.10.2017.» 

 

Administrasjonen vil utarbeide en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan 

rapporten er fulgt opp. Denne er ikke klar ved utsending av sakspapirene, men vil ettersendes til 

kontrollutvalget. Administrasjonen  vil i møtet orienterte om hvordan kommunen har fulgt opp 

revisjonsrapporten og svare på spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

 
Vedlegg:  

- Rapport Venneslaheimen omsorgssenter - økonomistyring. 

 

 

Vedlegg til sak 
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32/17 Orientering om "rentesaken" - Returkraft AS 

 
Arkivsak-dok.  17/03304-6 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 14.11.2017 32/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

Saken oversendes kommunestyret til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Følgende fremgår av Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 

kapittel 15 (Fastsettelse av avfallsgebyr for håndtering av husholdningsavfall): 

 

§ 15-3. Fastsettelse av avfallsgebyr 

Kommunestyret fastsetter avfallsgebyret. Avfallsgebyret fastsettes slik at det svarer til de 

totale kostnadene kommunene påføres ved lovpålagt håndtering av husholdningsavfall. Det skal 

sikres full kostnadsdekning. Kommunen skal ikke ha fortjeneste på slik avfallshåndtering. Kun 

kostnader ved og inntekter fra lovpålagt håndtering av husholdningsavfall skal inngå i 

beregningen av avfallsgebyret. 

 

§ 15-6. Kontroll 

Kommunerådet, administrasjonssjefen, daglig leder i kommunalt foretak, kontrollutvalget 

og kommunerevisjonen skal i henhold til gjeldende regler om kontroll av kommunens virksomhet, 

jf. kommuneloven § 20 nr. 2, § 23 nr. 2, § 71 nr. 2 og kapittel 12, kontrollere at kravene i dette 

kapittelet overholdes. 

 

Agder Kommunerevisjon IKS utarbeidet et notat til kontrollutvalget i Kristiansand kommune om 

Returkraft AS. Kristiansand bystyre vedtok på bakgrunn av dette i sak 126/17 å starte et arbeid 

sammen med Arendal kommune og øvrige eiere i Returkraft AS for å sikre garantikommunene 

direkte eierskap i selskapet, at aksjeselskaper hvor kommunen har direkte eller indirekte eierskap 

skal man søke å sikre at man ikke har styreleder på gjennomgående representasjon, og at det i 

«retningslinjer for valgkomiteen i Returkraft AS» tas inn et punkt hvor man vektlegger 

kompetanse på selvkost i styret. 

 

På bakgrunn av kontrollutvalgets og revisjonens ansvar jfr. Avfallsforskriften § 15-6, revisjonens 

løpende kontroll med selskapet og Kristiansand bystyre sitt vedtak i sak 126/17 får 

kontrollutvalget forelagt denne saken som oppfølging av "rentesaken" i Returkraft AS 

 

Saksopplysninger: 

Det fremgår av revisjonens notat at styret i Returkraft har gjennomført en grundig ekstern og 

intern gjennomgang. Gjennomgangen har resultert i at det er inngått forlik med Nordea. 

Revisjonen bemerker at Returkraft sin rentestrategi fra 2008-09 ved bruk av fastrente og andre 
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finansielle instrumenter i regnskapet avviker fra selvkostveilederen. Avviket fra 

selvkostveilederen er imidlertid ikke brudd på lov og forskrift og Klif ga i 2012 Returkraft 

mulighet til å legge faktisk betalte renter på selvkostområdet. Selskapets valg av fastrente og 

bruk av faktisk betalt rente i selvkostregnskapet avviker fra selvkostveilederen og har medført en 

betydelig merkostnad i perioden som nå må dekkes gjennom gebyr til innbyggerne. 

 

Revisjonen viser videre til rapport fra Kluge Advokatfirma AS og vedtak i styret i Returkraft og 

finner ikke grunnlag for å anbefale kontrollutvalget å granske saken videre. Styret i Returkraft 

har med hjemmel i aksjelovens bestemmelser fått Kluge Advokatfirma AS til å gjennomføre en 

vurdering av ansvar i forbindelse med inngåelse av rentederivater.  Rapporten konkluderer med 

at det kan være personer som kan ha opptrådt uaktsomt ved utøvelsen av deres verv i 2008 og 

2011 og at det trolig kan etableres et ansvarsgrunnlag. Kluge mener imidlertid at det ikke 

foreligger et økonomisk tap for selskapet og at det ikke foreligger årsakssammenheng mellom de 

ansvarsbetingende handlinger og det påførte økonomiske tap. Kluge konkluderer uansett med at 

et eventuelt erstatningskrav ville være foreldet. Det fremgår videre at revisjonen mener at saken 

er tilstrekkelig opplyst og vil ikke anbefale kontrollutvalget å gjøre ytterligere undersøkelser i 

sakens anledning. 

 

Returkraft AS er med sine tjenester et svært viktig selskap for Vennesla kommune.  

