Meeting Book: Vennesla kontrollutvalg (14.11.2017)

Vennesla kontrollutvalg
Date: 2017-11-14T14:00:00
Location: Herredshuset, Sal 1
Note:
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32/17 Orientering om "rentesaken" - Returkraft AS

206

33/17 Møte- og arbeidsplan 2018 Vennesla kontrollutvalg
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34/17 Orientering fra revisor 14.11.2017
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35/17 Eventuelt 14.11.2017
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5/17 Godkjenning av møteinnkalling 14.11.2017 - 17/00163-26 Godkjenning av møteinnkalling 14.11.2017 : Godkjenning av møteinnkalling 14.11.2017

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00163-26
Sander Haga Ask

Saksgang
Vennesla kontrollutvalg
Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
14.11.2017

Godkjenning av møteinnkalling 14.11.2017
Forslag fra sekretariatet:
Møteinnkallingen godkjennes.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00163-27
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Vennesla kontrollutvalg

14.11.2017

Godkjenning av protokoll fra møtet 12.09.2017
Forslag fra sekretariatet:
Protokoll fra møtet 12.09.2017 godkjennes.

Vedlegg:
- Protokoll Vennesla kontrollutvalg 12.09.2017
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Møteprotokoll
Vennesla kontrollutvalg
Dato:
Sted:
Arkivsak:

12.09.2017 kl. 14:00
Herredshuset, Sal 1
17/00163

Til stede:

Oddbjørn Hagen (leder), Bente Synøve Laland, Nina Schei Ledang, Jørund
Sagedal

Møtende
varamedlemmer:

Olav Eivindson

Forfall:

Tor Robert Robstad

Andre:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tor Ole Holbek
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica Harsvik Smith-Tønnessen
Brannsjef Jan Røilid sak 18/17
Økonomisjef Gerd Signe Eieland sak 18/17, 21/17, 22/17
Enhetsleder for byggforvaltning Inger C. Nesset sak 19/17
Organisasjonssjef Heidi Engestøl 20/17
IKT-rådgiver Hans Petter Furuborg sak 20/17

Protokollfører:

Sander Haga Ask

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
Saker til behandling

1
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18/17

17/03258-10

Oppfølging av selskapskontroll i KBR og forvaltningsrevisjon av
feieravdelingen

5

19/17

17/13795-1

Orientering om prosessen vedrørende lokaliseringen av NAV og
Enhet for barn og familie

6

20/17

17/13651-1

Orientering om informasjonssikkerhet og beredskap Vennesla
kommune

7

21/17

17/13042-1

1. tertial rapport 2017 Vennesla kommune

8

22/17

16/11788-10

Oppfølging av rapporten om Venneslaheimen Omsorgssenter

9

23/17

17/12973-1

Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 Vennesla kommune

10

24/17

17/12065-2

Overordnet revisjonsstrategi 2017 Vennesla kommune

11

25/17

17/03304-4

Kluge rapport - Vurdering av ansvar i forbindelse med inngåelse av
rentederivater

12

26/17

17/01342-8

Orienteringer fra revisor 12.09.2017

13

27/17

17/01346-8

Eventuelt 12.09.2017

14

Vennesla, 12.09.2017
Oddbjørn Hagen
Kontrollutvalgsleder

Sander Haga Ask
Sekretær
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Møteinnkalling

4/17 Godkjenning av møteinnkalling 12.09.2017
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
12.09.2017

Forslag fra sekretariatet:
Møteinnkallingen godkjennes.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Møteinnkallingen godkjennes.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saksnr
4/17
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Møteprotokoll

4/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 02.05.2017
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
12.09.2017

Forslag fra sekretariatet:
Protokoll fra møtet 02.05.2017 godkjennes.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Protokoll fra møtet 02.05.2017 godkjennes.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saksnr
4/17
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Saker til behandling

18/17 Oppfølging av selskapskontroll i KBR og forvaltningsrevisjon av
feieravdelingen
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
12.09.2017

Saksnr
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.
Møtebehandling
Brannsjef Jan Røilid og økonomisjef Gerd Signe Eieland orienterte om oppfølgingen av
revisjonsrapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Forslag til endring av fremsatt vedtak:
Kontrollutvalget er fornøyd med de iverksatte tiltak for å følge opp rapporten og ønsker å
motta en skriftlig tilbakemelding fra rådmann og brannsjef innen utgangen av april 2018.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak med endringsforslaget fremsatt i møtet.
Vedtak
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 innen utgangen av april 2018.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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19/17 Orientering om prosessen vedrørende lokaliseringen av NAV og
Enhet for barn og familie
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
12.09.2017

Saksnr
19/17

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Møtebehandling
Enhetsleder for byggforvaltning Inger C. Neset orienterte om prosessen vedrørende
lokaliseringen av NAV og Enhet for barn og familie. Hun svarte på spørsmål fra
kontrollutvalget.
Forslag til endring av vedtak fremsatt i møtet:
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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20/17 Orientering om informasjonssikkerhet og beredskap Vennesla
kommune
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
12.09.2017

Saksnr
20/17

Forslag fra sekretariatet:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Møtebehandling
Organisasjonssjef Heidi Engestøl og IKT-rådgiver Hans Petter Furuborg orienterte om
Vennesla kommune sitt arbeid med informasjonssikkerhet og beredskap. De svarte på
spørsmål fra kontrollutvalget.
Forslag til vedtak fremsatt i møtet:
Saken tas til orientering og ses i sammenheng med plan for forvaltningsrevisjon.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.
Vedtak
Saken tas til orientering og ses i sammenheng med plan for forvaltningsrevisjon.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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21/17 1. tertial rapport 2017 Vennesla kommune
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
12.09.2017

Saksnr
21/17

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget tar første tertialrapport for drift og investering 2017 til orientering.
Møtebehandling
Økonomisjef Gerd Signe Eieland orienterte om kommunens økonomiske situasjon per første
tertial 2017 og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Kontrollutvalget tar første tertialrapport for drift og investering 2017 til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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22/17 Oppfølging av rapporten om Venneslaheimen Omsorgssenter
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
12.09.2017

Saksnr
22/17

Forslag fra sekretariatet:
Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av administrasjonens orientering.
Møtebehandling
Økonomisjef Gerd Signe Eieland orienterte om oppfølgingen av revisjonsrapporten
Venneslaheimen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget
Forslag til vedtak fremsatt i møtet:
Kontrollutvalget tar saken til orientering og vil motta en skriftlig tilbakemelding fra
administrasjonen innen 15.10.2017.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.
Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering og vil motta en skriftlig tilbakemelding fra
administrasjonen innen 15.10.2017.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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23/17 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 Vennesla kommune
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
12.09.2017

Saksnr
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.
Møtebehandling
Sekretariatet og revisjonen orienterte om forslaget til budsjett for 2018 og svarte på spørsmål.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
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.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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24/17 Overordnet revisjonsstrategi 2017 Vennesla kommune
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
12.09.2017

Saksnr
24/17

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget tar den overordnede revisjonsstrategien for 2017 til orientering.
Møtebehandling
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica Harsvik Smith-Tønnessen orienterte om
overordnet revisjonsstrategi 2017 for regnskapsrevisjon i Vennesla kommune og svarte på
spørsmål fra kontrollutvalget.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Kontrollutvalget tar den overordnede revisjonsstrategien for 2017 til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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25/17 Kluge rapport - Vurdering av ansvar i forbindelse med inngåelse av
rentederivater
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
12.09.2017

Saksnr
25/17

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.
Møtebehandling
Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om rapporten fra Kluge og svarte på spørsmål fra
kontrollutvalget.
Forslag til endring av vedtak fremsatt i møtet:
Kontrollutvalget tar rapporten til foreløpig orientering.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Kontrollutvalget tar rapporten til foreløpig orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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26/17 Orienteringer fra revisor 12.09.2017
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
12.09.2017

Saksnr
26/17

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Møtebehandling
Revisjonen orienterte om
1. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica Harsvik Smith-Tønnessen orienterte om
oppsummeringsbrevet om gjennomført revisjon av regnskapet for 2016
2. Det ble orienterte om den løpende revisjonen.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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27/17 Eventuelt 12.09.2017
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
12.09.2017

Saksnr
27/17

Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.
Møtebehandling
1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret
a. Rapport om etterlevelsen av lov og forskrift om offentlige anskaffelser i
Vennesla kommune.
2. Neste møte blir 14.11.2017 kl. 14.00
3. Eventuelt
a. Ingen saker.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Saken tas til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/02704-16
Sander Haga Ask

Saksgang
Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
14.11.2017

Oppfølging av forvaltningsrevisjonen om spesialundervisning
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.

1

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

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.

Vedlegg:
- Forvaltningsrevisjon Underveisvurdering
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Oppfølging av
revisjonens rapport om
spesialundervisning
Underveisvurdering
Rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune

Forvaltningsrevisjon
mai 2016
Postadr.:
Kontoradr.:
Org.nr.:

Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand
Tollbodgt 37
NO 987 183 918

Telefon: 38 07 27 00
E-post: post.revisjonen@kristiansand.kommune.no
Hjemmeside: www.komrevsor.no
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1 Innledning og formål med prosjekt
I tråd med Vennesla Kontrollutvalgs vedtak i sak 26/15 har Agder Kommunerevisjon
gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet inn mot Venneslaskolen.
Bakgrunnen for prosjektet var ønsket om å gjennomføre en såkalt «underveisvurdering» i forhold til oppfølgingen av revisjonens forvaltningsrevisjonsprosjekt fra 2013,
som tok for seg problematikk knyttet til spesialundervisning og til den generelt tilpassete opplæringen i Venneslaskolen. Utgangspunktet for prosjektet i 2013 var at
andelen elever som fikk spesialundervisning i Vennesla kommune over tid hadde
ligget klart høyere enn landsgjennomsnittet, gjennomsnittet for Vest-Agder samt gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 81, og at særlig ungdomstrinnet kom dårlig ut.
Videre er det slik at denne rapporten inngår som en del av Kommunerevisjonens samarbeidsprosjekt med Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, hvor målsetningen blant
annet er mer effektiv kontrollvirksomhet mot kommunene og økt læringseffekt ute i
kommunen i kjølvannet av statlige tilsyn og forvaltningsrevisjoner. Dette har blant
annet medført at Kommunerevisjonen har lagt vekt på å delta på gjennomføringen av
Fylkesmannens tilsyn, og revisjonen har i størst mulig grad søkt å gjenbruke Fylkesmannens innsamlede data. Videre har revisjonen i denne rapporten søkt å komplementere Fylkesmannens juridisk orienterte arbeid.

2 Problemstillinger
Ideen som ligger til grunn for samarbeidsprosjektet med Fylkesmannen i Aust- og
Vest-Agder er at Fylkesmannens juridiske innfallsvinkel, med vekt på rettssikkerhet,
formelle forhold, prosedyrer, internkontroll etc., kan komplementeres av kommunerevisjonens innfallsvinkel, som i tillegg kan ta for seg forhold av mer innholdsmessig
karakter, eksempelvis i hvilken grad skolefaglige og økonomiske forhold innvirker på
andelen elever som får spesialundervisning. I forhold til spesialundervisningsproblematikk, har kommunerevisjonen også større mulighet enn Fylkesmannen til å
undersøke den pedagogiske plattformen som ligger til grunn for den generelt
tilpassete undervisningen. Videre er det slik at mens Fylkesmannens tilnærming, som
tar utgangspunkt i dimensjonene «lovlig / ulovlig», gir et øyeblikksbilde av situasjonen
i Venneslaskolen, så kan kommunerevisjonens tilnærming i større grad ta hensyn til
det historiske forløpet og til det som synes å være trenden i Venneslaskolen langs
dimensjonene «hensiktsmessig / mindre hensiktsmessig».

2.1 P1: Beskrive utviklingen når det gjelder andeler elever med
spesialundervisning
For det første er det i dette prosjektet sentralt å beskrive og analysere utviklingen når
det gjelder andeler med spesialundervisning i Vennesla siden revisjonens prosjekt i
2013.

1

KOSTRA-gruppe 8, som Vennesla kommer inn under, består ifølge Statistisk Sentralbyrå av 30 mellomstore
kommuner «med lave bundne kostnader per innbygger og middels frie disponible inntekter».
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2.2 P2: Kommentere forhold som kan bidra til å forklare utviklingen
For det andre er det interessant å søke å kommentere forhold som kan bidra til
forklare endringer i andeler spesialundervisning siden 2013. Spørsmålet er om
eventuelle endringer først og fremst må tilskrives tilfeldigheter eller endringer
eksempelvis i hvordan statistikk føres, eller om har det skjedd reelle endringer i måten
skolene tenker på og i den pedagogiske praksisen i klasserommene.

2.3 Avgrensing: Vektlegging av ungdomstrinnet i Vennesla
I forberedende møter har Fylkesmannen i Vest-Agder og kommunerevisjonen kommet
frem til at det vil være hensiktsmessig å rette inn dette prosjektet mot ungdomstrinnet i
Vennesla kommune. Bakgrunnen for dette er at Fylkesmannen har vist til at det er på
ungdomstrinnet at forskjellene mellom Vennesla kommune og andre kommuner blir
tydeligere. Gitt at spesialundervisningsproblematikken på ungdomstrinnet i skoleåret
2012-13 også var særlig fremtredende, synes en vektlegging av ungdomstrinnet
således å være hensiktsmessig. Selv om vi i rapporten gjør rede for utviklingen også
på barnetrinnet, så vektlegger den kvalitative datainnsamlingen (intervjuer) følgelig
først og fremst ungdomstrinnet.

3 Gjennomføring og metode
3.1 Dokumentanalyse
i.

Det skisserte forvaltningsrevisjonsprosjektet fordrer fortrolighet med relevante
deler av lovverk, det vil si opplæringslov, forskrift og forarbeider, i tillegg til
aktuelle veiledere og rundskriv fra Utdanningsdirektoratet.

ii.

Idet sentrale begreper i opplæringsloven, eksempelvis «tilpasset opplæring» i §
1-3 og «spesialundervisning» i kapittel 5 - og relasjonen mellom disse begrepene - kan forstås på forskjellige måter, vil det være nødvendig å ta utgangspunkt både i
a. Stortingsproposisjon 129 L (2012-2013) som beskriver endringer i
lovverk om spesialundervisning.
b. Stortingsmeldinger, som blant annet oppsummerer det mest aktuelle
forskningsarbeidet på pedagogikkfeltet.
c. Konkrete forskningsrapporter som er relevante for problemstillingene
dette forvaltningsrevisjonsprosjektet søker å belyse.
Det er med utgangspunkt i de overnevnte kildene at de sentrale begrepene i
opplæringsloven kan gis et konkret innhold.
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Sentrale dokumenter i oppvekstsektoren i Vennesla kommune må åpenbart også gjennomgås.

3.2 GSI og KOSTRA (kvantitativt innrettet datainnsamling)
Den første problemstillingen, som tar for seg utviklingen når det gjelder utbredelsen
av spesialundervisning i Vennesla kommune, fordrer at statistikk fra Grunnskolenes
Informasjonssystem (GSI) og fra KOSTRA gjennomgås.

3.3 Intervjuer (kvalitativt innrettet datainnsamling)
Formålet med det skisserte prosjektet kan imidlertid ikke realiseres dersom revisjonen
kun tar utgangspunkt i allerede eksisterende dokumenter. I tillegg til samtaler med
Seksjon for oppvekst og Pedagogisk-Psykologisk tjeneste (PPT), har revisor deltatt på
gjennomføringen av Fylkesmannens tilsyn på Vennesla ungdomsskole. I løpet av
tilsynet har Fylkesmannen gjennomført samtaler med foreldre, elevrepresentanter,
lærere i norsk, matematikk og kroppsøving på 9. trinn, spesialpedagogisk koordinator
og rektor med lederteam. Det ble i disse møtene satt av tid til at revisjonen kunne
stille egne spørsmål til informantene.
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4 Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de normene og standardene som er relevante på området for den aktuelle forvaltningsrevisjonen.
I kapittel 4 (side 9-25) i revisjonens forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning,
tilpasset opplæring og ressurstildelingsmodell i Venneslaskolen»2 fra 2013, gjennomgås revisjonskriterier knyttet opp mot
o Lovverk for den generelt tilpassete undervisningen samt for spesialundervisning (Opplæringsloven).
o Høringsnotat fra 2012 i forbindelse med foreslåtte endringer i Opplæringslovens kapittel 5 om spesialundervisning.
o Stortingsmelding 18 (2010-2011) Læring og fellesskap, hvor viktigheten av en
pedagogisk plattform som legger vekt på inkludering understrekes.
o Forskning som tar for seg forholdet mellom den generelt tilpassete undervisningen og spesialundervisningen.
Som nevnt i innledningen er formålet med dette prosjektet først og fremst å gjennomføre en såkalt «underveisvurdering» i forhold til oppfølgingen av den overnevnte
forvaltningsrevisjonen fra 2013. Denne rapporten kan i så måte ses på som en «Del
2» i forhold til rapporten fra 2013. Følgelig vil kapittelet om revisjonskriterier i
rapporten fra 2013 ligge til grunn også for denne rapporten, og for å unngå gjentakelser og samtidig gjøre denne rapporten mer leservennlig, viser vi således til kapittelet
for revisjonskriterier i forvaltningsrevisjonsrapporten fra 2013.
Vi gjør imidlertid et unntak når det gjelder avsnittet om høringsnotat fra 2012 i forbindelse med foreslåtte endringer i Opplæringslovens kapittel 5 om spesialundervisning. I
mellomtiden har nemlig denne loven blitt endret, og vi tar derfor i denne rapporten kort
for oss Stortingsproposisjon 129 L - Endringer i opplæringslova og privatskolelova
(spesialundervisning m.m.)3, jf. kapittel 4.1.
I tillegg ser vi også nærmere på Knutepunkt Sørlandet-satsingen «Inkluderende
læringsmiljø – Rammeverk for satsingen», som Vennesla kommune deltar i, jf. kapittel
4.2.

4.1 Nærmere om endringer i opplæringsloven vedrørende spesialundervisning
I nevnte Stortingsproposisjon understrekes det at departementet allerede i St.meld.
nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring fremmet et mål om å redusere omfanget av
spesialundervisning og å forbedre den ordinære tilpassede opplæringen. Det pekes
imidlertid på at det på landsbasis har vært en økning i omfanget av spesialundervisning fra skoleåret 2006-07, og at denne generelle økningen blant annet må ses i
2

se
http://komrevsor.no/getfile.php/85/Spesialundervisning%2C%20tilpasset%20oppl%E6ring%20og%20ressurstilde
lingsmodell%20i%20Vennesla%20kommune.pdf
3
se https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop-129-l-20122013/id724126/?ch=1&q=
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sammenheng med med vektleggingen av læringsutbytte, kompetansemål og grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet. Også sosiokulturelle faktorer i den enkelte
kommune spiller inn på andelen elever med spesialundervisning i den enkelte
kommune. Samtidig vises det i Stortingsproposisjonen til at skoleinterne forhold i den
enkelte kommune og på den enkelte skole har stor innvirkning på andelen elever som
har spesialundervisning:
Evalueringen av spesialundervisningen etter innføringen av Kunnskapsløftet, viser at
det er en sammenheng mellom kvaliteten på ordinær opplæring og omfanget av spesialundervisning. Skoler som ikke har rett kompetanse eller virkemidler til å møte utfordringer i læringsmiljøet, tilbyr generelt mer spesialundervisning enn skoler som har
en godt fungerende allmennpedagogikk (s. 12).

Om en elev skal få spesialundervisning er således avhengig av hvilke organisatoriske
og pedagogiske tiltak skolen har satt inn i den ordinære opplæringen:
[…] retten til spesialundervisning til dels er avhengig av skolens evne og mulighet til å
gi tilpasset opplæring. […] Å avgjøre om en elev har «tilfredsstillande utbytte» er en
skjønnsmessig vurdering som er knyttet til den enkelte elevs behov og skolens evne til
tilpasninger (s. 13).

Departementet bemerker videre at en stor andel av spesialundervisningen kommer på
ungdomstrinnet og ikke på de første årstrinnene i grunnskolen. Departementet ønsker
imidlertid at ressursbruken i spesialundervisningen blir snudd, slik at tidlig innsats
vektlegges og de som trenger det får spesialundervisning tidligere.
Med henvisning til høringsforslaget fra 2012, peker departementet på at det er et
problem at flere elever enn de som trenger det får spesialundervisning, og det understrekes at for mange hadde en god tilpasning innenfor det ordinære opplæringssystemet vært en bedre løsning. Dette ville bedret inkluderingen og det ville bidratt til
å dreie ressursbruken fra enkeltindivid til fellesskapet. Departementet slår fast at
mange utfordringer i skolen ikke kan eller skal løses ved bruk av spesialundervisning,
men ved å heve kvaliteten på den ordinære undervisningen. Departementet fremhever videre at PPT bør bruke mer tid til å bistå i forebyggende arbeid og i kompetanseog organisasjonsutvikling. PPTs systemarbeid skal fortsatt være rettet mot elever som
har særskilte behov, men årsaken til behovene trenger ikke nødvendigvis være
knyttet til eleven. De kan også ha sin årsak i måten skolen har valgt å organisere
klassen og opplæringen på, mangel på nødvendig kompetanse og klasseledelsesutfordringer. PPT kan på et tidlig tidspunkt gi råd til skolen om løsninger og tiltak som
gjør at eleven kan få et tilfredsstillende utbytte innenfor den ordinære opplæringen,
slik at det på et senere tidspunkt ikke blir nødvendig å henvise eleven til PPT og fatte
enkeltvedtak.
Tredje setning i Opplæringslovens § 5-4, første ledd, lyder således etter lovendringen:
Skolen skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innanfor det ordinære opplæringstilbodet med sikte på å gi eleven tilfredsstillande utbytte før det blir gjort sakkunnig
vurdering.
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Når det gjelder konsekvenser av lovendringen som fastslår skolens plikt til å vurdere
utbyttet av opplæringen før vedtak om spesialundervisning, konkluderes det med at
Endringer i kommuners praksis som en følge av presiseringen av gjeldende rett, vil
kunne innebære en forskyvning av ressursbruk fra spesialundervisning til ordinær
opplæring. Dette innebærer etter departementets syn en bedre utnyttelse av
ressursene innenfor kommunenes gjeldende budsjettrammer. […] Samtidig vil det
øke muligheten for PP-tjenesten til å bistå i forebyggende arbeid og i kompetanseog organisasjonsutvikling. Dette bør på sikt kunne redusere kommunens ressursbruk knyttet til spesialundervisning (s. 94).

4.2 Knutepunkt Sørlandet-satsingen «Inkluderende læringsmiljø –
Rammeverk for satsingen»
Vennesla kommune deltar i Knutepunkt Sørlandet-satsingen «Inkluderende læringsmiljø». Følgelig kan det oppdaterte dokumentet «Inkluderende læringsmiljø –
Rammeverk for satsingen» fra august 2015 brukes som en norm i forhold til praksisen
i grunnskolen i Vennesla, og i så måte inngå blant revisjonskriteriene.
Innledningsvis understrekes det i dette dokumentet at
Inkludering handler dypest sett om forholdet mellom individet og fellesskapet.
Bakgrunnen for satsingen er ønsket om at barnehage og skole skal være for alle. Det
betyr at inkludering handler om å sikre felleskapet, deltakelse, medvirkning og utbytte
for alle barn og unge, uavhengig av kategoriseringer, diagnoser og bakgrunn.. (s. 3)
Satsingen er basert på en systemorientert tilnærming og tenking. Det innebærer at vi
flytter fokus fra individet til miljøet og sammenhengen barnet lever i. […] inkludering er
rammen for en likeverdig og tilpasset opplæring. (s. 6)

Satsingen baserer seg blant annet på et verdigrunnlag (s. 9) hvor man:
- har tro på at alle vil og kan lære
- møter alle med forventning, åpenhet og nysgjerrighet
- opplever tilhørighet i fellesskapet

Når det gjelder målsetninger med satsingen, er særlig effektmål 3 interessant (s. 10):
Redusere omfanget av segregerende tiltak.
Barn og unge har rett til at opplæringen tilpasses den enkeltes evner og forutsetninger.
Noen barn og unge har rett til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Dette
skal så langt det er mulig organiseres innenfor det ordinære pedagogiske tilbudet. Det
krever omlegging av rutiner og praksis […].
Kjennetegn på god praksis:
o færre elever med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning
o dreining fra individtiltak til systemtiltak
o det spesialpedagogiske arbeidet integreres i det pedagogiske arbeidet
o spesialpedagogisk hjelp foregår i hovedsak på gruppe og på avdelingen
o spesialundervisning foregår i hovedsak i klasserommet
o andelen elever med spesialundervisning går ned
o redusere krenkende atferd og mobbing i barnehage og skole
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5 P1: Utvikling i spesialundervisning i Vennesla
kommune
For å gi et bilde av utviklingen når det gjelder spesialundervisningens plass i Venneslaskolen, jf. problemstilling 1, tar vi her for oss tre indikatorer:
1. Utviklingen i andelen elever som har enkeltvedtak om spesialundervisning.
2. Utviklingen i spesialundervisningens omfang blant elevene som får spesialundervisning.
3. Utviklingen når det gjelder i hvilken grad elevene får spesialundervisning i eller
utenfor det ordinære læringsfellesskapet.

5.1 Utvikling i andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning
For det første er det interessant å se på utviklingen når det gjelder andelen elever
med spesialundervisning i Venneslaskolen, jf. tabell 5.1:
Tabell 5.1 Utvikling i andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning i
Vennesla kommune

1-4. trinn
5-7. trinn
1-7. trinn
8-10. trinn
(småtrinn) (mellomtrinn) (barnetrinn) (ungdomstrinn)

2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12

7,3
6,6
7,4
9,7
9,3

13,3
14,5
12,9
14,6
15,2

9,8
9,8
9,7
11,8
11,9

11,1
12,5
16,9
19,9
16,0

Totalt

10,1
10,6
12,1
14,5
13,3

Kilde: GSI
Det første vi legger merke til er at andelen elever med enkeltvedtak om spesialundervisning samlet sett har gått markert ned de seneste årene, fra nær 15 pst. i
skoleåret 2012-13, til 10 pst. i skoleåret 2015-16.
Videre er det slik at det er på ungdomstrinnet at nedgangen har vært størst, fra hele
20 pst. i skoleåret 2012-13, til 11 pst. i skoleåret 2015-16. Vi legger til at utviklingen
på Vennesla ungdomsskole og på ungdomstrinnet på Skarpengland er relativt lik.
I tillegg merker vi oss at andelen elever med spesialundervisning også har gått ned
noe på småtrinnet, mens det er en svak nedgang på mellomtrinnet.
Alt i alt konkluderer vi med nedgangen i andelen elever med enkeltvedtak om spesialundervisning siden revisjonens rapport i 2013 har vært markant, og vi ser nærmere
på bakgrunnen for denne utviklingen i kapittel 6.

5.2 Utvikling i antall timer spesialundervisning per elev med
enkeltvedtak
Videre er det relevant å se på utviklingen i spesialundervisningens omfang blant
elevene som får spesialundervisning i Venneslaskolen. Tabell 5.2 tar for seg
kommunen sett under ett:
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Tabell 5.2 Utvikling i antall timer spesialundervisning med undervisningspersonale per
elev med enkeltvedtak – Vennesla kommune.
1-75 timer
76-190 timer
191-270
271 timer
timer
eller mer

2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12

9,3
7,9
5,5
4,2
3,3

48,1
42,9
38,8
29,0
22,0

17,5
16,9
18,3
26,3
31,5

16,4
23,3
28,8
35,5
36,9

Kilde: GSI
Denne tabellen indikerer at omfanget når det gjelder antall timer spesialundervisning
per elev med enkeltvedtak er på vei ned. Siden skoleåret 2012-13 har andelen elever
med enkeltvedtak på over 271 timer per år gått kraftig ned, og det har også vært en
klar reduksjon i andelen elever med 191-270 timer spesialundervisning per år. Det
har i så måte vært en forskyvning i retning av at det tildeles færre timer spesialundervisning per enkeltvedtak: mens det har vært en nedgang i kategoriene «191-270
timer» og «271 timer eller mer», har det vært en klar økning i andelen enkeltvedtak i
Vennesla kommune samlet sett som i omfang faller inn under kategorien «76-190
timer».
Denne utviklingen er enda tydeligere på Vennesla ungdomsskole, jf. tabell 5.3
nedenfor:
Tabell 5.3 Utvikling i antall timer spesialundervisning med undervisningspersonale per
elev med enkeltvedtak – Vennesla ungdomsskole.
1-75 timer
76-190 timer
191-270
271 timer
timer
eller mer

2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12

23,4
0,0
9,6
2,1
0,0

42,6
31,0
25,3
14,6
9,1

12,8
17,2
27,7
41,7
55,8

19,2
43,1
34,9
40,6
35,1

Kilde: GSI
I tillegg til en enda tydeligere forskyving fra enkeltvedtak hvor mange spesialundervisningstimer tildeles («191-270 timer» og «271 timer eller mer») til kategorien «76-190
timer», var det på Vennesla ungdomsskole i skoleåret 2015-16 en markert økning i
elever som ikke ble tildelt mer en 75 timer i spesialundervisning.

5.3 Segregering: antall elever med spesialundervisning utenfor
ordinært læringsfellesskap
For det tredje er det svært interessant å se nærmere på i hvilken grad spesialundervisningen som gjennomføres i Vennesla er segregert fra det ordinære læringsfellesskapet eller om den hovedsakelig foregår innenfor disse rammene. Tabell 5.4 og
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tabell 5.5 indikerer at det de seneste årene nærmest har vært en revolusjon i
Venneslaskolen på dette området. For Vennesla kommune samlet sett er det en
kraftig reduksjon i antall elever som får spesialundervisning i grupper på 2 til 5 elever
som er segregert fra det ordinære læringsfellesskapet, og tilsvarende er det en kraftig
økning i antall elever som får spesialundervisning innenfor det ordinære læringsfellesskapet, jf. tabell 5.4:
Tabell 5.4 Spesialundervisning i eller utenfor det ordinære læringsfellesskapet – antall
elever. Vennesla kommune samlet sett.
I den
Grupper på Grupper på Hovedsakelig Organisert
ordinære
6 eller flere
2 til 5
alene
på annen
klassen
måte*

2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12

135
136
91
0
0

0
0
48
0
0

40
49
74
204
209

8
4
6
9
5

49
27

Kilde: GSI
*: kun i bruk frem til skoleåret 2012-12
Denne utviklingen er enda tydeligere på ungdomstrinnet, og vi ser i tillegg her en
tydelig nedgang i antall elever med enkeltvedtak om spesialundervisning, jf. tabell
5.5:
Tabell 5.5 Spesialundervisning i eller utenfor det ordinære læringsfellesskapet – antall
elever. Vennesla ungdomsskole.
I den
Grupper på Grupper på Hovedsakelig Organisert
ordinære
6 eller flere
2 til 5
alene
på annen
klassen
måte*

2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12

39
52
59
0
0

0
0
13
0
0

7
6
9
91
64

0
4
2
2
0

3
13

Kilde: GSI
*: kun i bruk frem til skoleåret 2012-12

5.4 Oppsummert om utviklingen i spesialundervisningen i Vennesla
Oppsummert så ser vi i dette kapittelet at andelen elever som har enkeltvedtak om
spesialundervisning har gått markert ned fra skoleåret 2012-13 til skoleåret 2015-16,
og nedgangen er størst på ungdomstrinnet. Videre har spesialundervisningens
omfang blant elevene som får spesialundervisning gått ned i samme periode, samtidig
som det har vært kraftig vridning i retning i at spesialundervisningen i større grad
foregår i det ordinære læringsfellesskapet.
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6 P2: Forhold som bidrar til å forklare til
reduksjon i andel spesialundervisning
I dette kapittelet ser vi nærmere på forhold som kan bidra til å forklare endringene når
det gjelder andelen, omfanget og organiseringen av spesialundervisningen i Venneslaskolen.
I kapittel 5 så vi at de største endringene har funnet sted på ungdomstrinnet.
Revisjonen har således begrenset datainnsamlingen på skolene til Vennesla ungdomsskole. Dette har også bidratt til å redusere tilsynstrykket for Vennesla kommune,
idet det har åpnet for at revisjonen har kunnet gjøre sin datainnsamling i forbindelse
med Fylkesmannens tilsyn på Vennesla ungdomsskole.

6.1 Lovendring: plikt til å prøve ut tiltak innenfor ordinær undervisning
For det første synes det klart at endringen i 2013 av opplæringslovens § 5-4 har hatt
effekt på andelen elever med spesialundervisning, idet terskelen for å henvise til PPT
har blitt høyere. Lovendringen innebærer som nevnt at den enkelte skole pålegges å
ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet med
sikte på å gi eleven tilfredsstillende utbytte før det henvises til PPT for sakkyndig
vurdering. Effekten av lovendringen synes å være at skolene ikke lenger kan anbefale
sakkyndig vurdering hos PPT kun med utgangspunkt i elevens egenskaper. Skolene
må i tillegg vurdere i hvilken grad måten undervisningen er lagt opp på bidrar til at
eleven ikke får tilfredsstillende utbytte, det vil si i hvilken grad skolen selv kan gjøre
endringer innenfor den ordinære undervisningen for at eleven skal få tilfredsstillende
utbytte. I Utdanningsdirektoratets veileder for spesialundervisning 4 kommer det frem
at skolene etter lovendringen må vurdere om eleven vil kunne få et tilfredsstillende
utbytte av undervisningen hvis skolen for eksempel endrer vurderingspraksis og
arbeidsmåter gjennom å gi andre arbeidsoppgaver eller bruke annet lærestoff og
andre læremidler. Skolen må også vurdere om det må foretas endringer i
læringsmiljøet som kan medføre at eleven får tilfredsstillende utbytte, for eksempel
gjennom å variere organisering av og intensiteten i opplæringen. I kjølvannet av
lovendringen har Oppvekstseksjonen i Vennesla kommune utarbeidet rutiner både på
klassenivå og i forhold til rektors medvirkning som presiserer hva skolen må gjøre før
det henvises til PPT. I tillegg åpner nå dagens henvisningsskjema til PPT for at man,
etter å ha gjennomgått de punktene som henvisningsskjemaet etterspør, konkluderer
med at det likevel ikke henvises til PPT fordi problematikken kan løses innenfor
rammene for skolens ordinære undervisning. Slik sett er det ikke lenger gitt i Vennesla
kommune at en igangsatt prosess i kjølvannet av at man er i tvil om en elev for
tilfredsstillende utbytte av opplæringen, ender med et enkeltvedtak om spesialundervisning.
Lovendringen synes således å ha bidratt til at kommunens ressursbruk har blitt forskjøvet fra spesialundervisning til den ordinære, tilpassete undervisningen. Samtidig
4

se http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Veilederene-i-fulltekst/Spesialundervisning/
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er det slik at en rent formell endring i lovverket i seg selv ikke vil bidra til underliggende endringer når det gjelder skolenes holdninger og syn på hvilke elever som
bør ha spesialundervisning. For det første er det også nødvendig at PPT endrer sin
måte å jobbe på og dreier fokus fra individ- til systemnivået, og for det andre må det
skje endringer på den enkelte skole når det gjelder den pedagogiske plattformen
generelt og holdninger til inkludering spesielt. Som vi skal se, er det nettopp dette som
synes å ha funnet sted i Vennesla kommune, idet inntrykket er at satsingen på
inkluderende læringsmiljø, jf. kapittel 4.2, nå virkelig preger arbeidet som gjøres
innenfor oppvekstområdet i Vennesla kommune.

6.2 Inkluderende læringsmiljø: fra fokus på individ til fokus på
læringsmiljø
Det synes å ha skjedd mye i PPT i Vennesla i perioden siden revisjonen la frem sin
rapport om spesialundervisning i Venneslaskolen i 2013. For det første er det svært
interessant at PPT jobber med å endre sin egen tilnærming til de sakkyndige
vurderingene. Selv om det i opplæringslovens § 5-3 samt i kapittel 6 i Utdanningsdirektoratets veileder for spesialundervisning foreligger konkrete føringer for hva en
sakkyndig vurdering skal ta stilling til, kan likevel en sakkyndig vurdering som
overholder formelle lovkrav ta utgangspunkt i vidt forskjellige pedagogiske plattformer.
På den ene siden kan man tenke seg en individ- og diagnosebasert tilnærming til den
sakkyndige vurderingen, hvor det er elevens tilkortkommenheter som vektlegges og
hvor eleven enten er innenfor eller utenfor en klart og ofte relativt smalt definert norm.
Med dette utgangspunktet er ideen den at eleven trenger spesialundervisning hvis
han eller hun faller utenfor normen. I en slik sammenheng er den sakkyndige
vurderingen en reaksjon på et allerede oppstått problem.
Motsatt kan man i den sakkyndige vurderingen legge vekt på å se eleven som en del
av et læringsmiljø og belyse i hvilken grad endringer og justeringer av dette kan bidra
til eleven får tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen – hva kan skolen
gjøre, hva kan lærerne gjøre? Det kan videre vektlegges at den grunnleggende
holdningen skal være å inkludere eleven i det ordinære læringsfellesskapet: Er det
virkelig nødvendig med enkeltvedtak om spesialundervisning, og i så tilfellet, er det
virkelig påkrevd at eleven tas ut av det ordinære læringsfellesskapet i klasserommet?
Denne tilnærmingen får betydning for utformingen av den sakkyndige vurderingen idet
man ikke lenger kun kan fokusere på elevens tilkortkommenheter, samtidig som den
stiller større krav til fleksibilitet når det gjelder skolenes tilnærming til den tilpassede
opplæringen. Vennesla PPT er tydelige på at de beveger seg i denne retningen, noe
som blant annet har betydd at man har gått bort fra å skrive sakkyndige vurderinger
på ungdomstrinnet som muliggjør at enkelte elever med lærevansker følger et
heltidsopplegg som er lokalisert utenfor ungdomsskolens nærområde.
PPT signaliserer videre at de jobber systematisk både med å endre holdningene og
med å styrke kompetansen i forhold til det å utvikle læringsmiljøer på skolene preget
av inkludering. Det understrekes at det legges vekt på å forankre dette arbeidet på
skoleledernivå. Man har i Vennesla PPT valgt å gi hver skole faste kontaktpersoner.
Fordelen med dette er både at relasjonen med skolene blir tettere og mer stabil, og at
PPT kommer tettere på og får bedre oversikt over hva som skjer og hva situasjonen
er på den enkelte skole. Videre gjennomføres det lavterskel samarbeids- og veiledSide 13 av 21
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ningsmøter med skolene hver måned, hvor problemstillinger kan luftes og enkeltsaker
kan drøftes anonymt. Målet er å redusere behovet for å klientifisere elever samt å
drive mer lavterskelarbeid med veiledning uten henvisning. Gjennom systemarbeid og
samarbeid med skolene søker PPT å bidra til å styrke den ordinære opplæringen, noe
som igjen reduserer behovet for å henvise elever til PPT.
PPT opplever at den inkluderende grunnholdningen har blitt klart mere fremtredende i
Venneslaskolen de siste årene. Også fokuset på det å ha en grunnleggende god
relasjon til elevene har økt betydelig i samme periode, og forståelsen for at dette er
fundamentalt for at eleven skal være «tilgjengelig» og trygg og dermed klar for å lære,
øker (en god relasjon mellom elev og lærer synes også å bidra positivt for elever som
har en atferd som oppleves som utfordrende for skolene). Med dette utgangspunktet
kan man i andre omgang signalisere forventninger og utfordre elevene. I det hele tatt
er opplevelsen nå at grunnskolen i Vennesla kjennetegnes av et Oppvekstkontor som
er veldig aktiv i forhold til inkludering og læringsmiljø i alle møter, og av engasjerte
ledere som er opptatt av pedagogisk refleksjon og av å oppnå de vedtatte målene for
satsingen på et inkluderende læringsmiljø. Også når det gjelder læreres elevsyn og
fleksibilitet, opplever PPT at det har vært en meget positiv utvikling i perioden siden
revisjonens rapport i 2013.
Samtidig er det fortsatt slik at andelen elever med spesialundervisning i Vennesla
kommune er høy, og PPT opplever at trykket i forhold til å gjennomføre sakkyndige
vurderinger fortsatt er så stort at det går på bekostning av mer systemorientert og
forebyggende arbeid. Blant annet ønsker PPT å åpne for muligheten for å henvise
problematikk på systemnivå til PPT, men dette synes ikke mulig slik situasjonen er i
dag. Noe av det som det jobbes med nå er å gå igjennom hva som egentlig trenger å
defineres som spesialundervisning. Eksempelvis er det ikke nødvendigvis påkrevd at
en elev i ungdomsskolen med dysleksi trenger enkeltvedtak om spesialundervisning
for å få tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Med dagens teknologi og hjelpemidler,
og med god tilpasning, kan disse elevene oftest få tilfredsstillende utbytte av opplæringen innenfor rammene for den ordinære, tilpassete undervisningen i klasserommet.
Oppsummert foregår det et paradigmeskifte i PPT i Vennesla, og det eksplisitte målet
er at systemarbeid skal ha større fokus og ta mer av tiden til PPT. Utviklingen fremstår
som meget positiv, men samtidig er det slik at videre fremgang synes avhengig av at
PPTs klienttall går ytterligere ned. PPT opplever også at ressurssituasjonen er
utfordrende og at den kan gjøre det vanskelig å oppnå mål for videre utvikling.