Kommunestyret vedtar hvert år gebyr for husholdningene i Vennesla, hvor en vesentlig del av 

gebyret kommer fra Returkraft gjennom Avfall Sør. I dag har Vennesla indirekte eierskap til 

Returkraft AS gjennom sitt deleide aksjeselskap Avfall Sør AS. En slik struktur på eierskapet i et 

aksjeselskap medfører en redusert mulighet for politisk styring og kontroll. Ved et direkte 

eierskap i Returkraft AS vil Plan og Økonomiutvalget kunne være mer delaktig i 

eieroppfølgningen av selskapet og en ville oppnå en større grad av politisk styring og kontroll. I 

dag er det slik at Vennesla kommune ikke har et garantiansvar for Returkraft AS slik 

Kristiansand og Arendal kommune har med en opprinnelig ramme på kr 1.430 mill.  

 

Det går frem at revisjonen mener at det vil i fremtiden være svært viktig at styre og styrets 

medlemmer kjenner til regelverk for selvkost, herunder selvkostveilederen. Det er således viktig 

at valgkomiteen sikrer at nye styremedlemmer har eller opparbeider seg kunnskap på 

selvkostområdet. 

 

Det vises for øvrig til vedlagt notat fra revisjonen «Orientering om rentesaken i Returkraft AS». 

 

Agder Kommunerevisjon IKS vil redegjøre for saken i møte 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget har tidligere bedt revisjonen følge opp Returkraft tett og avgi jevne 

orienteringer om utviklingen i «rentesaken». Revisor har rapportert tilbake i hvert møte under 

orienteringer fra revisor. Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar revisjonens notat 

utarbeidet til Kristiansand kontrollutvalg til orientering og videresender det til kommunestyret 

for orientering.  

 
Vedlegg:  

- Notat fra revisjonen - Orientering om rentesaken i Returkraft AS 

- Rapport fra PwC av 31.10.16 

- Rapport fra Kluge Advokatfirma AS av 06.06.17 

- Vedtak Kristiansand bystyre sak 126/17 
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Vedlegg til sak 
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33/17 Møte- og arbeidsplan 2018 Vennesla kontrollutvalg 

 
Arkivsak-dok.  17/15030-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 14.11.2017 33/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møte og arbeidsplan 2018 for Vennesla kontrollutvalg godkjennes. 

 

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og 

avholde de møter utvalget ønsker. 

 

Møtedatoer 2018: kl. 14.00, 13.02 – 13.03 – 08.05 – 11.09 – 13.11 

 

Saken oversendes kommunestyret til orientering. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Sekretariatet legger med dette frem en egen sak om møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget i 

2018.  

 

Saken skal videre legges frem som en orienteringssak i kommunestyret. 

 

Møte- og arbeidsplanen er ikke å forstå som en fullstendig presentasjon av alle de 

oppgaver/saker som kontrollutvalget vil behandle i løpet av året, men legger verkt på de 

oppgaver som utvalget etter egen forskrift er pålagt å behandle. 

 

Kontrollutvalget i Vennesla kommune har vedtatt å ha 5 møter i 2018, fordelt på tre møter på 

våren og to møter på høsten. Lengden på møtet bestemmes av antall saker som skal opp i møtet.  

 

I tillegg kan det være aktuelt for medlemmene å delta på NKRF sin Kontrollutvalgskonferanse 7-

8. februar eller FKT sin Fagkonferanse 29-30. mai. 

 

Sekretariatet legger frem forslag til følgende møtetidspunkt og forslag til agenda for 2018: 
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Vennesla kommune 

Kontrollutvalget 

Møte- og arbeidsplan 2018 
Tirsdag 13.02.2018 kl. 14.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Revisor egenvurdering av uavhengighet 2018 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

Tirsdag 13.03.2018 kl. 14.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Årsmelding kontrollutvalget 2017 

- Årsrapport 2017 skatteoppkreveren i Vennesla kommune 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

Tirsdag 08.05.2018 kl. 14.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Årsregnskap og årsmelding 2017 Vennesla kommune 

- Oppfølging av selskapskontrollrapport KBR 

- Samordnet tilsynskalender for Vennesla kommune 2018 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

Tirsdag 11.09.2018 kl. 14.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 

- Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

 

Tirsdag 13.11.2018 kl. 14.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Orientering om andre tertialrapport 2018 

- Orientering om budsjett Vennesla kommune 2019 

- Møte og arbeidsplan kontrollutvalget 2018 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

 

 

Planen er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp saker og avholde de møter de 

ønsker. 

 

Det kan være aktuelt å kalle inn representanter fra administrasjonen for å orientere om aktuelle 

saker/temaer utover de punktene som er nevnt ovenfor. 
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34/17 Orientering fra revisor 14.11.2017 

 
Arkivsak-dok.  17/01342-10 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 14.11.2017 34/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas 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 revisjon 

2. Vurdering av ordførers habilitet – områderegulering sentrum nord. 

 

 

 
Vedlegg:  

- Vurdering av ordførers habilitet – områderegulering sentrum nord 

 

 

Vedlegg til sak 
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35/17 Eventuelt 14.11.2017 

 
Arkivsak-dok.  17/01346-10 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 14.11.2017 35/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Kontrollutvalgets saker behandlet  i kommunestyret 

2. Neste møte 

3. Eventuelt 
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