6.3 Pedagogisk plattform og tenking på Vennesla ungdomsskole
PPT er en viktig premissleverandør når det gjelder forholdet mellom spesialundervisning og den ordinære tilpassete undervisningen på skolene i norske kommuner. De
overnevnte endringene i tilnærmingen til PPT i Vennesla kommune, jf. kapittel 6.2,
samt lovendringen i opplæringslovens § 5-4, jf. kapittel 6.1, innebærer nødvendigvis
at skolene i Vennesla også må justere sin egen kurs. Samtidig er det slik at endringer
i skolenes rammevilkår er nødvendig, men ikke tilstrekkelig, for at den ønskete
endringen i retning av å implementere en pedagogikk som vektlegger inkludering og
fokus på læringsmiljøet, skal realiseres. For å oppnå de politisk vedtatte målene, må
denne tilnærmingen være godt forankret også i ledelsen på den enkelte skole samt
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blant lærerne, og det må skje reelle endringer i den ordinære undervisningen i
klasserommene.
Inntrykket revisjonen sitter igjen med etter å ha deltatt på Fylkesmannens tilsyn på
Vennesla ungdomsskole, er meget positivt. Det må her understrekes at revisjonens
innfallsvinkel ikke er identisk med Fylkesmannens tilnærming, jf. første avsnitt i
kapittel 2: mens Fylkesmannen vurderer sine funn langs aksen «lovlig/ulovlig», og
således gir et bilde av dagens status i forhold til gjeldende lovkrav, vil revisjonens
underveisvurdering være opptatt av utviklingen som har funnet sted de seneste årene
med de politisk vedtatte målene for Venneslaskolen som referanse. Det betyr at
revisjonens vurdering kan være positiv selv om Fylkesmannen peker på forhold som
må rettes opp for å oppfylle gjeldende lovkrav, idet både en tydelig individ- og
diagnosebasert tilnærming til spesialundervisning på den ene siden, og en system- og
læringsmiljøorientert tilnærming på den andre siden, vil kunne oppfylle kravene som
er fastsatt i Opplæringsloven.
For det første fremstår Vennesla kommunes satsing på inkluderende læringsmiljø
som godt forankret i ledelsen på Vennesla ungdomsskole. Man har eksempelvis gått
bort fra en måte å drive ungdomsskolen på der man hadde et fulltids segregert
spesialpedagogisk tilbud til elever som hadde generelle lærevansker som største
utfordring. Inntrykket nå er at fokuset først og fremst er på den ordinære undervisningen og på hva man kan gjøre med læringsmiljøet for å unngå at elever kommer i
en situasjon hvor de kanskje har det bedre når de på permanent basis er segregert fra
flesteparten av de andre ungdommene i kommunen. Vi så i kapittel 4.1, i forbindelse
med lovendringen i Opplæringslovens kapittel 5 om spesialundervisning, at man i
tilhørende Stortingsproposisjon understreker sammenhengen mellom kvaliteten på
den ordinære undervisningen på den ene siden, og andelen elever som ikke får
tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen og i så måte trenger (mer
eller mindre segregert) spesialundervisning på den andre siden. Eksempelvis vil det
kunne være slik at på en skole med dårlig psykososialt miljø (mobbing og andre
former for krenkelser), dårlig læringsmiljø hvor lærerne ikke ser elevene og hvor
klasseledelsen er svak, samt med diagnosefokus hvor elever med diagnoser knyttet
opp mot lærevansker mer eller mindre automatisk antas å ha behov for
spesialundervisning utenfor ordinær undervisning, så kan segregerte tilbud være å
foretrekke også for elevene selv.
I tråd med politiske vedtak og Knutepunkt Sørlandet-satsingen på inkluderende
læringsmiljø, synes på den annen side ledelsen på Vennesla ungdomsskole nå å ha
en klar forankring i en pedagogisk plattform som vektlegger inkludering og som
fokuserer på å jobbe med læringsmiljøet samt på å i størst mulig grad tilpasse den
ordinære undervisningen til den enkelte elev. Når elever ikke synes å få tilfredsstillende utbytte av opplæringen, ser man først nærmere på hvordan læringsmiljøet
virker inn på elevens situasjon og på hvordan læreren kan bidra på en mer
hensiktsmessig måte til elevens utbytte. Og med innføringen av de såkalte «tolærersystemet»5 i basisfagene norsk, engelsk og matematikk har man nå mye større
muligheter enn tidligere for å gjøre tilpasninger innenfor den ordinære undervisningen
og det ordinære læringsfellesskapet. Både rektor og lærerne peker på at ledelsen
blant annet har stort fokus på lærernes evne til å kommunisere med elevene samt til å
5

Det at Vennesla ungdomsskole har fått tilført 5 statlige stillinger, gjorde det enklere å innføre dette systemet.
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holde ro og orden, det vil si på viktige dimensjoner ved klasseledelse. Det er videre et
mål at elevene skal bli mer aktive i sin egen læringsprosess
Tolærersystemet fremstår som en garanti for at det faktisk har skjedd reelle endringer
i tilnærmingen til den ordinære undervisningen i klasserommene, og både skoleledelsen og lærere peker på at innføringen av dette systemet har vært svært viktig i
arbeidet med å implementere en pedagogisk plattform som tar utgangspunkt i en
inkluderende grunntanke. Tolærersystemet gir klart bedre mulighet til å følge tettere
opp elever som begynner å slite med å få tilfredsstillende utbytte av den ordinære
undervisningen, uten at disse elevene systematisk må tas ut av det ordinære læringsfellesskapet. Dette, sammen med en bevissthet om at lærevansker og diagnoser som
vrir fokus over på individets tilkortkommenheter ikke automatisk betyr at eleven har
behov for enkeltvedtak om spesialundervisning (i dag kan det å benytte tekniske
hjelpemidler på en hensiktsmessig måte gjøre at elever med dysleksi ikke
nødvendigvis har behov for spesialundervisning), fører til at behovet for spesialundervisning reduseres. Og selv med enkeltvedtak og spesialundervisning, synes det
som om denne oftere gjennomføres innenfor det ordinære læringsfelleskapet, slik at
behovet for segregering reduseres og inkluderingen i klassefellesskapet dermed blir
bedre. Man synes videre å være mer nyanserte når det gjelder omfanget av spesialundervisningen for den enkelte elev. Eksempelvis kan behov for spesialundervisning i
matematikk være tidsavgrenset, og behov for spesialundervisning i matematikk betyr
ikke nødvendigvis at eleven trenger spesialundervisning i norsk. Videre synes
differensierte lekser å ha en inkluderingseffekt, idet tilbakemeldinger fra elever viste at
noen tidligere opplevde det som belastende å få sin egen lekseplan fordi de ikke
klarte å følge den ordinære planen.
Revisjonens inntrykk er i det hele tatt at flere lærere opplever at skolehverdagen de
seneste årene i betydelig grad har endret seg, og selv om det i utgangspunktet alltid
vil være en viss motstand i en organisasjon mot endringer, synes det nå som om
endringene i retning av å vektlegge en inkluderende grunnholdning med stort fokus på
læringsmiljøet, i det store og hele oppleves som positive. Blant annet synes opplevelsen nå å være at man er mer samkjørte, at lærerne samarbeider mer og at man
jobber mer målrettet, og alt dette fører til økt motivasjon og engasjement. Alt går
selvsagt ikke på skinner, og i lærerkollegiet vil det sannsynligvis være variasjon når
det gjelder i hvilken grad den enkelte lærer opplever at hun eller han lykkes med det
man ønsker å oppnå. Noen vil sannsynligvis også ønske seg tilbake til en tid hvor
veien ut av klasserommet var kort for dem som, med utgangspunkt i individets
karakteristikker, ikke falt inn under normen. Helhetsinntrykket når det gjelder arbeidet
som gjøres på Vennesla ungdomsskole, er likevel meget positivt. Det har, i tråd med
politiske vedtak, vært en betydelig utvikling når det gjelder tenkingen og holdninger
omkring inkludering og læringsmiljø, og det synes å være både entusiasme, vilje og
evne blant ledelse og lærere til å videreføre denne utviklingen i tiden fremover. For
øyeblikket synes det eneste usikkerhetsmomentet å være knyttet opp mot i hvilken
grad de statlige stillingene som har bidratt til å legge til rette for tolærersystemet,
videreføres.
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7 Oppsummering og anbefalinger
7.1 Oppsummering – positiv utvikling i Venneslaskolen
I denne «underveisvurderingen» av Vennesla kommunes oppfølging av revisjonens
forvaltningsrevisjonsprosjekt fra 2013 samt andre politiske vedtak som gir føringer for
arbeidet i grunnskolen og i barnehagene, fremkommer det at utviklingen fremstår som
meget positiv. Når det gjelder det å implementere en pedagogisk plattform basert på
inkludering, fokus på læringsmiljøet og vektlegging av systemperspektivet, så har
Vennesla kommune kommet et godt stykke på vei. Revisjonen bemerker at mens det i
2013 flere ganger ble vist til levekårsproblematikk (skoleeksterne forhold), og dermed
implisitt til elevenes tilkortkommenheter, for å forklare høye andeler med spesialundervisning, så synes det nå som om fokuset først og fremst er på hva skolene selv
kan gjøre for at elevene skal få best mulig utbytte av den ordinære undervisningen
(skoleinterne forhold).
Når det gjelder problemstilling 1, så har vi i kapittel 5 sett at andelen elever med
enkeltvedtak om spesialundervisning i Vennesla kommune har falt fra 15 pst. i
skoleåret 2012-13 til 10 pst. i 2015-16. Nedgangen har vært størst på ungdomstrinnet,
fra hele 20 pst. i skoleåret 2012-13 til 11 pst. i 2015-16. Videre indikerer tallene at
andelen timer med spesialundervisning per elev med enkeltvedtak har gått ned, samt
at det har vært en kraftig reduksjon i segregert spesialundervisning, det vil si spesialundervisning som i hovedsak foregår utenfor det ordinære læringsfelleskapet.
Hva angår problemstilling 2, så har vi i kapittel 6 sett at nedgangen i andelen elever
med spesialundervisning i Vennesla må ses i sammenheng med reelle endringer
både i PPTs tilnærming og i hvordan undervisningen i klasserommene faktisk gjennomføres.
På den ene siden har lovendringen i Opplæringslovens § 5-4, som innebærer at
skolene skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet før det gjennomføres sakkyndig vurdering, har lagt nye føringer som gjør
skolenes vei frem til eventuell sakkyndig vurdering lengre.
Videre har det nærmest vært i paradigmeskifte i Vennesla PPT. PPT er nå på vei mot
en måte å jobbe på hvor grunntanken er inkluderende og hvor man målrettet søker å
legge systemperspektivet til grunn for hele virksomheten, inkludert den sakkyndige
rapporten, som tradisjonelt har invitert til et individfokus hvor elevenes tilkortkommenheter vektlegges.
Det var på ungdomstrinnet at andelen elever med spesialundervisning i skoleåret
2012-13 var spesielt høyt, og i denne underveisvurderingen har revisjonen således
lagt vekt på å belyse situasjonen på Vennesla ungdomsskole. Tolærersystemet i
basisfagene norsk, engelsk og matematikk er den mest håndfaste indikasjonen på at
undervisningen som gjennomføres ute i klasserommene har gjennomgått reelle
endringer. Pedagogikken synes nå i betydelig grad å være fundert på målet om å
utvikle et grunnleggende inkluderende læringsmiljø. Flere andre forhold peker også i
retning av økt rom tilpasning for den enkelte elev innenfor det ordinære læringsfelleskapet, og revisjonens inntrykk er at det er både entusiasme, vilje og evne blant
ledelse og lærere til å videreføre denne utviklingen i tiden fremover.
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7.2 Utfordringer
Som vi så i kapittel 6, er det samtidig fortsatt slik at andelen elever med spesialundervisning i Vennesla kommune er høy, og PPT opplever at trykket i forhold til å
gjennomføre sakkyndige vurderinger fortsatt er så stort at det går på bekostning av
mer systemorientert og forebyggende arbeid. Videre fremgang synes avhengig av at
PPTs klienttall går ytterligere ned, og PPT opplever også ressurssituasjonen som
utfordrende.
Avslutningsvis vil revisjonen peke på at det i Oppvekstseksjonens Kvalitets- og
utviklingsmelding for skole- og barnehageåret 2014-2015 kommer frem at ressurssituasjonen for barnehagene er utfordrende, noe som går utover voksentettheten og
det pedagogiske tilbudet (s. 9) samt målsetningen om tidlig innsats (s. 10). Det vises
til at ett av handlingsalternativene på sikt derfor er å omdisponere midler fra spesialpedagogiske tiltak med enkeltvedtak til mer allmennpedagogiske tiltak: under
«Handlingsalternativer – hva vil Vennesla kommune?», er alternativ 2 følgende
Omdisponering av midler fra spes.ped og ekstraassistent til styrking av grunnbemanningen. Dette må komme som en konsekvens ifht Satsingen Inkluderende
læringsmiljø. […]

Revisjonen bemerker her at det i forvaltningsrevisjonsprosjektet i 2013 ble påpekt at
man må sikre at ressurstildelingsmodellen i grunnskolen ikke bidrar til å generere
spesialundervisning. Det ble blant annet vist til Meld.St. 18 (2010-2011) Læring og
fellesskap, hvor det på side 34 står at
[…] omfanget av spesialundervisning påvirkes av systemene som kommunene
etablerer for tildeling av midler til spesialundervisning. Egne midler til spesialundervisning kan føre til at skolene blir oppmuntret til å øke omfanget av spesialundervisning for å få tilgang til disse ressursene.

I kjølvannet av revisjonens rapport skal ressurstildelingsmodellen for grunnskolen ha
blitt justert. Imidlertid synes det fortsatt som om det i stor grad er slik at enkeltvedtak
fra PPT genererer ressurser for barnehagene, med den konsekvens at barnehagene
har insentiv til å klientifisere barnehagebarn og fokusere på deres tilkortkommenheter
for å få utløst ekstra ressurser til barnehagen. Revisjonen understreker at det
åpenbart er uheldig hvis det med utgangspunkt i dagens ressurstildelingsmodell ikke
er lønnsomt for barnehagene å jobbe utfra en inkluderende grunnholdning med vekt
på inkludering. Dette kan i andre omgang bidra til å underminere det positive arbeidet
som nå gjøres i grunnskolen i Vennesla kommune.
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8 Rådmannens høringsuttalelse
Vennesla kommune har over flere år hatt en svært høy andel av elever som får
spesialundervisning etter § 5 - 1 i opplæringslova. Kristiansand revisjonsdistrikt IKS
utarbeidet i 2013 en rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune om spesialundervisning, tilpasset opplæring og ressurstildelingsmodell i Vennesla kommune.
Rapporten hadde mange gode innspill og forslag til hvordan kommunen kunne jobbe
systematisk videre innenfor det spesialpedagogiske feltet. Rapporten ble oppsummert
i fire punkter som kommunen tok tak i og har jobbet systematisk med siden rapporten
forelå.
Kontrollutvalget vedtok i sak 26/15 at Agder Kommunerevisjon skulle gjennomføre et
forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet inn mot Venneslaskolen. Bakgrunnen for prosjektet
var ønske om å gjennomføre en “underveisvurdering” i forhold til oppfølging av
revisjonens forvaltningsrevisjonsprosjekt fra 2013. Rådmannen mener at revisjonsrapporten som nå foreligger blir en god støtte i arbeidet med å videreutvikle et godt og
inkluderende læringsmiljø i Venneslaskolene.
Rapporten beskriver, analyserer og kommenterer utviklingen i Venneslaskolen fra
2013-2016 med vektlegging på ungdomstrinnet. Beskrivelsen belyser hvor viktig det
er å jobbe med inkludering i skolen, og nødvendigheten av at skolene driver et godt
og systematisk arbeid på dette feltet i sitt daglige virke.
Anbefalingene i rapporten samsvarer i stor grad med det fokuset på inkluderende
læringsmiljø oppvekstseksjonen har jobbet med siden 2013 og som nå er i ferd med å
bli implementert i hele oppvekstsektoren. I det videre arbeidet vårt har vi som
hovedmål at all undervisning skal foregå i et læringsfellesskap med tilhørighet i
klassen. Vi tar utgangspunkt i vår felles overordna virksomhetsplan for skolene i
Vennesla hvor det er hovedfokus på fire utviklingsområder: grunnleggende
ferdigheter, inkluderende læringsmiljø, skole-hjem samarbeid og tydelig ledelse.
I starten av satsingen på inkluderende læringsmiljø ble det foretatt en førkartlegging.
Resultatene fra denne førkartleggingen ble fulgt opp av oppvekstsjef og rådmannen i
de årlige oppfølgingssamtalene med enhetslederne. Alle barnehager og skoler
utarbeidet sin egen implementeringsplan hvor en, med bakgrunn i resultatene av
førkartleggingen, satte mål og tiltak for sin barnehage/skole. I tillegg arbeider
rådgiverne i oppvekstseksjonen tett opp mot styrere/rektorene i sitt daglige arbeid.
I oppvekstseksjonens månedlige møter med lederne, PP-tjenesten og arbeidstakerorganisasjonene legges det opp til pedagogisk refleksjon og drøfting av implementeringsstrategier. Dette viderefører lederne til sine ansatte som slik involveres, og på sikt
håper vi at alle barn/elever opplever et inkluderende læringsmiljø der de får stort
utbytte av den ordinære undervisningen.
Høsten 2016 vil alle barnehager og skoler gjennomføre en etterkartlegging med
samme spørsmål som i førkartleggingen.
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Satsingen på inkluderende læringsmiljø vil fortsette med fullt trykk de nærmeste
årene. Målsetningen med denne satsinga er følgende:
Vi har eit inkluderande læringsmiljø med fokus på tilpassa opplæring og
redusert bruk av spesialundervisning, slik at alle born og unge får større
læringsutbyte av det ordinære pedagogiske tilbodet.

Vennesla, 26.mai 2016
Svein Skisland
Rådmann

Steinar Harbo
Oppvekstsjef
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/15028-1
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Vennesla kontrollutvalg

14.11.2017

Orientering om 2. tertialrapport 2017 Vennesla kommune
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
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VENNESLA
KOMMUNE

Økonomiseksjonen

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Postboks 788 Stoa
4809 ARENDAL

Vår ref.: (oppgis ved henv.)
17/03217-18 / 210

Vennesla, 07.11.2017

Deres ref.:

2. tertialrapport 2017 - drift og investering
Vedlagt følger saksframlegg og protokoll fra kommunestyrets behandling av 2. tertialrapport
drift og investering.

Med vennlig hilsen

Gerd Signe Eieland
Økonomisjef
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift

Kopi: Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS, Agder Kommunerevisjon IKS

www.vennesla.kommune.no
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VENNESLA
KOMMUNE

Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

17/03217
Gerd Signe Eieland

Behandlet av
1 Plan- og økonomiutvalget
2 Kommunestyret

Møtedato
24.10.2017
02.11.2017

Saknr
55/17
61/17

SAKSPROTOKOLL
2. tertialrapport 2017 - driftsregnskapet

Kommunestyret har behandlet saken i møte 02.11.2017 sak 61/17.
Votering:
Ved votering ble Plan- og økonomiutvalgets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak:
1.
2.

Kommunestyret tar tertialrapport for driftsregnskapet pr. 31.08.17 til
orientering.
Det foretas budsjettregulering i samsvar med saksframlegget med
følgende endring:
- Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) økes med kr. 8.673.000,Avsetning til generelt disposisjonsfond økes tilsvarende.
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VENNESLA
KOMMUNE

Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

17/03217
Gerd Signe Eieland

Behandlet av
1 Plan- og økonomiutvalget
2 Kommunestyret

Møtedato
24.10.2017
02.11.2017

Saknr
54/17
60/17

SAKSPROTOKOLL
2. tertialrapport 2017 - investeringsregnskapet

Kommunestyret har behandlet saken i møte 02.11.2017 sak 60/17.
Votering:
Ved votering ble Plan- og økonomiutvalgets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
1.

Kommunestyret tar tertialrapport for investeringsregnskapet pr. 31.08.17
til orientering.

2.

Det foretas budsjettregulering i samsvar med saksframlegget.
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VENNESLA
KOMMUNE
Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

17/03217-10
210
Gerd Signe Eieland

Saksgang
Plan- og økonomiutvalget
Kommunestyret

Møtedato
24.10.2017
02.11.2017

2. TERTIALRAPPORT 2017 - DRIFTSREGNSKAPET
SAMMENDRAG:
Tertialrapporten viser at kommunens samlede økonomiske situasjon ser tilfredsstillende
ut hittil i år.
Kommunens frie inntekter forventes å bli ca. 2,3 mill. kroner høyere enn budsjettert.
Dette skyldes kompensasjon fra staten for kommuner som er ufrivillig alene etter
kommunereformen. I forbindelse med fremleggelsen av regjeringens forslag til
statsbudsjett i oktober kommer det oppdaterte prognoser for forventet skattevekst og
lønns-/prisvekst for 2017. Dersom dette medfører endrede prognoser for de frie
inntektene vil dette bli lagt frem for plan- og økonomiutvalget før denne saken skal
behandles.
I tillegg forventer vi å få ca. 3,2 mill. kroner mer i eiendomsskatt på
kraftproduksjonsanlegg. Årsaken til dette er at de opprinnelige taksene fra Skatteetaten
var feil.
Som nevnt i 1. tertialrapport ble lønnsoppgjøret i kommunesektoren lavere enn det som
var lagt til grunn i statsbudsjettet, og dermed i kommunens budsjett. Dette betyr at
budsjettet foreslås redusert med 0,9 mill. kroner.
Budsjettert tilskudd til ressurskrevende tjenester ser ut til å være for høyt, og
rådmannen foreslår å redusere dette med 2 mill. kroner.
Det foreslås å kompensere Vennesla boligstiftelse for erverv og drift av boliger til
vanskeligstilte boligsøkere for utgifter / tapte leieinntekter på boligene på Lolandskollen
med kr. 300.000,-, jfr. omtale i 1. tertialrapport.
Solsletta barnehage, og barnehagen ved Eikeland oppvekstsenter har i løpet av året hatt
færre barn i enn lagt til grunn i budsjettet. Dette gir innsparinger på driftsutgifter, og
rådmannen foreslår å redusere budsjettene i forhold til dette.
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Rådmannen har ved tidligere anledninger informert om økt press innen helse- og
omsorgstjenestene. Som følge av dette har vi vært nødt til å sette inn økte ressurser
ved Hægelandsheimen omsorgsenter og hjemmetjenesten på Hægeland. Rådmannen
foreslår å øke enhetens budsjettramme med 1 mill. kroner for dette.
Kommunen har foreløpig ikke fått oversikt over utgiftene som følge av storflommen i
oktober, og det foreslås ingen økning i budsjettet. Dette må vi komme tilbake til når vi
har fått bedre oversikt.
Ovennevnte, og andre mindre endringer, er omtalt i saksframlegget. Som følge av disse
endringene bedres kommunens netto driftsresultat med ca. 3,4 mill. kroner som
rådmannen foreslår å sette av til det generelle disposisjonsfondet. Saldo på det
generelle disposisjonsfondet vil da være ca. 106,3 mill. kroner.
Sykefraværet totalt i kommunen for 2. tertial 2017 er på 6,3 %. Dette er en økning fra 5
% ved 2. tertial i 2016.
Rådmannens forslag til innstilling:
1.

Kommunestyret tar tertialrapport pr. 31.08.17 for driftsregnskapet til
orientering.

2.

Det foretas budsjettendringer i samsvar med saksframlegget.

Vedlegg:
1 – Avkastningsrapport 2. tertial fra Gabler
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Bakgrunn for saken:
I henhold til kommunelovens kap. 5, Forskrift om årsbudsjett § 10 og kommunens
økonomireglement kap. 3, skal rådmannen gjennom året legge frem rapporter for
kommunestyret som viser den økonomiske utviklingen i henhold til budsjettet. Dersom
det er grunn til det, skal det i rapporten foreslås nødvendige tiltak. Budsjettrapporten
deles i to saker, en for driftsregnskapet og en for investeringsregnskapet.
Merknader:
I saken vil vi først redegjøre for enkelte sektorovergripende forhold. Deretter vurderes
status i enhetene.
1. Lønnsoppgjøret
I budsjettet er det lagt inn en lønnsreserve på 2,7 % for å dekke lønnsøkningene i
løpet av 2017. Dette inkluderer lønnsglidning og overheng fra 2016 (1,1 %).
Avsetningene er i tråd med forventningene i statsbudsjettet. Lønnsoppgjøret er
gjennomført og rammen ble 2,4 %. Dette betyr at lønnsreguleringspotten er for høy,
og rådmannen foreslår å redusere budsjettet med kr. 900.000,-.
2. Pensjonskostnader
Kommunens budsjetterte pensjonskostnader er fastsatt på grunnlag av
pensjonsselskapenes prognoser pr. september 2016. Både KLP og SPK har kommet
med nye prognoser pr. september 2017. De nye prognosene er beregnet ut fra
faktisk medlemsmasse pr. 01.01.17, og reguleringspremien er kjent. Det er fortsatt
knyttet usikkerhet til premien for 4. kvartal og endelig bruk av premiefond. Utfra de
nye prognosene kan det se ut til at budsjettet er ca. 1 mill. kroner for høyt. Som følge
av den nevnte usikkerheten til prognosene vil rådmannen likevel ikke foreslå å
redusere budsjettet.
3. Skatt og rammetilskudd
I regulert budsjett er det skatteanslaget i revidert nasjonalbudsjett (RNB) som er lagt
til grunn. Der var forventet skattevekst fra 2016 anslått til 1 %. Pr. utgangen av
september viser skatteinngangen i Vennesla en økning på 3,4 %. Gjennomsnittet for
landet viser en vekst på 4,9 % ved utgangen av august.
I forbindelse med kommunereformen fattet Vennesla kommune vedtak om å være
positiv til å slå sammen Vennesla og Iveland kommune. Iveland kommune var
negative til sammenslåing. Vennesla kommune tapte på endringene i
inntektssystemet, og som følge av at kommunen nå er «ufrivillig alene» etter
kommunereformen kompenserer staten for halvparten av tapet. Kommunen får
dermed kr. 2.311.000,- som kompensasjon i 2017. Rådmannen foreslår at
budsjettert rammetilskudd økes tilsvarende.
I forbindelse med fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett i oktober
kommer det oppdaterte prognoser for forventet skattevekst og lønns-/prisvekst for

3

29/17 Orientering om 2. tertialrapport 2017 Vennesla kommune - 17/15028-1 Orientering om 2. tertialrapport 2017 Vennesla kommune : 2. tertialrapport 2017 Vennesla kommune- drift og investering sendt fra Vennesla kommune

2017. Dersom dette medfører endrede prognoser for de frie inntektene vil dette bli
lagt frem for plan- og økonomiutvalget før denne saken skal behandles.
4. Eiendomsskatt
Som nevnt i budsjettet var eiendomsskattetakstene på kraftproduksjonsanleggene
ca. 40 % lavere enn i 2016. Det er sentralskattekontoret som fastsetter disse
takstene. Dette skyldes nedgang i kraftpris og store endringer i fordelingstallene
mellom kommunene i Otravassdraget. I forbindelse med de endrede
fordelingstallene har vi sammen med Valle kommune og Iveland kommune engasjert
advokatfirmaet Lund & Co til å undersøke saken nærmere. Som nevnt i 1.
tertialrapport ble det oppdaget en feil i beregningene, og vi har fått nye oppdaterte
takster på kraftproduksjonsanleggene. De nye takstene gir ca. 3,2 mill. høyere
høyere eiendomsskatt på disse anleggene enn vedtatt budsjett.
Videre har kommunen mottatt klage fra Statnett på eiendomsskatten på nettet i
kommunen. Lignende sak ble forkastet av Høyesterett og kommunene tapte saken
mot Statnett. Flere av kommunene som har mottatt klage fra Statnett har gått
sammen og engasjert advokatfirmaet Lund & Co til å bistå i klagebehandlingen. Det
er fortsatt uklart hvilke utslag saken får for Vennesla, og vi har ikke tatt hensyn til
dette i budsjettet.
Hvis vi ser bort fra resultatet av klagen fra Statnett ser det ut som om vi kan forvente
å få ca. 4 mill. høyere inntekter enn budsjettert. I hovedsak skyldes dette økt skatt på
kraftproduksjonsanleggene, som nevnt ovenfor, samt endring på Statnett som følge
av nye anlegg. Rådmannen foreslår å øke budsjettet med 3,2 mill. kroner som
tilsvarer de økte inntektene fra kraftproduksjonsanleggene.
5. Konsesjonsavgift
Det er budsjettert med kr. 275.000,- i konsesjonsavgift. Det foreslås ingen
budsjettendring.
6. Konsesjonskraftinntekter
Det er budsjettert med 1,9 mill. kroner i konsesjonskraftinntekter. Dette er basert på
prognoser fra Konsesjonskraft IKS hvor Vennesla er deltaker. Det foreslås ingen
endringer i budsjettet.
7. Aksjeutbytte
Det er budsjettert med kr. 12.150.000,- i aksjeutbytte. Dette er i tråd med gjeldende
utbyttemodell i Agder Energi AS.
Det er ikke budsjettert med utbytte fra Avfall Sør AS. I budsjettdokumentet har
rådmannen orientert om at det foreligger en finansiell gjennomgang av selskapet
som konkluderer med at selskapet bør vurdere å utbetale et utbytte i 2017 på 25
mill. kr. i tillegg til utbytte på 50 mill. kr. som ble utbetalt i 2016. Det legges likevel
ikke opp til at selskapet skal betale utbytte i år, men at det skal bli gjennomført en ny
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økonomisk gjennomgang av Avfall Sør i god tid før generalforsamlingen neste år.
Rådmannen foreslår derfor ingen endring av budsjettert utbytte.
8. Diverse statlige tilskudd
Statlige rente- og avdragstilskudd som blir gitt i forbindelse med investeringer innen
skole, pleie og omsorg, beregnes ut fra Husbankens gjennomsnittlige flytende rente.
I budsjettet ble det lagt til grunn ei rente på ca. 1,5 %. Dersom dagens rente i
Husbanken forblir uendret vil gjennomsnittlig rente bli ca. 1,6 %. Dette vil medføre
noe høyere tilskudd, men rådmannen vil likevel ikke foreslå å endre budsjettet.
I følge revidert budsjett forventer vi år få 43,6 mill. kroner i integreringstilskudd for
mottak av flyktninger. Det er forutsatt 45 nye bosettinger i 2017. Sammensetningen
av voksne, barn og enslige avgjør størrelsen på tilskuddet. I tillegg til 45 nye
bosettinger forventer vi 35 familiegjenforeninger. Prognosene nå tilsier at vi får 46
nye bosettinger og 17 familiegjenforeninger. Dette betyr noe mindre
integreringstilskudd enn budsjettert, men på grunn av fortsatt stor utsikkerhet
knyttet til dette vil ikke rådmannen foreslå å endre budsjettet.
Rådmannen forutsetter at utgiftsnivået tilpasses integreringstilskuddet.
Statstilskuddet for ressurskrevende tjenester blir beregnet etterskuddsvis på
bakgrunn av faktiske utgifter det enkelte år. I budsjettet er det lagt inn et forventet
tilskudd på 15,5 mill. kroner. Dette er høyere enn tilskuddet vi fikk for 2016, som var
13,3 mill. kroner. Enhetene rapporterer om tilsvarende utgifter i år som i 2016,
bortsett fra at vi har betydelig mindre utgifter til en av brukerne. Ut fra dette kan det
se ut til at budsjetterte inntekter er for høye.
Enhetene opplever likevel en økning i utgifter til ressurskrevende tjenester, men den
kommunale egenandelen er så stor at de økte utgiftene gir ikke utslag i økte
inntekter. Siden tilskuddet beregnes etterskuddsvis er det vanskelig å anslå hvor
stort det blir, men rådmannen ser ingen annen mulighet enn å foreslå å redusere
budsjetterte inntekter med 2 mill. kroner.
9. Finans- og gjeldsforvaltning – langsiktige plasseringer
Tabellen nedenfor viser kommunens portefølje pr. 31.08.17 fordelt på ulike
aktivaklasser. Dette er sammenlignet med strategien i finansreglementet.

Norske aksjer
Globale aksjer
Pengemarked, Norge
Norske obl.
Globale obl.
Aksjer fremv.markeder
Eiendom
Totalportefølje

Portefølje i Portefølje i Strategi Strategi Strategi
Avvik fra
1000 kr.
%
min.
mål
maks
strategi i %
5%
7%
0,8 %
5,8 %
3%
12 149
14 %
18 %
22 %
0,5 %
38 398
18,5 %
-0,2 %
4,8 %
0%
5%
32 %
9 929
30 %
50 %
-1,1 %
60 106
28,9 %
15 %
50 %
0,2 %
30,2 %
15 %
30 %
62 853
4%
0,1 %
4 433
2,1 %
0%
2%
9,6 %
0%
10 %
15 %
-0,4 %
20 048
207 916
100,0 %
100 %

5

29/17 Orientering om 2. tertialrapport 2017 Vennesla kommune - 17/15028-1 Orientering om 2. tertialrapport 2017 Vennesla kommune : 2. tertialrapport 2017 Vennesla kommune- drift og investering sendt fra Vennesla kommune

Vi ser at kommunen ligger innenfor de strategiske rammene for alle aktivaklassene
pr. 31.08.17. Risikoen i porteføljen er dermed innenfor rammene i
finansreglementet.
Tabellen nedenfor viser porteføljens avkastning pr. 31.08.17 sammenlignet med
referanseindeksen.

Norske aksjer
Globale aksjer
Pengemarked, Norge
Norske obl.
Globale obl.
Aksjer fremvoksende markeder
Eiendom
Totalporteføje

Avkastning i
%
7,5 %
7,3 %
1,5 %
2,9 %
4,2 %
6,8 %
1,8 %
4,4 %

Referanse
indeks
6,8 %
5,9 %
0,3 %
1,1 %
2,3 %
15,2 %
1,8 %
2,9 %

Avvik
0,6 %
1,4 %
1,1 %
1,7 %
1,8 %
-8,5 %
0,0 %
1,4 %

Totalporteføljen har hatt en verdiendring på 8,6 mill. kroner pr. utgangen av august.
Dette er 1,4 %-poeng bedre enn referanseindeksen. Årsaken til det store avviket på
aksjer i fremvoksende markeder skyldes at kursen på USD falt betydelig i
oppgjørsperioden når vi solgte oss ut av et fond, og kjøpte oss inn i et annet. I tillegg
hadde fondet vi var investert i det meste av perioden en lavere avkastning enn
referansen. Vi var altså maksimalt uheldig med tidspunktet for byttet av fond.
I budsjettet for 2017 forventer vi en avkastning på langsiktige plasseringer på 7,5
mill. kr. På grunn av svingninger i markedet er det umulig å anslå hva det endelige
resultatet av finansforvaltningen vil bli. Rådmannen vil ikke foreslå noen endringer i
budsjettert avkastning. Ved mindre avkastning enn budsjettert ved utgangen av året
vil vi kunne bruke av avsatte midler på bufferfond. Etter overføringen på 2 mill. kr.
fra generelt disp.fond til bufferfondet, som ble vedtatt i budsjettet for 2017 er
gjennomført, vil beholdningen på dette fondet være ca. 16,1 mill. kroner.
I følge finansreglementet skal porteføljen stresstestes minst en gang i løpet av året.
Følgende parametre skal brukes:
• 2 %-poeng skift i rentekurven
• 20 % fall i globale aksjer og aksjer i fremvoksende markeder
• 30 % fall i norske aksjer
• 10 % fall i eiendom
• 10 % styrking av norske kroner
Forutsatt allokeringen pr. 31.08.17 vil en slik «worst-case situasjon» føre til et totalt
verdifall på 26,6 mill. kr. Med allokering lik strategien er det potensielle verdifallet
25,8 mill. kr. Differansen skyldes at vi har noe overvekt av aksjer i porteføljen. Dette
er likevel godt innenfor frihetsgrensene.
Stresstesten tar ikke hensyn til eventuelle korrelasjonseffekter mellom
aktivaklassene. Bufferfondets beholdning er på ca. 16,1 mill. kroner. Det betyr at i en
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slik situasjon må 10,5 mill. kr. dekkes av andre midler. Kommunens generelle
disposisjonsfond vil kunne dekke dette, og det trenger ikke gå direkte utover
kommunens drift. Rådmannen er derfor av den oppfatning at kommunen har evne til
å bære risikoen som finansreglementet gir. Dette forutsetter at vi også i fremtiden
har fokus på å opprettholde verdien på bufferfondet.
Se for øvrig vedlagte avkastningsrapport pr. 2. tertial fra Gabler.
10. Finans- og gjeldsforvaltning – kortsiktige plasseringer
Kommunens ledige likviditet defineres om kommunens bankinnskudd som ikke
inngår i kommunens langsiktige finanskapital.
Vedtatt finansreglement åpner for at de kortsiktige midlene i sin helhet plasseres i
bankinnskudd. Pr. 31.08.17 er dette tilfelle, og tabellen nedenfor viser hvordan
bankinnskuddene er fordelt.
Bank
Sparebanken Sør
Nordea
Danske Bank
Sum

Beløp
288 152 185
1 143 505
621 432
289 917 122

% andel av
total
Vilkår
99 % 3M Nibor+95 pkt.
0%
0,10 %
0%
0,10 %

Binding
Bankavtale
Ingen
Ingen

Skattetrekk og bundne midler som gravlegat o.l. er holdt utenfor i tabellen ovenfor.
Nibor er renten som bankene bruker når de låner penger seg i mellom. Pr. 31.08.17
var 3 mnd. Nibor 0,79 %. Dette betyr at renten på midlene i Sparebanken Sør var
1,74 % pr. 31.08.17
Midlene er plassert i henhold til finansreglementet.
Kommunen må til enhver tid ha likviditet til å dekke forpliktelsene etter hvert som
de forfaller. Den gode likviditeten skyldes opptak av lån, og vi vurderer fortløpende å
plassere disse midlene andre steder enn på driftskontoen for å få høyere rente.
11. Finans- og gjeldsforvaltning – gjeld
I følge kommunens finansreglement kap. 7.7 skal administrasjonen minst to ganger i
året legge frem for kommunestyret en rapport over kommunens gjeldsforvaltning. Vi
ser her på kommunens gjeldsportefølje pr. 2. tertial i forhold til rammene i
finansreglementet.
Lånegjeld pr. 01.01.17
- Betalte avdrag
+ Nye låneopptak
= Lånegjeld pr. 31.08.17

Inv.lån
755 354
13 559
26 782
768 577
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Startlån
84 418
3 710
10 000
90 708

Sum
839 772
17 269
36 782
859 285
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Tabellen nedenfor viser nøkkeltall pr. 31.08.17 for kommunens gjeldsportefølje
ekskl. startlån.
Strategi

Antall lån
Ordinært lån med flytende rente, mill. kr.
Ordinært lån med fast rente, mill. kr.
Sertifikatlån, mill. kr.
Obligasjonslån, mill. kr.
Swapvolum, mill.kr.
Lån som må finansieres innen 12 mnd., mill. kr.
Lån som må finansieres innen 12 mnd. %
Gjennværende løpetid (gj.sn.)
Porteføljens durasjon
Gj.sn. rente
Andel fastrente (renteforfall > 1 år)

Investeringslån
10
370,7
165,3
77,6
155,0
158,1
77,6
10,1 %
12,92 år
1 - 5 år
1,9 år
2,60 %
25 % - 70 %
54,8 %

Gjennomsnittlig rente for porteføljen er uforandret siden 30.04.17, og er 2,6 %.
Porteføljens rente er noe høyere enn referanserenten som er 2,1 %. Dette skyldes bl.a.
at de bundne rentene i kommunens gjeldsportefølje er høyere enn markedet tilsa pr.
31.08.17. De lange rentene er altså lavere nå enn når kommunen bandt renten.
Vennesla har gjort et strategisk valg som innebærer at en stor del av porteføljen til
enhver tid skal være sikret med fast rente. Strategien vil over tid koste mer enn flytende
rente, men vil samtidig være mer forutsigbar.
Ved beregning av fastrente er det tatt hensyn til rentebytteavtalene (swapavtalene) og
effekten av rente kompensasjonsordninger fra Husbanken. Det er ikke tatt hensyn til lån
som er tatt opp til selvfinansierende tjenester (VAR).
77,6 mill. kroner av låneporteføljen, dvs. 10,1 %, forfaller og må finansieres i løpet av 12
måneder. Dette gjelder ett sertifikatlån som forfaller i oktober 2017. Rådmannen mener
dette er innenfor rammene som kommunen kan ta i forhold til refinansieringsrisiko.
Opptak av lån og refinansieringer pr. 31.08.17:
Aktivitet
Utløp fastrenteavtale overgang til
flytende rente
Refin. sertifikatlån
Opptak årets budsj. lån og refin. av
sertifikatlån
Opptak av lån

Dato

Type lån

Beløp

Rente

07.02.2017 Ordinært lån
16.02.2017 Obl.lån

40 000 000 pt (1,80 %)
77 198 000 1,63 %

16.02.2017 Ordinært lån
21.04.2017 Startlån

70 000 000 Fast 10 år. (2,59 %)
10 000 000 flytende (1,56 %)

Opptak av nytt lån er gjort på bakgrunn av budsjettvedtak. Det er også foretatt
refinansiering av sertifikatlån i perioden.
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I følge finansforskriften skal kommunen vurdere betydningen vesentlige endringer i
markedet har for kommunen. For gjeldsporteføljen er det de løpende renteutgiftene og
hvordan renteendringer påvirker kommunens renteutgifter som er av størst betydning.
For å få en god oversikt over dette har vi sett på hvilken effekt 1 %-poeng renteøkning
vil gi. En slik økning vil medføre ca. 3,5 mill. kr. i økte renteutgifter første året. Det er
den faktiske låneporteføljen pr. 31.08.17 som er lagt til grunn i beregningene, og det er
ikke tatt hensyn til opptak av flere lån. Dette er 1,3 mill. lavere enn ved utgangen av
2016, og skyldes økt andel fast rente.
12. Renter og avdrag
I budsjettet er det lagt til grunn en renteutgift på 1,6 % på lånene med flytende rente.
Ved budsjettering og kontroll av renteutgiftene har vi brukt prognoser fra Gabler som er
vår finansrådgiver, samt Kommunalbankens prognosemodell. I følge disse prognosene
er forventet renteutgifter i tråd med budsjettet.
Vi har mottatt 10 mill. kr. i lån til videre utlån fra Husbanken. Dette er i henhold til
budsjettet.
Det ser ut til at renteinntekter og renteutgifter på startlån er i tråd med budsjettet.
Det er budsjettert med kr. 140.000,- i renteinntekter på andre utlån, og vi foreslår ingen
budsjettendring.
På innskuddssiden vil renteneinntektene avhenge av størrelsen på bankinnskuddene
samt rentenivået. I budsjettet er det forutsatt at markedsrenten vil være på ca. 1,1 %.
Pr. 31.08.17 var denne 0,79 %. Størrelsen på bankinnskuddene har imidlertid vært
høyere enn forventet, og gir isolert sett høyere renteinntekter. Dersom renten og
størrelsen på innskuddene blir tilsvarende første halvår vil vi få renteinntekter i tråd
med budsjettet. Rådmannen vil derfor ikke foreslå noen budsjettendring.
Budsjetterte avdragsutgifter på investeringslånene er kr. 31.944.000,-. Administrasjonen
vil tilpasse nedbetalingsplanen på låneporteføljen til dette nivået, og vi forutsetter at
budsjettet er ok.
13. Diverse
Tilskudd til prestebolig
Kommunen får tilskudd fra Opplysningsvesenets fond til dekning av utgifter til
kommunale presteboliger. Agder og Telemark bispedømme har sagt opp leien av den
kommunale boligen fra 01.09.17, jfr. plan- og økonomiutvalgets sak 37/17. Kommunen
får dermed tilskudd for perioden 01.01-31.08., og rådmannen foreslår at budsjettet
reduseres med kr. 32.000,-.
Lolandskollen
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Rådmannen har mottatt et notat fra Vennesla boligstiftelse for erverv og drift av boliger
til vanskeligstilte boligsøkere (heretter kalt boligstiftelsen) vedrørende boligene på
Lolandskollen og underskudd på grunn av manglende interesse for å leie boligene.
Boligene ble kjøpt i 2015 fordi det var behov for boliger til enslige midreårige
flyktninger. Flyktningesituasjonen endret seg dramatisk etter kjøpet av eiendommen, og
behovet for boligene er ikke lengre tilstede. Boligstiftelsen har etter avtale med
kommunen forsøkt å leie ut boligene på det private markedet. Dette har kun medført
utleie av to av boligene. På bakgrunn av dette ber styret om å få dekket underskuddet
for 2017 for Lolandskollen. Det anslås til kr. 300.000,-.
Rådmannen vil foreslå at kommunen dekker boligstiftelsens underskudd på kr. 300.000,
og at budsjettet reguleres i tråd med dette.
Det foreslås videre at administrasjonen i samarbeid med boligstiftelsen legger frem en
sak for kommunestyret med en vurdering av framtidig bruk av området.
Annet
Ved en feil har det blitt budsjettert kr. 430.000,- for mye i utgifter til arbeid med
flyktninger og asylsøkere. Rådmannen foreslår at budsjettet reduseres med dette
beløpet.
Status for resultatenhetene
Nedenfor gis en status for enkelte av resultatenhetene. De enheter som ikke nevnes
spesielt forventer budsjettbalanse ved årets slutt.
Organisasjonsseksjonen
Som følge av økning i antall medlemmer har kommunen økt frikjøp til
Utdanningsforbundet med 10 %. Rådmannen foreslår å øke budsjettet med kr. 80.000,for å dekke dette.
Oppvekstseksjonen
Seksjonen rapporterer om en forventet overskridelse på skoleskyss på ca. 1 mill. kroner.
Dette skyldes i hovedsak at flere barn av ulike grunner ikke går på den nærmeste skolen,
og har rett til gratis skoleskyss. Rådmannen foreslår likevel ingen budsjettendring.
Vi mottar integreringstilskudd for mottak av flyktninger. Enheter som har utgifter i
forbindelse med mottaket får økt budsjettet sitt for å dekke dette. Det beløpet som ikke
er fordelt blir midlertidig budsjettert på oppvekstseksjonen. Størrelsen på tilskuddet er
avhengig av hvor mange personer vi bosetter i løpet av året. Se for øvrig kommentar
under punkt 8 ovenfor. Utgiftene i forbindelse med bosettinger sent på året vil være
små, men vi mottar fullt tilskudd for disse. Som følge av tidsforskyvningen vil
rådmannen foreslå at ubrukt integreringstilskudd på oppvekstseksjonen pr. 31.12.17
avsettes til flyktningefondet.
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Seksjon for samfunnsutvikling
Reguleringsplanarbeidet på Moseidmoen kom senere i gang enn planlagt, og noen av
utgiftene til dette vil komme i 2018. På grunn av dette ser det ut til at enheten får et
overskudd i år. Rådmannen foreslår ingen budsjettendring.
Servicetorget
Det ser ut til at servicetorget går med overskudd i år. Hovedårsaken til dette er at ny
stilling på IT var lagt inn i budsjettet fra januar, og ansettelsen skjedde først i slutten av
mai. Rådmannen foreslår ingen budsjettendringer.
Enhet for plan og utbygging
Gebyrinntektene går fortatt nedover, og blir lavere enn budsjettert. Hovedårsaken er
lavere aktivitet enn budsjettert. Noe skyldes endring i nasjonalt regelverk, og vi ser nå
på om det bør gjøres mindre endringer i gebyrregulativet. Lavere utgifter utligner
inntektssvikten, og vi forventer ikke store overskridelser i forhold til budsjettet ved årets
slutt.
Enhet for kultur
Regnskapet pr. 31.08.17 viser et overforbruk, og vi forventer en overskridelse på ved
årets slutt. Underskudd fra 2016 på kr. 211.000,- ble overført til årets budsjett. Den
forventede overskridelsen knytter seg spesielt til Moonlight og Kulturskolen.
Rådmannen forutsetter at underskuddet minimaliseres ved ekstra stram budsjettstyring
resten av året.
Hunsfoss skole
Skolen rapporterer med høye utgifter på grunn av tilrettelegging for enkelte elever.
Dette anslås å gi en overskridelse på over 1 million kroner. Rådmannen vil likevel ikke
foreslå noen økning i budsjettet.
Moseidmoen skole
Skolen rapporterer med høye utgifter til lønn som følge av at det er satt inn ekstra
ressurser på enkelte elever. Rådmannen foreslår ingen endring i budsjettet.
Skarpengland skole
Skolen rapporterer om forventet overforbruk ved årets slutt. Dette skyldes at det i vår
kom nye elever, og dermed flere ansatte, etter at lønnsbudsjettet til skolene ble fordelt.
I tillegg skyldes det høye vikarutgifter, assistent til elev i fosterhjem som ikke dekkes av
hjemkommune og ekstra ressurskrevende elever.
Rådmannen foreslår ingen budsjettøkning.
Eikeland oppvekstsenter
Enheten rapporterer om økonomiske utfordringer. Dette begrunnes med overføring av
underskudd fra 2016, lavere brukerbetaling på SFO enn budsjettert, samt økte utgifter
til strøm. Samlet ser det ut til at enheten går med underskudd ved årets slutt, men
rådmannen vil likevel ikke foreslå å endre budsjettet.
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Som nevnt i kommentarene til rådmannens budsjettforslag for 2017 vil etterspørselen
etter barnehageplasser variere noe fra år til år. Barnehagen har 46 plasser, men både i
vår og høst er det 40 plasser som er fylt opp. I vedtatt budsjett ble det lagt til grunn at
barnehagen var fylt opp igjen fra august. Da dette ikke er tilfelle vil rådmannen foreslå å
redusere budsjettrammen med kr. 237.000,-.
Solsletta barnehage
I løpet av året har det vært færre barn i barnehagen enn det er plass til. Dette gir lavere
utgifter, og rådmannen foreslår at budsjettet reduseres med kr. 592.000,- som følge av
dette.
Klokkerstua barnehage
Det rapporteres om forventet overforbruk ved årets slutt. Dette skyldes utgifter knyttet
til barn med særskilte behov, samt at det er vanskelig å dekke inn underskuddet fra i
fjor. Det foreslås ingen budsjettendring.
Barnestua barnehage
Regnskapet til barnehagen viser et overforbruk. Dette skyldes i bl.a. lavere
foreldrebetaling som følge av flere små barn, innkjøp av nødvendig datautstyr, samt
utgifter til vikarer. Rådmannen forutsetter at underskuddet minimaliseres med ekstra
stram økonomistyring resten av året.
Enhet for barn og familie
Enheten tar sikte på å komme i budsjettbalanse ved årets slutt. Det knytter seg
imidlertid usikkerhet rundt dette pga. utfordringer på tiltak spesielt i barnevern, men
også habilitering.
Enhet for livsmestring
Enheten rapporterer om store økonomiske utfordringer spesielt innenfor psykisk helse
og rus. På grunn av krevende brukere har det vært nødvendig å sette inn ekstra
ressurser utover det som er budsjettert. Fylkesmannen har påpekt avvik i forhold til
kvalitet/journalføring i boligene for utviklingshemmede. Vi må sette inn ekstra
bemanning for å ivareta brukernes behov og kvaliteten på arbeidet. Samlet overforbruk
anslås å bli ca. 3 mill. kroner ved årets slutt. En del av dette vil medføre økte tilskudd fra
staten.
Omorgansieringen av helse- og omsorgstjenestene gjør at det er ekstra vanskelig å ha
fullstendig oversikt over den økonomiske situasjonen. Enhetsleder vil ha stort fokus på
dette fremover, og økonomiseksjonen vil bistå med nødvendig hjelp.
Rådmannen foreslår ingen økning i budsjettet, men vil vurdere dette når vi har fått
fullstendig oversikt over situasjonen.
Hovedkjøkkenet
Regnskapet viser et underskudd på Venneslastua. Dette skyldes i hovedsak lavere
salgsinntekter enn forventet, og overskridelse på utgifter til strøm. Rådmannen foreslår
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ingen budsjettjustering, men forutsetter at overskridelsen minimaliseres med ekstra
stram økonomistyring resten av året.
Venneslaheimen omsorgssenter
Kommunen har måtte kjøpe korttidsplasser i nabokommunene for å dekke behovet som
har vært. Hittil i år er det betalt ca. kr. 400.000,- for dette. Rådmannen synes det er
unaturlig at Venneslaheimen blir belastet for disse utgiftene, og foreslår at det dekkes
av helse- og omsorgsseksjonen.
Hægelandsheimen omsorgssenter
Enheten opplever et veldig stort press spesielt både på institusjonen og i
hjemmetjenesten. I løpet av første halvår økte antall brukere i hjemmetjenesten med 40
%, og antall timer med hjelp pr. uke ble doblet. For å klare å utføre tjenestene måtte det
settes inn en ekstra nattevakt, en ekstra stilling på kveld som deles mellom institusjon
og hjemmetjenesten, samt ekstra bemanning på lørdag og søndag.
På institusjonen er det flere pasienter som krever to pleiere til stell og pleie, og det er
ikke nok bemanning til å lage turnus som gir forsvarlig hjelp. I tillegg til ovennevnte
kombinasjonsstilling med hjemmetjenesten er det satt inn ekstra bemanning i helgene.
Som følge av flere dødsfall og at nye beboere ikke betaler for første måned på heimen
ser det ut til at oppholdsbetalingen blir lavere enn budsjettert.
Enhetsleder anslår at ovennevnte tiltak vil gi en overskridelse ved årets slutt på ca. 2
mill. kroner. Denne overskridelsen inkluderer overføring av underskudd fra 2016 på kr.
489.000,-. Det ser ut til at det store presset er vedvarende, og rådmannen foreslår å øke
enhetens budsjett med 1 mill. kroner.
Enhet for hjemmetjeneste
Enheten opplever fortsatt stort press på tjenestene, men budsjettøkningen i 1. tertial
gjør at den økonomiske situasjonen ser betydelig lysere ut. Til tross for dette er det
fortsatt utfordringer, og sykefraværet har økt betydelig i løpet av året. Det store
fraværet har bidratt til at det har vært vanskelig å få tak i vikarer, og overtidsbruken har
økt veldig. Dette er hovedårsaken til at det kan se ut til at enheten får et underskudd
ved årets slutt. Rådmannen foreslår likevel ingen budsjettendring.
Koordinerende enhet
Enheten er nyopprettet etter omorgansieringen av helse- og omsorgstjenestene, og vi
jobber med å få på plass budsjettendringen som følge av omorganiseringen.
I tillegg rapporterer enheten med et forventet overforbruk på slutten av året. Dette
begrunnes i hovedsak med at det har påløpt en del lønnsutgifter for å lukke avvik etter
tilsyn innenfor habilitering og rus. I tillegg har antall saker økt i en slik grad at det har
vært nødvendig å sette inn ekstra saksbehandlingsressurser.
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Enheten vil sammen med økonomiseksjonen sørge for en grundig gjennomgang av
enhetens budsjett, og vil eventuelt komme tilbake til behovet for rammeøkning.
NAV
Enheten har et merforbruk på innleie av boliger for kommunal utleie. Dette skyldes at
renoveringen av boligene på Hunsøya medfører høyere leieutgifter enn beregnet. For
2017 innebærer dette trolig et merforbruk på ca. kr. 550.000,-. I tillegg er det noe
høyere vedlikeholdsutgifter for de kommunale boligene enn budsjettert, samt høyere
utgifter til vikarer på boligområdet. Det har vært lavere utgifter til økonomisk sosialhjelp
enn budsjettert, noe som gjør at enheten forventes å gå i balanse ved årets slutt.
Park og idrett
Nå har svømmehallen vært i drift over ett år. Regnskapet viser betydelig høyere både
inntekter og utgifter enn det som var lagt til grunn i budsjettet.
I løpet av året har vi hatt noen stopp i driften som har gitt både svikt i inntektene og
økte utgifter. Eks. innbrudd, brann og sprukket glass i bassenget.
Det er gledelig at det er mye aktivitet i hallen, men dette har også gitt høyere utgifter
enn forventet. Dette gjelder både Moonlight, ungdomsskolen og selve svømmehallen.
Det kan se ut til at vi får et underskudd i forhold til budsjettet på ca. kr. 500.000,-.
Rådmannen vil ikke foreslå å øke budsjettet i år, men vil foreta en vurdering av dette i
forbindelse med budsjettet for 2018.
Teknisk forvaltning
I sak 48/17 vedtok Plan- og økonomiutvalget at ferdigstille parkeringsplassen ved
Grovane stasjon. Totale utgifter er beregnet til kr. 1.735.000,-, og det forventes at
halvparten av dette dekkes av fylkeskommunen. Det planlegges å starte prosjektet i
løpet av høsten, og ferdigstille før sesongstart i 2018. Vi anslår at det vil påløpe utgifter
tilsvarende kommunens andel, dvs. kr. 870.000,- i løpet av året, og rådmannen foreslår
at budsjettet økes med dette. Ferdigstillelse av prosjektet med finansiering fra
fylkeskommunen legges inn i budsjettet for 2018.
Vi har foreløpig ikke oversikt over kommunens utgifter som følge av storflommen i
oktober, og rådmannen foreslår derfor ingen budsjettendring. Vi må imidlertid være
forberedt på at dette medfører store utgifter og underskudd for enheten.
Byggforvaltning
Som nevnt tidligere har kommunen mottatt kr. 4.562.000,- fra staten for å dempe
virkningen av konjunkturnedgang i næringslivet på Sør- og Vestlandet. I 1. tertialrapport
ble det beskrevet hva slags tiltak som skulle gjennomføres for midlene. Det ser ut til at
det kan gjennomføres flere tiltak enn planlagt, og rådmannen foreslår da å prioritere
utskifting av gulvbelegg. Dette er tiltak som kan gjennomføres uavhengig av årstid, og
omfanget kan enkelt tilpasses til midlene som er til disposisjon.
For øvrig rapporterer enheten at de med stram økonomistyring forventer vi å gå i
balanse ved årets slutt.
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Oppsummering – forslag til rammeendring
Økte utg./
red. innt.
Lønnsreguleringspott

Red. utg./
økt innt.
900

Frie inntekter

2 311

Eiendomsskatt

3 200

Tilskudd ressurskrevende tjenester

2 000

Redusert tilskudd prestebolig

32

Inndekking underskudd Lolandskollen

300

For mye budsjettert til arbeid med flyktninger

430

Organisasjonsseksjonen

80

Eikeland oppvekstsenter

237

Solsletta barnehage

592

Hægelandsheimen omsorgssenter

1 000

Enhet for teknisk forvaltning, vei

870

Avsetning til generelt disposisjonsfond

3 388

Sum

7 670

7 670

Oversikten viser at de totale rammeendringene som er omtalt i saksframlegget utgjør kr. 3.388.000,- (lavere netto budsjettutgift). Rådmannen foreslår at avsetning til
generelt disposisjonsfond økes tilsvarende.
Tar vi hensyn til dette, forslag til saldering av 2. tertialrapport investering, samt vedtatte
avsetninger og bruk av fondet vil beholdningen være ca. 106,3 mill. kroner.
Rådmannen gis fullmakt til å oppdatere de obligatoriske hovedoversiktene i henhold til
saksframlegget.
Sykefravær
Sykefraværet totalt i kommunen for 2. tertial 2017 er på 6,3 %. Dette er en oppgang fra
5 % i 2016. Tallet for tilsvarende periode i 2015 er 5,9 %. I 2014 var fraværet i 2. tertial
på 5,5 % mens den var på 5,7 % i 2013. Sykefraværet i 2. tertial ligger normalt noe under
tallet for hele året. Det er beklagelig at fraværet øker og vi håper å klare å snu dette,
bl.a. ved at vi har fått hjelp fra NAV arbeidslivssenter.
Viser også til sak vedrørende sykefravær som ble behandlet i Plan og økonomiutvalget
29.08.17.
Tabellen nedenfor viser sykefraværet fordelt på enhetene i kommunen.
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2014

2015
2. tertial

2016

2017
1. tertial 2. tertial 2. tertial

Seksjon / enhet
SykeSykefravær
fravær
0,0
Rådmannen
4,6
Org. Seksjonen
0,3
Øk. Seksjonen
0,7
1,9
Seksj. for oppvekst
Seksj. for samfunnsutvikling
1,1
3,3
Seksj. For helse- og omsorg
0,5
9,5
Servicetorget/IT
0,6
0,3
Plan og utbygging
1,1
1,9
Fagenhet for kultur
5,8
10,7
Kvarstein skole
0,8
2,2
Hunsfoss skole
4,3
5,5
Moseidmoen skole
3,9
7,8
Vennesla skole
0,2
1,0
Samkom skole
6,0
5,6
Eikeland oppvekstsenter, sko
5,6
2,4
Skarpengland skole
5,3
6,7
Vennesla U-skole
2,0
0,1
Voksenopplæring
0,5
Kulturskolen
11,3
4,4
Solsletta bhg.
11,6
8,1
Klokkerstua bhg.
13,3
Smååsane bhg.
1,4
Barnestua bhg.
Eikeland oppvekstsenter, bhg
7,4
Barn og familie
1,6
5,0
Livsmestring
8,1
9,4
Hovedkjøkken
11,1
7,8
10,3
Venneslaheimen
11,0
Hægelandsheimen
4,8
6,7
5,9
Hjemmetj. Og rehab.
4,3
4,4
Psykisk helsevern
Koordinerende enhet
9,9
6,5
Sosialkontoret/NAV
2,3
Park og idrett
1,1
Teknisk forvaltning
7,8
7,4
Byggforvaltning
3,6
5,9
TOTAL
5,5
Skole
Barnehage
PLO

5,2
4,4
8,2

4,2
12,0
7,1

Heltid og ufrivillig deltid
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SykeSykeSykeEgenfravær
fravær
fravær melding
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,3
0,6
1,1
0,2
2,0
3,6
0,2
0,0
0,0
2,2
1,7
0,5
0,5
0,3
0,0
0,0
12,7
11,5
1,2
0,9
9,6
5,2
1,5
0,4
2,6
1,2
0,4
0,2
1,1
3,1
4,5
0,7
5,4
11,7
5,2
0,3
4,4
7,2
1,7
0,8
8,8
12,2
4,7
0,2
2,5
4,1
2,9
0,3
2,0
2,6
3,0
0,0
1,9
5,1
1,1
0,0
4,2
5,1
1,3
5,7
0,4
8,0
2,6
1,3
0,4
2,5
5,8
7,0
0,7
17,6
15,1
6,1
13,2
0,3
18,0
5,3
0,5
2,3
10,7
2,5
0,4
5,3
9,7
0,3
9,7
13,0
2,7
0,3
4,1
3,6
0,8
9,1
6,7
6,2
4,8
0,2
9,0
13,9
0,7
8,4
9,1
8,3
1,0
17,9
11,9
16,8
11,6
0,5
12,2
5,6
9,70
5,9
8,5
0,3
0,0
0,4
12,3
6,5
6,7
0,2
0,0
0,7
0,1
5,2
10,3
1,2
0,3
6,5
4,0
5,6
6,3
0,4
8,4
5,0
2,8
5,7
7,7

7,3
14,5
11,0

5,0
9,7
8,9

0,4
0,5
0,7
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Oversikten nedenfor viser at antallet ansatte som arbeider heltid innen helse- og
omsorgsenhetene fortsatt er økende. Nå er det 149 personer. De siste 3 år har vi hatt en
økning fra 93 personer til nå 149 personer. Dette er svært gledelig. Det er 63 personer
som har ufrivillig deltid. Vi jobber kontinuerlig med å finne løsninger slik at ansatte får
større stillinger.
Kartlegging av stillingsstørrelser pr 31.08.17:
Helse og omsorg
1 Sum årsverk i
enhetene
2 Sum antall ansatte i
enhetene
3 Gj.sn. stillingsstørrelse
inkl. helge- /student
stillinger
4 Antall ansatte i
enheten som ønsker
større stilling
5 Antall ansatte i hele
stillinger
6 Sum årsverk i helge/studentstilling
7 Sum antall ansatte i
helge-/student stilling
8 Gj.sn. stillingsstørrelse
uten helgestillinger
9 Antall personer i
helge- stillinger som
ikke er studenter

31.08.14 31.12.14 30.04.15 31.08.16 31.12.16 30.04.17 31.08.17
292,35

312,4

317,6

331,89

332,46

336,3

337

497

494

494

485

480

480

478

0,59

0,63

0,64

0,68

0,69

0,7

0,7

106

124

122

57

71

56

63

93

100

102

125

133

140

149

11,1

12,25

12,46

11,86

53

55

48

54

0,74

0,75

0,75

0,77

41

42

39

42

Bruk av overtid.
Bruken av overtid skal begrenses mest mulig. Det er likevel slik at det enkelte ganger blir
vurdert som den beste løsningen å bruke ansatte på overtid.
Overtidsbruken utgjør i underkant av 0,8 % av totale arbeidstimer til og med 2. tertial.

Enhet
Organisasjonsseksjon
Økonomiseksjon
Servicetorget
Kultur
Hunsfoss skole
Vennesla skole
Skarpengland skole
Barn og familie

Timer
overtid
1. tertial
20,11
208,47
5,50

Timer
overtid
2. tertial
80,00
199,00
18,00
45,35
4,00
2,50

8,40
11,75

40,80
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Timer
overtid
totalt
100,11
407,47
30,00
50,85
4,00
2,50
8,40
52,55

Prosent
1,1
2,9
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,1
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Livsmestring
Hovedkjøkken
Venneslaheimen
Hægelandsheimen
Hjemmetjeneste
Psykisk helsevern *
NAV
Park og idrett
Teknisk forvaltning
Byggforvaltning
Totalt

661,59
15,00
512,55
364,52
762,63
74,15
57,88
284,50
1270,00
67,00
4336,05

986,79
13,50
602,77
288,75
1091,66
23,85
18,50
328,58
796,00
143,50
4 683,55

*En del av Enhet for Livsmestring fra 01.05.2017.
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1648,38
28,50
1115,32
653,27
1 854,29
98,00
76,38
613,08
2 066,00
210,5
9019,60

1,9
0,2
1,0
2,0
1,8
0,3
0,2
4,0
8,1
0,3
0,79
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VENNESLA
KOMMUNE
Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

17/03217-11
210
Gerd Signe Eieland

Saksgang
Plan- og økonomiutvalget
Kommunestyret

Møtedato
24.10.2017
02.11.2017

2. TERTIALRAPPORT 2017 - INVESTERINGSREGNSKAPET
SAMMENDRAG:
Tertialrapporten viser at noen av de budsjetterte investeringsprosjektene er utsatt eller
forsinket. Det foreslås at 5,25 mil. kr. av årets budsjett overføres til 2017-budsjettet.
Dette gjelder ny hjemmeside til skoler og barnehager, digitalisering av byggesaksarkiv,
skiløyper, forprosjekt for ombygging av Herredshuset og Skarpengland skole, Odderøya
renseanlegg og opprustning av krysningspunkt mellom Granlivegen og Heptekjerrvegen.
Rådmannen har foreslått å øke budsjettet med ca. 9,4 mill. kr til utgifter i forbindelse
med grunnerverv i Graslia. Viser for øvrig til egen sak om dette.
I 1. tertialrapport fikk rådmannen fullmakt til å sette i gang å utbedre varmeanlegget på
Venneslaheimen. Det foreslås nå å øke budsjettet med kr. 700.000,- til dette, hvorav kr.
200.000,- budsjetteres i drift.
Kommunen har mottatt oppgjør for salg av grunn i Sentrumsvegen 34, 2,5 mill. kroner.
Det foreslås at budsjettet reguleres i forhold til dette.
For øvrig er de fleste investeringsprosjektene omtalt i saksframlegget, og avvik i forhold
til budsjettet er kommentert spesielt.
Oppsummert vil de foreslåtte endringene føre til et økt finansieriengsbehov på ca. 2,3
mill. kroner. Dette foreslås at dette dekkes av det generelle ubundne
investeringsfondet. Saldo på fondet er etter dette ca. 4,2 mill. kroner.
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Rådmannens forslag til innstilling:
1.

Kommunestyret tar tertialrapport for investeringsregnskapet pr. 31.08.17
til orientering.

2.

Det foretas budsjettregulering i samsvar med saksframlegget.
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Bakgrunn for saken:
I henhold til kommunelovens kap. 5 og Forskrift om årsbudsjett § 10 skal rådmannen
gjennom budsjettåret legge frem for kommunestyret rapporter som viser den
økonomiske utviklingen i henhold til budsjettet. Dersom det er grunn til det, skal det i
rapportene foreslås nødvendige tiltak.
Hensikten med denne saken er å gi et mest mulig oppdatert bilde av den økonomiske
status på utgifter og inntekter i investeringsbudsjettet, utlån og ekstraordinære
inntekter og utgifter. For å kunne ha en god økonomistyring er det viktig at manglende
inndekking på investeringsbudsjettet tas opp til behandling så tidlig som mulig. Dette er
også i tråd med kommunens investeringsreglement. Nedenfor er de fleste
investeringsprosjektene kommentert, videre blir den økonomiske status sammenfattet i
en tabell.
Merknader:
Prosjekt 9101 IT-investeringer
Det er budsjettert med kr. 2.294.000,- til diverse IT-investeringer. Dette er i tråd med
digitaliseringsstrategien. Av disse er kr. 350.000,- beregnet til hjemmeside. Av dette
foreslås kr. 200.000,- overført til 2018 til hjemmeside for barnehage og skoler.
Rådmannen foreslår å regulere budsjettet i forhold til dette.
Prosjekt 9121 Grunnerverv
Det er budsjettert med 1 mill. kroner til å erverve mindre grunnarealer i forbindelse
med ulike tiltak og behov gjennom året. I tillegg er det avsatte midler fra tidligere år.
Utbetaling til grunneiere i Holtet, og kjøp av evigvarende bruksrett av grunn til strandsti
ved Venneslafjorden føres på egne prosjekt og dekkes av tidligere avsatte midler, jfr. 1.
tertialrapport.
Prosjekt 9124 Egenkapitalinnskudd KLP
KLP er et gjensidig selskap der kundene er eiere. Egenkapitalen skal utgjøre en
prosentandel av pensjonsforpliktelsene. Når forpliktelsene øker må også egenkapitalen
økes. Dette er bakgrunnen for at kommunen må betale egenkapitaltilskudd til KLP. I
budsjettet er det satt av kr. 2.100.000,-, mens de faktiske utgiftene ble kr. 2.213.314,-.
Rådmannen foreslår å øke budsjettet med kr. 113.314,Prosjekt 9143 Legevaktbil
Det er budsjettert med kr. 350.000,- til legevaktbil og utstyr til denne. Det er brukt kr.
269.049,60, men gjenstår en liten faktura. Rådmannen foreslår å redusere budsjettet
med kr. 80.000,-.
Prosjekt 9144 Lerret / prosjektor Kulturhuset
Det er budsjettert med kr. 150.000,- til lerret og prosjektor i Kulturhuset. Vi har vært ute
på anbud, og målet er at alt er ferdig montert til Kulturuka. Budsjettet er tilstrekkelig.
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Prosjekt 9146 Valgavlukker
Revidert budsjett er på kr. 135.000,- til innkjøp av 17 nye valgavlukker. Regnskapet viser
at de faktiske utgiftene ble kr. 144.650,-, dvs. en overskridelse på kr. 9.650,-.
Rådmannen foreslår å øke budsjettet med dette beløpet.
Prosjekt 9147 Byggesaksarkiv, digitalisering
Det er lagt inn 3 mill. kroner til digitalisering av byggesaksarkiv i planperioden. Herav 1,5
mill. kroner i 2017. På grunn av manglende bemanning foreslår rådmannen å forskyve
prosjektet ett år. Det foreslås dermed å redusere budsjettet for 2017 med 1,5 mill.
kroner, og at dette tas hensyn til i budsjettet for 2018.
Prosjekt 9148 Utskifting biler til diverse enheter
Det er budsjettert med kr. 1.150.000,- til utskifting av fire biler, og status er følgende:


Opel Vivaro 2005 modell: Dette er en flereseter i hovedsak benyttet til Måneglytt. Det er kjøpt
en ny Nissan 7-seter, til kr. 310.027,-.



Ford Transit 2004 modell. Dette er en flereseter i hovedsak benyttet til Hægelandsheimen. Bilen
er velholdt og etter nærmere vurdering vil vi utsette utsikfting av denne bilen. Rådmannen
foreslår å redusere budsjettet i 2017 med denne, og vurdere dette på nytt i budsjettet for 2018
eller 2019.



Suzuki Swift 2008 modell til Moonlight. Vi har valgt å avvente kjøp av ny bil som erstatning for
denne for å først kunne se om behovet er endret etter at Moonlight flyttet til svømmehallen.
Rådmannen foreslår å redusere årets budsjett tilsvarende.



VW Caddy 2010 modell til NAV ble byttet inn, og det er kjøpt en ny E-UP!. Nettoutgift er kr.
129.260,- (prosjekt 9614)

Regnskapet viser netto utgifter på kr. 439.287,-. Rådmannen foreslår dermed å redusere
budsjettet med kr. 710.713,-.
Prosjekt 9154 Gågata
Det er budsjettert med 2 mill. kroner til opprusting av området utenfor Herredshuset. I
tillegg er det avsatt kr. 250.000,- på fond som er tilskudd fra fylket gitt til utsmykking i
sentrum. Vi er i dialog med fylket om hvordan disse midlene kan brukes, og vi må
kanskje bruke noe av de avsatte budsjettmidlene til kommunal egenandel for
utsmykkingen.
Selve opprustingen av gåta er i gang, og skal ferdigstilles i løpet av oktober.
Vi forventer at budsjettet er tilstrekkelig.
Prosjekt 9157 Heis Herredshuset
I 1. tertialrapport ble det bevilget kr. 600.000,- til å koste på eksisterende heis. Arbeidet
er påbegynt og vil bli ferdigstilt i løpet av høsten. Vi forventer at budsjettet er
tilstrekkelig.
Prosjekt 9191 Utlån og refusjoner
Startlån:
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Det er budsjettert med at betalte og mottatte avdrag balanserer med 6,6 mill. kr. I
forbindelse med regnskapsavslutningen foretas det avregning av disse inntektene og
utgiftene, og oppgjør mot Husbanken eller fondsavsetning foretas i forhold til dette.
Inntektene og utgiftene vil dermed balansere ved årets slutt. Rådmannen foreslår ingen
endring i budsjettet.
Det er budsjettert med 10 mill. kr. i låneopptak fra Husbanken, og vi mottok dette lånet i
april.
Avdrag andre utlån:
Moseidmoen industribygg AS skal i følge avtalen betale årlige avdrag på kr. 680.000,-.
Avdraget betales pr. 31.12. Budsjettet er i tråd med denne avtalen.
Refusjon fra Hellvik hus AS:
I henhold til utbyggingsavtalen med Hellvik hus vedrørende Smååsane boligfelt skal
utbygger betale kr. 438.000,- i refusjon for kommunens avdragsutgifter. Budsjettet er i
tråd med dette.
Prosjekt 9202 IT i grunnskolen (utenfor digitaliseringsstrategien)
Vennesla skole har til sammen kjøpt inn 94 nettbrett til bruk i undervisningen for til
sammen kr. 260.568,- + mva. Dette skal dekkes av skolens driftsbudsjett, men på grunn
av regnskapsreglene føres dette i investeringsregnskapet. Rådmannen gis fullmakt til å
foreta nødvendige budsjettreguleringer i forhold til dette.
Prosjekt 9503 Vaskemaskiner Venneslaheimen
Det er budsjettert med kr. 100.000,- til to nye vaskemaskiner og montering av disse. Det
vil bli kjøpt inn nye maskiner i høst, og vi forventer at budsjettet er tilstrekkelig.
Prosjekt 9603 9-seter bil Moonlight (2016)
Det er overført kr. 550.000,- fra 2016 til kjøp av en ny 9-seter bil til Moonlight. Vi har
foreløpig ikke bestilt denne bilen, og vurderer økt sambruk med andre enheter før vi
eventuelt kjøper bilen. Vi har anskaffet bilbookingsystemet, og dette blir satt i drift i
løpet av høsten. Rådmannen foreslår å overføre budsjettet til 2018.
Prosjekt 9605 Bil psykisk helse, Hunsøya (2016)
Det ble overført kr. 220.000,- fra 2016 til kjøp av denne bilen. Det ble bestilt en Caddy i
2016, men denne er levert og betalt i år. Prisen ble kr. 217.309,-, og rådmannen foreslår
å redusere budsjettet med kr. 2.691,-.
Prosjekt 97100 Skiløyper
Det er budsjettert med kr. 500.000,- til utbedring av skiløypene i 2017. Kommunen er
fortsatt i forhandlinger om nye og langsiktige leieavtaler med grunneierne. Grunneierne
har avslått forslag om leieavtale på 30 år. Nye bestemmelser fra Kulturdepartementet
sier at for tur-/skiløyper og turstier må kommunen ha leieavtale på minst 10 år for å få
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spillemidler. Kommunen innleder, sammen med Midt-Agder friluftsråd, nye
forhandlinger med grunneierne om leieavtaler i tråd med de nye bestemmelsene.
Det må settes opp ny bro ved Loland, og vi tenker å gjøre dette i løpet av 2017. Øvrig
utbedring utsettes til nye kontrakter foreligger. Rådmannen foreslår å flytte kr.
450.000,- av de budsjetterte midlene til 2018 budsjettet.
Prosjekt 97101 Lysløyper
Det er overført kr. 156.397,50 fra 2016 til nødvendig forbedring av løypetraséen i
lysløypa på Eikeland. Arbeidet er i gang og vil bli ferdigstilt innenfor budsjettrammen i
løpet av høsten.
Prosjekt 97115 Strandsti Venneslafjorden
Det er budsjettert med 1 mill. kr. til prosjektet i 2017. I tillegg er det overført ca. 2,4 mill.
kroner fra tidligere år + eventuelt 1 mill. kroner i spillemidler.
I henhold til 1. tertialrapport er det satt av 2,7 mill. kroner til kjøp av evigvarende
bruksrett av grunn til strandstien.
Rådmannen foreslår å overføre ubrukte midler til 2018.
Prosjekt 97117 Uteområde Vennesla ungdomsskole/Venneslahallen
Det er budsjettert med kr. 1.400.359,64 til prosjektet i 2017. Dette inkluderer overførte
midler fra tidligere år.
Reguleringsplanen for området er godkjent, og arbeidet med opparbeidelse av
skolegårdene er i gang. Aktivitetsparken mellom ungdomsskolen og svømmehallen er
ferdigstilt, og skateparken er flyttet fra Måneglytt til ungdomsskolen. Vi tar sikte på å
starte på aktivitetsløkka med kunstgress i løpet av høsten, men dette forutsetter at ikke
det kommer frost eller snø. Prosjektet er også avhengig av logistikk i forhold til annet
anleggsarbeid i området.
Vi forventer at budsjettet er tilstrekkelig, og rådmannen foreslår at eventuelle ubrukte
midler overføres til neste år.
Prosjekt 97132 Turstier
Det er budsjettert med kr. 500.000,- til opprusting av turstier i kommunen. I 1.
tertialrapport ble det bestemt at midlene skal brukes på Venneslaheia («mila»). Det ble
samtidig vedtatt å starte forhandlinger med grunneiere om langsiktige leieavtaler (30
år). Som nevnt under prosjekt 97100 Skiløyper har departementet kommet med nye
regler om lengden på leieavtaler for å kunne få spillemidler, og det er ikke forhandlet
med grunneierne om dette.
For å komme i gang med prosjektet vil rådmannen foreslå at prosjektet igangsettes
uavhengig av langsiktige leieavtaler, og uten spillemidler.
Eventuelle ubrukte midler foreslås overført til 2018.
Prosjekt 97133 Aktivitetsløkke, Lomtjønn
Aktivitetsløkka er ferdigstilt uten kommunal egenandel. Vi har fått tilsagn på spillemidler
til prosjektet, og alle utgiftene dekkes av dette.
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Prosjekt 97134 Balløkke 2017 (Slettebrotan)
Det er budsjettert med kr. 600.000,- til balløkke i Slettebrotan i år. Av dette forutsettes
det at kr. 300.000,- dekkes av spillemidler. Arbeidet er i gang og forventes avsluttet
innenfor budsjettrammen i løpet av året. Rådmannen foreslår å forskuttere
spillemidlene, og at budsjettet reguleres med dette.
Prosjekt 97135 Oppgradering av skolegård, 2017 (Vennesla skole) / prosjekt 97137
Aktivitetspark Vennesla ungdomsskole
Det er budsjettert med kr. 400.000,- til oppgradering av skolegård. På grunn av
rapporteringsplikt i forhold til spillemidler har vi delt prosjektet i to ulike
prosjektnummer. Disse må ses i sammenheng.
Prosjektet var planlagt ferdigstilt innen skolestart, men på grunn av levering av feil
lekestativ har prosjektet blitt forsinket. Lekearealet blir tilrettelagt for rullestolbrukere.
Dette medfører ca. kr. 150.000,- i overskridelse i forhold til budsjettet, men vi forventer
samtidig å motta tilskudd til dekning av disse utgiftene. Rådmannen foreslår å regulere
budsjettet i henhold til dette.
Eventuelle ubrukte midler foreslås overført til 2018.
Prosjekt 97144 Moseidmoen idrettsanlegg, rehabilitering
I økonomiplanen er det lagt inn til sammen 22 mill. kroner til Moseidmoen
idrettsanlegg, herav 3 mill. i 2017. Beløpet inkluderer opprusting av garderobene i
idrettshuset. Etter dialog med Vindbjart blir opprusting av garderobene satt i gang etter
fotballsesongen er avsluttet.
I tillegg er det planlagt å bygge om eksisterende heis i idrettshuset i løpet av høsten.
Det øvrige prosjektet avventes til bl.a. sak om regulering er avklart, og vil først komme i
gang over nyttår. Rådmannen foreslår ingen budsjettregulering, men at ubrukte midler
overføres til 2018.
Prosjekt 9733 Utskifting av maskiner/utstyr, park og idrett
Det er budsjettert med kr. 1.436.960,- (netto etter innbytte) til utskifting av maskiner og
utstyr i 2017. Dette er planlagt brukt til:


Utskifting av traktor
Det er bestilt ny traktor, John Deere 3045R, og byttet inn en gammel, netto kr. 521.593,-



Ny plenklipper
Det er kjøpt ny plenklipper, John Deere Z997, og byttet inn en gammel, netto kr. 188.625,-



Utskifting av bil – prosjekt 97136
Det er kjøpt ny traktor VW Doka PR 42744, og byttet inn en gammel, netto kr. 704.585,-

Samlet ser det ut til at budsjettet er tilstrekkelig. Rådmannen gis fullmakt til å fordele
budsjettet på ulike prosjektnummer på de ulike kjøpene dersom dette er
hensiktsmessig.
Prosjekt 9738 Moseidmoen idrettsanlegg - regulering
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Det er overført kr. 221.107,- fra 2016 til reguleringsplan for Moseidmoen idrettsanlegg.
Videre framdrift i saken står på vent til politiske avklaringer jfr. vedtak i sak 39/17 i planog økonomiutvalget. Hvilken løsning som velges vil påvirke totale utgifter til
reguleringsarbeidet.
I den samme saken til plan- og økonomiutvalget foreslås det at utbyggingen holdes
innenfor gjeldende reguleringsplan. Forutsatt at dette blir vedtatt vil de budsjetterte
midlene være tilstrekkelig. Rådmannen foreslår at eventuelle ubrukte midler overføres
til 2018.
Prosjekt 98101 Nytt avlastningshjem, forprosjekt
I 1. tertialrapport ble det lagt inn kr. 500.000,- til utredning/forprosjekt til nytt
avlastningshjem. Vi begynner arbeidet med forprosjekt nå. I tillegg til å vurdere behov
og det bygningsmessige må forprosjektet inkludere mulig tomt. Pr. i dag har ikke
kommunen tomt avsatt til dette formålet. En realistisk fremdrift vil være regulering og
evt. kjøp av tomt i 2018, og byggestart i 2018 eller 2019. I tilfelle kan bygget ferdigstilles
i 2020. Rådmannen foreslår at evt. ubrukte midler overføres til 2018.
Prosjekt 98104 Forprosjekt ny kirke
De budsjetterte midlene til planlegging / regulering, kr. 250.000,- er overført til Kirkelig
Fellesråd. Dette er i tråd med vedtak i Plan- og økonomiutvalget sak 10/16. Det vil ikke
påløpe ytterligere utgifter til dette i år.
Prosjekt 98105 Ombygging Herredshuset
Det er budsjettert med kr. 500.000,- til et forprosjekt for å vurdere hvordan behovet for
flere kontorer på Herredshuset kan løses. Byggforvaltning foreslår at forprosjektet
igangsettes etter at lokalisering av teknisk- og byggforvaltnings verksted er avklart. Det
fremmes egen sak om dette for politisk behandling. Rådmannen vil foreslå at budsjettet
for 2017 reduseres med kr. 500.000,-, og at dette legges inn i budsjettet for 2018.
Prosjekt 98106 Skarpengland skole ombygging
Det er budsjettert med 1 mill. til forprosjekt i 2017. Dette er igangsatt, og vi forventer at
forprosjekt med funksjonsbeskrivelse er ferdig i løpet av november. Etter det vil det
prosjektet bli lagt ut på anbud med forventet byggestart våren 2018. Vi tar sikte på at
bygget ferdigstilles til skolestart i august 2019.
Vi forventer å bruke kr. 600.000,- av budsjetterte midler i 2017, og rådmannen foreslår å
redusere budsjettet med kr. 400.000,-, og at dette legges inn i budsjettet for 2018.
Eventuelle ubrukte midler i 2017 foreslås overført til neste år.
Prosjekt 98107 Utskifting mur, Vennesla/Skarpengland skole
Det er overført i underkant av 1 mill. kroner fra 2016 for å gjøre ferdig arbeidet med
utskifting av deler av betongen i konstruksjonen på Vennesla skole og Skarpengland
skole. Arbeidet på Vennesla skole er ferdigstilt. Som nevnt i 1. tertialrapport avventer vi
utbedringen på Skarpengland skole til alternativ for om-/utbygging er valgt. Det er
fortsatt ikke klart og arbeidet er dermed ikke igangsatt. Rådmannen foreslår at
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budsjettmidlene til dette, dvs. kr. 535.000,-, tas ut av 2017 budsjettet og legges inn i
2018.
Det er imidlertid oppdaget nye skader i betongen på Skarpengland skole. Disse må
utbedres i løpet av året, og vi forventer at dette kommer på ca. kr. 200.000,-. Vi
forventer at totalt budsjett er tilstrekkelig.
Eventuelle ubrukte midler i 2017 budsjettet foreslås overført til 2018 i årsoppgjøret.
Prosjekt 98109 Lokaler til voksenopplæringa
Det er inngått kontrakt med VEF om kjøp av lokaler til voksenopplæringa. Kjøpesummen
er 15,4 mill. kroner. 10 % av kjøpesummen ble betalt ved kontraktinngåelse, og resten
skal betales ved overtakelse. I kontrakten er det i tillegg avtalt at kommunen skal betale
for sin andel av frikjøp av manglende parkeringsplasser, dvs. 2,5 plasser for
voksenopplæringa. Ved dagens sats vil dette koste kr. 312.500,-.
Som følge av områderegulering i sentrum nord må utbygger betale bidrag for offentlig
infrastrukturtiltak i området. Det er usikkert hvor stort beløp dette blir for eiendommen
til VEF. I kontrakten er det avtalt at beløpet maks kan utgjøre kr. 250.000,- for lokalene
til voksenopplæringa, og at VEF har ansvar dersom summen blir høyere.
Med disse tilleggene og utgifter til dokumentavgift og tinglysning vil utgiftene til kjøp av
lokalene bli ca. 16 mill. kroner. Rådmannen foreslår å ta hensyn til de økte utgiftene i
budsjettet for 2018.
For å få en funksjonell bruk av lokalene ønsker voksenopplæringa å ta ut enkelte
opsjoner i prosjektet. Dette gjelder bl.a. å sette inn foldevegger i noen av rommene,
større kjøkkeninnredning, kjøling på ventilasjon, og noe endret inngangsparti. I første
tertialrapport ble 1,5 mill. av enhetens overskudd overført til å dekke utgifter til
etterisolering mv. i eksisterende lokaler. Behovet til det prosjektet var kr. 700.000,-, og
rådmannen foreslår derfor at de resterende midlene kr. 800.000,- kan benyttes til
ovennevnte tillegg i de nye lokalene. Disse utgiftene vil sannsynligvis påløpe i 2018.
Utgifter til konsulenter mv. i forbindelse med anskaffelsen dekkes som tidligere
forutsatt av mottatt tilskudd til bosetting av flyktninger.
Prosjekt 98110 Svømmehallen (kjøleanlegg, badstu og overvåking)
Det er budsjettert med kr. 600.000,- til kjøleanlegg, opprusting av badstu og
overvåkingsanlegg. Arbeidet med badstu og kjøleanlegg er avsluttet. Overvåkingsanlegg
er bestilt, og monteringen vil skje i løpet av året. Budsjettet er tilstrekkelig.
Prosjekt 98111 Etterisolering mv. Voksenopplæringas lokaler
Det er vedtatt å bruke noe av statstilskuddet vi har mottatt for å dempe virkningene av
konjunkturnedgangen i næringslivet på Sør- og Vestlandet til å etterisolere
voksenopplæringas lokaler. Prosjektet medfører standardheving på bygget, og anses
etter regnskapsreglene som investeringsutgift.
I 1. tertialrapport, drift ble det vedtatt å overføre 1,5 mill. kroner av voksenopplæringas
overskudd fra 2016 til å dekke deler av disse utgiftene. Som nevnt under prosjekt 98109
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foreslås dette korrigert til kr. 700.000,-, og at de resterende kr. 800.000,- benyttes til
utgifter knyttet til de nye lokalene.
Rådmannen forutsetter at utgiftene dekkes in sin helhet av mottatt statstilskudd,
overført overskudd fra 2016 og mottatt momskompensasjon, og foreslår at budsjettet
reguleres i tråd med dette.
Prosjekt 9817 Diverse ENØK-tiltak
Det er 2 mill. kr. i budsjettet for 2017. Det er og vil bli gjort tiltak i kinosalen på
Kulturhuset og Kvarstein skole. I tillegg gjennomføres noen mindre tiltak på ulike bygg.
Rådmannen forutsetter at budsjettet er tilstrekkelig.
Prosjekt 9827 Måneglytt håndtverk - 2. bad
I 1. tertialrapport ble det rapportert om at prosjektet var ferdigstilt med en besparelse
på kr. 92.776,-. Budsjettet ble redusert med dette beløpet. Dette var en misforståelse,
og det gjenstår utgifter til gulvbelegg, branntetting og oppdatering av branntegninger,
til sammen anslås dette å utgjøre ca. kr. 92.000,-. Dvs. samme beløp som budsjettet ble
redusert med. Rådmannen foreslår at den vedtatte reduksjonen reverseres, og at
beløpet tilbakeføres til budsjettet.
Prosjekt 9834 4-manns bolig Brandeli 4 - jfr. brann 2013
Det er kr. 2.227.425,90 i ubrukte midler fra tidligere år. Dette er bl.a. utbetalt forsikring.
Prosjektet har blitt utsatt i påvente av reguleringsplan for området. Denne er nå vedtatt.
I sak 37/17 vedtok kommunestyret å starte utredning av bygging av 12 nye ROP-boliger,
og rådmannen vil derfor foreslå å avvente prosjektering av nye boliger i Brandeli 4 til
denne utredningen foreligger.
Prosjekt 9839 Vennesla omsorgssenter, varmeanlegg
I 1. tertialrapport ble det gitt fullmakt til å sette i gang med utbedring av varmeanlegget
på Venneslaheimen omsorgssenter innenfor en ramme på kr. 500.000,-. Som nevnt i 1.
tertialrapport var denne prisen basert på en foreløpig vurdering, og det var nevnt noen
forutsetninger knyttet til denne. Vi ser nå at ombyggingen blir mer kostbar enn
beregnet. Dette skyldes nødvendig oppkobling av flere komponenter til sentral
driftskontroll, høyere utgifter til elektroarbeid, bygningsrelaterte arbeider i
varmesentralen samt høyere utgifter til konsulenter enn forventet. Disse økte utgiftene
anslås å være ca. kr. 200.000,-.
Arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av året.
Som signalisert i 1. tertialrapport er prosjektet en kombinasjon av vedlikehold som skal
føres i driftsregnskapet, og investering som skal føres i investeringsregnskapet. Etter en
nærmere gjennomgang av dette mener vi det er riktig at kr. 500.000,- hører til
investering og kr. 200.000,- til drift.
Rådmannen foreslår at budsjettet økes med kr. 700.000,- med ovennevnte fordeling
mellom drift og investering. Andelen til drift foreslås dekket av generelt
disposisjonsfond. Eventuelt ubrukte midler foreslås overført til neste år.
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Prosjekt 9841 Tomtesalg
Kommunen har solgt Sentrumsvegen 34 (gnr. 6, bnr. 251) og har mottatt 2,5 mill. kroner
for denne. Utgiftene til oppmåling av tomta var kr. 16.665,-. Rådmannen foreslår at
budsjettet reguleres i tråd med dette.
Prosjekt 9851 Hunsfoss skole
Det er satt av kr. 500.000,- til utredning av ulike alternativer for fremtidig skole på
Hunsfoss. Utredningen er igangsatt og rådmannen forutsetter at ulike alternative
løsninger foreligger i løpet av året. Eventuelle ubrukte midler i 2017 foreslås overført til
neste år.
Prosjekt 9869 Barnestua barnehage, utbygging
Det er overført kr. 417.319,94 av ubrukte midler fra tidligere år. Det gjenstår noe over
kr. 100.000,- av disse midlene. Utbygging av Barnestua barnehage er satt på vent på
grunn av nye prognoser for framtidig barnetall. Rådmannen foreslår at budsjettet
reduseres med kr. 107.498, 74.
Prosjekt 9898 Lokaler teknisk forvaltning
Det er satt av kr. 500.000,- i 2017 til et forprosjekt for å avklare ulike alternativer og
utgifter knyttet til disse. Vi vil fremme en egen sak for politisk behandling der behov og
mulige alternative løsninger vurderes.
Prosjekt 9904 / 9905 Samleprosjekt vann / avløp
Det er budsjettert med til sammen 22,675 mill. kroner til diverse vann- og
avløpsprosjekt. Rådmannen forutsetter at budsjettet overholdes, og at planlagte
prosjekter eventuelt utsettes til budsjettdekning finner sted.
Prosjekt 99130 Oppgradering veglysanlegg
I 2017 er det budsjettert med kr. 200.000,- til å skifte ut en del lysarmatur. Arbeidet er
fullført innenfor budsjettrammen.
Prosjekt 99133 Fortau Tvidøblane
I forbindelse med arbeid på vann og avløpsnettet har det blitt laget nytt fortau i
Tvidøblane. Vi får kr. 200.000,- fra ATP til dette. Vilkår for å få tilskuddet er at
momskompensasjonen tilfaller prosjektet. Rådmannen foreslår at budsjettet reguleres i
tråd med dette.
Prosjekt 99136 Oppgradering hengebruer, broer, tuneller
Det er overført kr. 79.808,- fra tidligere år. Dette vil ikke bli brukt i år, og rådmannen
foreslår at budsjettet reduseres tilsvarende.
Prosjekt 99138 Trafikksikkerhetsplan / Hovedplan veg
Det er overført kr. 95.000,- i ubrukte midler fra tidligere år til 2017. Beløpet skal brukes
til revidering av veinormen som er et deltema i planen. Vi forventer at arbeidet
ferdigstilles innenfor budsjettrammen i løpet av året.
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Prosjekt 99146 Fremtidig vegutbedring Bjørkelivegen/Rakkestad
Det er overført kr. 300.000,- av budsjetterte midler fra 2016 til 2017. Kommunestyret
vedtok detaljregulering i sak 52/17. Rådmannen forventer at budsjettet er tilstrekkelig
til å ferdigstille reguleringsplanen. Grunnerverv og utførelse må vurderes i
økonomiplanen.
Prosjekt 99148 Odderøya renseanlegg
Vi betaler vår andel (10 %) av prosjektet til Kristiansand kommune etter fremdriften i
prosjektet. Vi har totalt budsjettert med kr. 44.960.000,- som kommunens andel. Ny
prognoser fra Kristiansand kommune viser at det forventes en overskridelse i prosjektet
på til sammen 60,3 mill. kroner. Overskridelsen begrunnes i hovedsak med økte utgifter
til rådgivning, og uforutsette arbeider på både eksisterende og nyanlegg som ikke var
tatt hensyn til i konkurransegrunnlaget.
For Vennesla utgjør forventet overskridelse 6,03 mill. kroner. Noe av denne
overskridelsen ble varslet i forbindelse med 2. tertialrapport i 2016, og budsjettet ble
økt som følge av dette.
I forhold til ny prognose har vi en underdekning i prosjektet på kr. 2.920.000,-.
I følge prognoser fra Kr.sand kan vi forvente at 5,12 mill. av utgiftene kommer neste år.
Rådmannen vil dermed foreslå at dette legges inn i budsjettet for 2018, og at 2,2 mill.
kroner av årets budsjett overføres til dette.
Dersom prognosene over hva som skal betales i 2017 er for høye foreslås overskuddet
overført til neste år.
Prosjekt 99151 Gang/sykkelvei Skolevegen
Det er overført ca. 2,8 mill. kroner fra 2016 til busslomme i Skolevegen og gang/sykkelvei til ungdomsskolen. Av dette dekker ATP 2,3 mill. kroner. Prosjektet er i gang
og vi forventer at 2/3 av gang/sykkelveien ferdigstilles i høstferien. Resten vil bli
opparbeidet samtidig med ny balløkke ved svømmehallen/ungdomsskolen.
Det ser ut til at budsjettet er tilstrekkelig, og det foreslås at eventuelle ubrukte midler
overføres til 2018.
Prosjekt 99153 Parkeringsplass, Svømmehallen
I budsjettet for 2016 var det avsatt kr. 980.000,- til opparbeidelse av nye
parkeringsplasser rundt svømmehallen. Disse midlene er overført til 2017. Vi har
avventet oppstart av prosjektet i påvente av vedtatt reguleringsplan. Planen er nå
vedtatt, men vi har prioritert å ferdigstille arealene foran hallen istedenfor å starte på
parkeringsplassene. Det er ulike alternative løsninger for hvor parkeringsplassene skal
være, og vi vil komme tilbake til dette over nytt år.
Rådmannen foreslår å redusere budsjettet for 2017, og legge inn beløpet i budsjettet for
2018.
Prosjekt 99155 Trafikksikkerhetstiltak ihht TS-plan
I budsjettet for 2017 er følgende tiltak prioritert:
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 Krysningspunkt Granlivegen / Heptekjerrvegen, skilt og belysning, evt.
breddeutvidelse av kryss, kr. 200.000,-. Som nevnt i 1. tertial er det uklart
hvordan nylig igangsatt regulering av nye områder i Heptekjerr vil påvirke dette
prosjektet. Prosjektet vil sannsynligvis ikke komme i gang i år, og rådmannen
foreslår at budsjettet overføres til 2018.
 Plan for av og påstigingsplass for Eikeland oppvekstsenter, kr. 200.000,-.
Planløsning er avklart med oppvekstsenteret, men prosjektet er forsinket og har
ikke kommet i gang.
 Brandehei – fortau fra kryss Skolevegen til innkjøring VVS, kr. 450.000,-.
Prosjektet er påbegynt, og sprengningsarbeidet vil bli utført i høstferien. Vi
forventer at prosjektet er tilstrekkelig.
 Gangfelt fra bussholdeplass til Kvarstein skole langs Høylandsvegen, kr. 200.000,Prosjektet er ferdigstilt innenfor budsjettrammen.
Tiltakene er i stor grad finansiert ved tilskudd fra ATP. Kommunen må selv dekke evt.
overskridelser i forhold til dette. I tillegg stiller ATP krav om at momskompensasjonen
tilfaller prosjektet. Det er ikke tatt hensyn til dette i budsjettet, og rådmannen foreslår
at budsjettet økes med kr. 212.000,- som følge av dette, og at det finansieres ved å øke
budsjetterte momskompensasjon.
Eventuelle ubrukte midler foreslås overført til neste år.
Prosjekt 99156 Veg, Horrisland
Det er budsjettert med kr. 950.000,- til å ferdigstille oppgradering av Horrislandsvegen i
2017. Av dette er kr. 450.000,- dekket av enhetens tidligere driftsoverskudd. I tillegg er
det overført ca. kr. 95.000,- av ubrukte midler fra 2016. Prosjektet er ferdigstilt innenfor
budsjettrammen.
Prosjekt 99161 Avkjørsel Fjordparken / Moseidstranda
Det er lagt inn kr. 180.000,- til utbedring av avkjørselen til Fjordparken / Moseidstranda i
budsjettet for 2017. Vi er i dialog med grunneier for å få til en avtale om disponering av
grunn. Prosjektet vil bli satt i gang så fort vi har inngått avtale. Rådmannen forventer at
budsjettet er tilstrekkelig. Eventuelt ubrukte midler foreslås overført til 2018.
Prosjekt 9988 Nye biler og maskiner, teknisk
Det er budsjettert med 1,8 mill. kroner til ny gravelaster, nytt strøapparat samt
utskifting av bil. Vi har skifta ut bilen og kjøpt nytt strøapparat. Ny gravelaster er bestilt
og blir levert i løpet av året. Budsjettet er tilstrekkelig.
Prosjekt 9998 Rassikring kommunens eiendom
Det er budsjettert med kr. 693.881,- til dette i år.
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Den planlagte sikringen av Reiersdalsvegen har blitt forsinket på grunn av at vegen
mellom Samkom og Engeland har vært stengt pga asfaltering. Rassikringen av
Reiersdalsvegen er derfor tenkt utført neste år.
Det er foretatt noe sikringsarbeid i forbindelse med utbedring av Horrislandsvegen, og vi
planlegger å sikre noe ved Lomtjønnvegen før nyttår.
Vi forventer en besparelse på ca. kr. 400.000,- av budsjettet, og foreslår derfor å
redusere budsjettet tilsvarende.
Prosjekt 99990 Justering moms og momskomp. utbyggingsavtaler
I forbindelse med utbyggingsavtale med Hommelia skal kommunen beholde 25 % av
momskompensasjon og momsfradraget. For 2017 vil dette gi en inntekt i
investeringsregnskapet på kr. 68.142,-, dette er i tråd med budsjettet.
Kjøp av grunn Graslia
Viser til egen sak til plan- og økonomiutvalget vedrørende kjøp av eiendommer i Graslia
fra Asko Agder til bruk til kollektivterminal og parkering. Totale utgifter til kjøpet er
beregnet å bli kr. 9.445.000,-. Rådmannen foreslår å øke budsjettet med dette, og at kr.
1.865.624,-av disse dekkes av ubrukte midler fra tidligere år til grunnerverv og
grunnerverv til næring.
Salg av prestebolig
Presteboligen i Smååsane er lagt ut for salg jfr. vedtak i Plan- og økonomiutvalget sak
37/17.
Tilpasning rullestol, Vennesla ungdomsskole
Det har vært nødvendig å foreta noen tilpasninger i bygget på ungdomsskolen for å
tilrettelegge for rullestolbrukere. Dette har kostet kr. 282.685,- og rådmannen foreslår å
øke budsjettet med tilsvarende.
Oppsummering – forslag til saldering
Oversikten nedenfor viser prosjektene med forventet avvik og forslag til finansiering.
Tabellen viser også korrigert bruk av avsatte midler som er budsjettert tidligere år, og
som er tenkt brukt i år. Hvilke prosjekter dette gjelder, og beløp, er omtalt i
saksframlegget. Bruk av tidligere avsatte midler må etter regnskapsforskriften
rebudsjetteres. Dette vises i egen kolonne «Ovf. fra tidl. budsjett». Dette er ikke reelle
økninger / reduksjoner i budsjettet.
Tabellen viser videre hvilke midler som foreslås overført til neste års budsjett som følge
av endret fremdrift.
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Prosjekt
9101
9124
9143
9146
9147
9148
9202
9999
9999
9603
9605
97100
97134
97135
97135
98105
98106
98107
98111
98111
98111
9999
9827
9839

9841
9841
9869
99133
9999
99133
99136
99148
99153
99155
99155
99155
99155
9998

9999
9999
99998
Sum

IT-investeringer
EK-tilskudd KLP
Legevaktbil
Valgavlukker
Byggesaksarkiv, digitalisering
Utskifting av biler, div. enheter
IT i grunnskolen
Mva. komp. IT i grunnskolen
Ovf. fra drift, Vennesla skole
9-seter bil Moonlight
Bil psykisk helse, Hunsøya
Skiløyper
Balløkke Slettebrotan, forskuttering av spillemidler
Oppgradering skolegård, VUS
Tilskudd til oppgradering av skolegård
Ombygging Herredshuset
Skarpengland skole, ombygging, forprosjekt
Utskifting mur, skoler
Rehabilitering lokaler voksenopplæringa
Bruk fond, voksenopplæringa (oversk. -16)
Statstilskdud til sysselsettingstilskudd
Mva.komp. inv. rehab.voksenopplæringa
Måneglytt håndtverk, 2. bad
VOMS, varmeanlegg, inv.
VOMS, varmeanlegg, drift
Bruk av generelt disp.fond, til varmeanlegg
Tomtesalg
Utgifter ifbm. tomtesalg
Barnestua barnehage, utbygging
Fortau Tvidøblane
Momskomp, fortau Tvidøblane
Tilskudd fra ATP, fortau Tvidøblane
Oppgradering hengebruer, bruer, tuneller
Odderøya RA
Parkeringsplass svømmehallen
Trafikksikkerhetstiltak, utsatt 2018
Trafikksikkerhetstiltak, tilskudd fra ATP utsatt 2018
Trafikksikkerhet, komm. egenandel
Trafikksikkerhet, mva.komp.
Rassikring
Grunnerverv, Graslia
Tilpasning rullestolbrukere, VUS
Mva.komp. inv.
Bruk av ubundet investeringsfond
Finansiering tidligere år, brukes i 2017 (netto)

Budsjett 2017
Økt utg./ red.
Red. utg./ økt
innt.
innt.
200 000
113 314
80 000
9 650
1 500 000
710 713
180 180
36 036
144 144

Ovf. fra tidl.
budsjett

Ovf. til budsj.
2018
200 000

1 500 000

-550 000
2 691
450 000

450 000

150 000
500 000
400 000

500 000
400 000

300 000
150 000

-535 000
1 485 000
700 000
488 000
297 000
92 000
500 000
200 000
200 000
2 500 000
16 665
107 498,74
250 000
50 000
200 000
79 808
2 200 000

2 200 000
-980 000

200 000

200 000
-200 000

200 000
212 000
212 000
400 000
9 445 000
282 685
700 000

1 865 624

2 328 603
14 136 494

14 136 494

199 376,00
-

5 250 000

Tabellen ovenfor viser at kr. 5.250.000,- (netto) av de planlagte utgiftene i 2017
forventes å komme i 2018. Rådmannen foreslår at årets budsjett reduseres med dette,
og at prosjektene budsjetteres på nytt i 2018. Finansiering av disse prosjektene i 2018
tas opp i forbindelse med budsjettprosessen.
Tabellen viser også at en del av midlene som var overført fra tidligere år likevel ikke vil
bli brukt inneværende år. Netto utgjør dette kr. 199.376,-, og rådmannen foreslår at
disse overføres til bruk senere år.
Forsinkelse av prosjektene betyr lavere utgifter enn budsjettert, og dette betyr også
forskyvning av momskompensasjon. Dette anslås å utgjøre ca. kr. 700.000,-, og
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rådmannen foreslår at budsjettet for 2017 korrigeres med dette. Momskompensasjonen
for 2018 beregnes på nytt i forbindelse med budsjettprosessen.
Oppsummert vil de foreslåtte endringene føre til et finansieringsbehov på kr.
2.328.603,-. Det foreslås at dette dekkes av det generelle ubundne investeringsfondet,
og saldoen på fondet er etter dette er ca. 4,2 mill. kroner.
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Markedskommentar
2. Tertial 2017
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Aksjemarkedet
Etter en god start på 2017 i første tertial, har norske aksjeinvestorer møtt
litt sterkere motvind i andre tertial. Det må likevel nevnes at
hovedgrunnen til dette ikke er at aksjemarkedene i USA, Storbritannia
eller Tyskland har gått spesielt dårlig; det er hovedsakelig på grunn av den
norske kronen har styrket seg den siste tiden. Noe kan også forklares med
at den geopolitiske usikkerheten i verden ser ut til å ha økt i løpet av andre
tertial, med mye sabelrasling på Koreahalvøyen.
Fremgangen i fremvoksende markeder fortsatte i andre tertial, men var
langt fra like sterk som i begynnelsen av året. Igjen kan den avdempete
avkastningen forklares med at den norske kronen har styrket seg mot
dollaren.
Oslo Børs var ett unntak blant verdens børser ved at den hadde en
sterkere oppgang i andre tertial enn i første tertial. Det har kommet gode
makrotall fra Norge den siste tiden, og det kan virke som om nedturen
etter oljeprisfallet i 2014/2015 ikke har blitt så stor som fryktet.
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Rentemarkedet
Ved utgangen av 2015 økte den amerikanske styringsrenten til 0,5 %.
Dette var første gang siden før finanskrisen i 2008 at renten ble satt opp.
Den amerikanske sentralbanksjefen Janet Yellen annonserte at hun
forventet fire renteøkninger i løpet av 2016. Det ble med en renteøkning i
desember, og beskjed om at en kan forvente seg 3 renteøkninger i 2017.
Med henblikk på historien (én økning i 2015 og én økning i 2016) var
markedet mer skeptisk til dette, men ved rentemøtene i mars og juni
valgte Janet Yellen og resten av styret i FED å øke renten.
Det er nå stor spenning knyttet til om Janet Yellen velger å øke renten ved
i desembermøtet slik hun har gjort de to siste årene.
Desembermøtet blir sannsynligvis Yellen’s siste møte som medlem av FED.
Åremålet hennes går ut i januar 2018 og det sees som lite sannsynlig at
Trump fornyer dette. Favoritten til å overta er lederen av USAs nasjonale
økonomiske råd, Gary Cohn. Det vil i så fall være første gang på over fire
tiår at lederen for FED ikke har doktorgrad i økonomi.
Nye koster øker usikkerheten for renten i 2018.

Styringsrenter i utvalgte land

Utvikling i rentenivå
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Kredittmarkedet
Etter å steget jevnt og trutt siden sommeren 2014 nådde kredittpåslag en
topp rundt aksjeturbulensen i starten av 2016. Dette førte til at mange
obligasjonsfond, særlig norske high yield fond som er veldig oljeeksponert,
opplevde kraftige fall. Deretter har kredittpåslagene sunket, med et lite
unntak før og etter den britiske folkeavstemningen rundt EU-medlemskap.
En av de viktigste grunnene til nedgangen i kredittpåslag for high yield
obligasjoner er oppgangen oljeprisen har opplevd siden den nådde
bunnen i februar i fjor. Det er også energisektoren som har opplevd den
største prisstigningen (men etter ett kraftig fall først!)
I starten av 2017 har det vært små bevegelser i kredittpåslagene, som har
krøpet sakte nedover. En foreløpig bunn ble nådd i slutten av juli, men
kredittpåslagene er fremdeles lavere enn slutten av første tertial.
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Makrobildet
Verdensøkonomien kjennetegnes av en relativ stabil men moderat vekst,
et bilde vi kjenner godt igjen fra de siste årene. På tross av den moderate
veksten har arbeidsledigheten på begge sider av Atlanteren hatt en stabil
nedgang over lang tid. Arbeidsledigheten i eurosonen falt endelig under
10% i første tertial og har nå falt videre til 9,1%. Dette høres kanskje mye
ut, men snittet for de 20 siste årene er litt over 9% så i et historisk
perspektiv er vi nær normalen, dette er gode nyheter. I Frankrike er
ledigheten over snittet på 9,8%. Det er et håp om at den nyvalgte
presidenten Emanuel Macron vil reformere det svært rigide franske
arbeidsmarkedet. Franskmennenes tillit til sin nye president er definitivt
på retur, populariteten har falt kraftig til 40%, men han har fremdeles
stort flertall i parlamentet og alle muligheter til å gjennomføre reformene.
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Valuta
De siste årene har den norske kronen svekket seg kraftig mot utenlandske
valutaer, hovedgrunnen til dette er at den fallende oljeprisen har ført til
lavere etterspørsel etter norske kroner. Dette gjenspeiles i at kronen
særlig har falt mot amerikanske dollar.
I fjor avtok fallet i kronen og ble delvis reversert med en moderat
kronstyrkelse. Dette kan sees i sammenheng med at kronen svekket seg
veldig mye gjennom 2014 og 2015. Samtidig kan det virke som om
oljeprisen bunnet ut i starten av 2016, opp til dagens nivå over 50 dollar
pr. fat.
Hittil i år har den norske kronen styrket seg kraftig mot mot den
amerikanske dollaren fra 8,64 ved årsskiftet til 7,76 ved slutten av
tertialet. Det er første gang siden første halvdel av 2015 dollaren har vært
under 8 over flere dager. Motsatt vei har euroen gått, den har styrket seg
fra 9,09 til 9,25 gjennom året. Disse endringen har blitt drevet av verden
viktigste valutakryss, Euro mot US dollar. Gjennom året så langt har
makrotallene i Europa igjen begynt å bli positive, mens den lange rekken
med positive tall i USA har blitt litt mer moderat. Dette har påvirket
valutakursene.
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Porteføljen
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Porteføljesammendrag
Porteføljens prestasjoner
•

Per 31. august 2017 var markedsverdien av Vennesla kommunes portefølje MNOK 207,9. Hittil i år har porteføljen gitt en avkastning på 4,4
prosent, som tilsvarer en meravkastning på 1,4 prosentpoeng.

•

Siden oppfølgingens start har porteføljen gitt en årlig avkastning på 6,6 prosent. Dette er 1,1 prosentpoeng sterkere enn indeks.

•

Globale aksjer forvaltes av Ardevora og Sector ved utgangen av andre tertial 2017. Den globale aksjeporteføljen har gitt en avkastning på
7,3 prosent hittil i år. Dette tilsvarer en meravkastning på 1,4 prosentpoeng.

•

Aggregatet globale aksjer består av ett usikret fond, Ardevora, og ett valutasikret fond, Sector Kernel.

•

Sector Kernel har hittil i år levert en avkastning på 8,1 prosent, mot fondets referanseindeksindeks på 11,4 prosent.

•

Ardevora Global har hittil i år levert en avkastning på 6,5 prosent, mot fondets referanseindeksindeks på 3,3 prosent.

•

Gjennom første halvår har kronebevegelsene vært relativt små sammenlignet med de ekstreme bevegelsene vi har opplevd i de foregående
årene. De to foregående månedene har imidlertid den norske kronen styrket seg, særlig mot amerikanske dollar. Den valutasikrede
indeksen har hittil i år gitt en avkastning som er 8 prosentpoeng sterkere enn den åpne indeksen. Kommunen har følgelig tjent på å
valutasikre deler av aksjeporteføljen sin hittil i år.
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Porteføljesammendrag
Porteføljens prestasjoner (forts.)
•

Norske aksjer forvaltes per utgangen av andre tertial gjennom fondene Danske Invest Norske Aksjer Inst II og Arctic Norwegian Equities II.

•

KLP AksjeNorge Indeks ble tatt ut av porteføljen i juni.

•

Den norske aksjeporteføljen har hittil i år gitt en avkastning på 7,5 prosent. Dette tilsvarer en meravkastning på 0,6 prosentpoeng.

•

DI Norske Aksjer Inst II har gitt en avkastning på 8,4 prosent, tilsvarende en meravkastning på 1,6 prosentpoeng.

•

KLP AksjeNorge Indeks leverte en avkastning på 2,2 prosent, før fondet ble solgt i juni.

•

Arctic Norwegian Equities II har gitt en avkastning på 7,9 prosent, tilsvarende en meravkastning på 1,1 prosentpoeng.

•

Aktivaklassen aksjer i fremvoksende markeder har inntil midten av august bestått av fondet Danske Invest Global Emerging Markets. Fondet
er nå byttet ut med Aberdeen Global EM SRI. Ved utgangen av andre tertial har aktivaklassen levert en avkastning på 6,8 prosent, mot
indeksavkastning på 15,2 prosent.
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Porteføljesammendrag
Porteføljens prestasjoner (forts.)
•

Porteføljen for norske obligasjoner består av fondet DNB Obligasjon III.

•

Nordea Obligasjon III ble solgt ut av porteføljen i juni.

•

Aggregatet norske obligasjoner har hittil i år gitt en avkastning på 2,9 prosent, mot indeksavkastning på 1,1 prosent.

•

Pengemarkedsporteføljen forvaltes av Holberg gjennom fondet Holberg Likviditet. Hittil i år har aggregatet gitt en avkastning på 1,5 prosent
noe som tilsvarer en meravkastning på 1,1 prosentpoeng.

•

Det er viktig å være klar over at referanseindeksene på rentesiden ikke speiler forvalters investeringsunivers på en god måte, siden
indeksene er rene statsindekser. Meravkastningen skyldes blant annet at vi har hatt en inngang i kredittspreader hittil i år noe som gjør at
mandatene, som tar kredittrisiko, gjør det bedre enn referanseindeks (3-årig statsobligasjonsindeks) som ikke inneholder kredittrisiko.

•

Aberdeen Eiendomsfond har levert en avkastning på 1,8 prosent siden fondet ble tatt inn i porteføljen i april 2017.
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Porteføljesammendrag
Porteføljens prestasjoner (forts.)
•

Aktivaklassen globale obligasjoner forvaltes gjennom fondene BlueBay Investment Grade Global Agg, PIMCO Global Investment Grade
Credit og PIMCO Global Bond Fund.

•

Globale obligasjoner har hittil i år gitt en samlet avkastning på 4,2 prosent i år, tilsvarende en meravkastning på 1,8 prosentpoeng.

•

Templeton ble i juni byttet til fordel for PIMCO Global Bond Fund. Kommunen har også tidligere vært investert i dette fondet, fra oktober
2011 til mars 2014. PIMCO Global Bond Fund har levert en avkastning på 1,0 prosent siden fondet ble tatt inn igjen i juni 2017. Dette
tilsvarer en meravkastning på 0,4 prosentpoeng mot fondets referanseindeks.

•

Templeton Global Bond Fund leverte en avkastning på 3,9 prosent frem til fondet ble solgt ut i juni. Dette tilsvarer en mindreavkastning på
2,0 prosentpoeng.

•

PIMCO Global Investment Grade Credit har gitt en avkastning på 5,3 prosent. Det tilsvarer en meravkastning på 1,2 prosentpoeng.

•

BlueBay Investment Grade Global Agg har levert en avkastning på 2,6 prosent siden fondet ble tatt inn i porteføljen i april. Dette tilsvarer en
meravkastning på 1,0 prosentpoeng.
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Porteføljesammendrag
Absolutt avkastning
•

Porteføljens markedsverdi ved inngangen til 2017 var på MNOK 199,5. Ved utgangen av andre tertial 2017 var markedsverdien MNOK
207,9. Porteføljen har hatt en verdiøkning på MNOK 8,6.

•

Alle aktivaklasser har hatt positiv verdiutvikling hittil i år.

•

Pengemarked har hittil i år hatt en verdiøkning på MNOK 0,2, globale obligasjoner på MNOK 2,5 og norske obligasjoner på MNOK 1,8.

•

Norske aksjer har hatt en verdistigning på MNOK 0,8. Globale aksjer og globale aksjer i fremvoksende markeder har hatt en verdistigning på
henholdsvis MNOK 2,6 og MNOK 0,3 hittil i år.

•

Eiendom har hatt en verdistigning på MNOK 0,4.

•

Allokeringsoversikten som fremkommer i denne rapporten viser at porteføljen ligger innenfor de strategiske rammene for alle aktivaklasser.

Relativ avkastning
•

Porteføljen har levert meravkastning i 7 av 8 måneder hittil i 2017, og i 53 av 80 måneder siden oppfølgingens start i 2012, noe som
innebærer en konsistens på 66,3 prosent.
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Porteføljesammendrag
Relativ avkastning (forts.)
•

Porteføljens meravkastning hittil i år kan relateres til positivt
allokerings- og seleksjonsbidrag. Det positive seleksjonsbidraget
skyldes at forvalterne samlet sett har levert meravkastning
sammenlignet med sine referanseindekser. Positivt
allokeringsbidrag følger av at man enten har vært overvektet i en
aktivaklasse som har gjort det relativt svakt eller undervektet i en
aktivaklasse som har gjort det relativt bra. Interaksjon fanger opp
bidraget som ikke kun kan tilskrives allokerings- og
seleksjonsbidraget. Det positive interaksjonsbidraget skyldes at
man har vært overvektet i aktivaklasser som har levert
meravkastning eller undervektet i aktivaklasser som har gitt
mindreavkastning sammenlignet med indeks.
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Allokering mot strategi
Markedsverdi

•

Strategi

Avvik fra

i MNOK

i%

Min

Mål

Maks

Norske aksjer

12,1

5,8 %

3%

5%

7%

0,8 %

Globale aksjer

38,4

18,5 %

14 %

18 %

22 %

0,5 %

Aksjer i fremvoksende markeder

4,4

2,1 %

0%

2%

4%

0,1 %

Norske obligasjoner

60,1

28,9 %

15 %

30 %

50 %

-1,1 %

Globale obligasjoner

62,9

30,2 %

15 %

30 %

50 %

0,2 %

Pengemarked/bankinnskudd

9,9

4,8 %

0%

5%

32 %

-0,2 %

Eiendom

20,0

9,6 %

0%

10 %

15 %

-0,4 %

Totalportefølje

207,9

100,0 %

Kommunen ligger innenfor de strategiske rammene for alle aktivaklasser per 31.08.2017.

100,0 %

strategi i %
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Stressing av porteføljen
Stresstest (tall i MNOK)

Allokering

Strategi

Verdiendring som følge av 2 % skift i rentekurven

-10,1

-10,2

Verdiendring som følge av 20 % fall i globale og EM aksjer

-8,6

-8,3

-3,6

-3,1

-2,0

-2,1

-2,4

-2,1

-26,6

-25,8

-12,8 %

-12,4 %

Verdiendring som følge av 30 % fall i norske aksjer
Verdiendring som følge av 10 % fall i eiendom
Verdiendring som følge av 10 % styrking av norske kroner
Verdiendring totalporteføljen
Verdiendring totalporteføljen (i %)
•

Det totale verdifallet som følge av en stresstest med de definerte parameterne gitt dagens allokering er på MNOK 26,6. For strategien er det
beregnede verdifallet MNOK 25,8. Stresstesten tar ikke hensyn til eventuelle korrelasjonseffekter mellom aktivaklassene.
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Totalporteføljen og enkeltmandater
14%
12,2 %
12%

11,1 %

10%

8%

Globale aksjer

Aksjer i fremvoksende markeder

Globale obligasjoner

Norske aksjer

Norske obligasjoner

Pengemarked Norge

Eiendom

Totalportefølje

7,5 %

7,4 %

6%
4,4 %
4%

3,9 %

3,6 %

3,2 %

2,9 %

2,6 %
2,1 %
2%

3,1 %

1,7 %

1,6 %

1,9 %

1,5 %

1,3 %

0,8 %

0,9 %
0%

-0,1 %

2,3 %

0,7 %

0,8 %

-0,2 %

-2%

-4%
-4,8 %
-6%
T2 - 16

T3 - 16

T1 - 17

1,8 %
1,3 %

T2 - 17
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Totalporteføljen

Vennesla kommune

Nøkkeltall siden start
207 916

Markedsverdi (TNOK)

Standardavvik - Portefølje*

3,1%

Tracking Error*

1,4%

Avkastning - Portefølje*

6,6%

Standardavvik - Indeks*

2,5%

Info. Ratio

0,76

Avkastning - Indeks*

5,5%

Beta

1,10

Sharpe Ratio

2,00

Differanse

1,1%

Forklaringsgrad

0,80

Konsistens

66,3%

* Gjennomsnitt pro anno

Porteføljevekst siden start

Porteføljens akkumulerte meravkastning siden start
8,0%

160

6,0%

140

4,0%
120
2,0%
100

0,0%

Portefølje

Portefølje

August 2017

8
20
17
0

2
20
15
1

4
20
14
0

20
12
0

20
17
07

20
15
11

20
12
07

20
14
03
Indeks

8

-2,0%

80
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Avkastningsoversikt I

Vennesla kommune

Aktivaallokering
Markedsverdi
Norske Aksjer

Strategisk fordeling

Avvik

i NOK

i%

Min

Normal

Max

i%

Norske Aksjer

12 148 603

5,8

3,0

5,0

7,0

0,8

Globale Aksjer

38 397 907

18,5

14,0

18,0

22,0

0,5

Pengemarked Norge

9 929 226

4,8

0,0

5,0

32,0

-0,2

Norske Obligasjoner

60 106 185

28,9

15,0

30,0

50,0

-1,1

Globale Obligasjoner

62 852 729

30,2

15,0

30,0

50,0

0,2

Aksjer Fremv. Mark.

4 433 084

2,1

0,0

2,0

4,0

0,1

20 048 390

9,6

0,0

10,0

15,0

-0,4

207 916 123

100,0

Eiendom
Sum

Avkastning hittil i år mot indeks

August 2017

100,0
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Avkastningsoversikt II

Vennesla kommune

Avkastningsoversikt per måned
Markedsverdi
Forvaltningsoppdrag

Månedlig avkastning, %

Avkastning hittil i år, %

MNOK

jan

feb

mar

apr

mai

jun

jul

aug

Aberdeen Eiendomsfond

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,8

0,0

Aberdeen Glob EM SRI

4,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Arctic Norw Eq II

7,2

1,7

0,3

-2,4

4,2

0,7

Ardevora Glob SRI

19,3

-0,7

4,2

4,8

1,7

BlueBay IG Glob Agg

21,0

0,0

0,0

0,0

Hittil i år

Indeks

Forskjell

0,0

1,8

1,8

0,0

0,0

-1,6

-1,6

-1,6

0,0

0,6

3,8

-0,5

8,6

6,8

1,8

1,2

-1,2

-2,9

-0,7

6,5

3,3

3,2

0,3

0,6

0,5

0,4

0,7

2,6

1,6

5,0

1,3

0,0

1,0

-1,4

3,4

1,5

-0,6

2,7

1,3

8,4

6,8

DNB Obl (III)

60,1

0,5

1,6

0,4

0,6

0,2

0,6

-0,1

0,2

0,6

3,1

1,1

Holberg Likv

9,9

1,9

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,3

0,1

0,2

1,5

0,3

PIMCO Glob Bond Fund

1,1

21,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,5

0,5

1,0

1,0

0,6

0,4

PIMCO Glob IG Credit

20,8

0,3

1,3

0,2

1,0

0,9

0,0

0,7

0,9

5,3

4,1

1,2

Sector Glob Equity Kernel H2N

19,1

0,7

2,0

-0,1

1,9

0,9

-0,5

1,5

1,4

8,1

11,4

-3,2

(Avsl.) BlueBay IG Euro I Agg

0,0

-1,1

1,5

-0,2

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

-0,7

0,7

(Avsl.) Danske Inv Glob EM

0,0

0,3

3,7

6,5

1,2

0,8

-0,7

-2,3

-1,1

8,5

13,0

-4,4

(Avsl.) F.Templeton Glob Bond

0,0

-0,7

2,7

2,2

-0,6

-1,3

1,5

0,0

0,0

3,9

5,9

-2,0

(Avsl.) KLP AksjeNorge Ind

0,0

1,3

-0,4

-0,4

1,4

1,8

-1,5

0,0

0,0

2,2

2,3

0,0

(Avsl.) Midler til investering

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(Avsl.) Midler til investering

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(Avsl.) Nordea Obl III

0,0

0,4

0,3

0,5

0,1

0,5

0,1

0,0

0,0

1,9

1,1

0,8

207,9

0,2

2,7

1,9

1,3

1,0

0,2

0,4

1,0

8,6

0,1

1,3

0,9

0,7

0,5

0,1

0,2

0,5

4,4

2,9

1,4

-0,1

1,1

0,5

0,6

0,5

-0,1

0,1

0,3

Danske Inv Norske Aksjer II

Totalportefølje MNOK
Totalportefølje (%)
Referanseindeks (%)

August 2017

sep

okt

nov

des
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Oppfølging av rapporten om offentlige anskaffelser
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 EØSterskelverdien, men som ikke ble kunngjort i TED-databasen.
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-

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:
- 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, byggeog 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:
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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:
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
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Agder Kommunerevisjon IKS

Anskaffelser i Vennesla kommune

0 Sammendrag
Kontrollutvalget i Vennesla kommune har fått henvendelser om anskaffelser av utstyr
hos teknisk enhet som angivelig ikke er foretatt i henhold til gjeldende regelverk.
Kontrollutvalget bestemte i møte 3. mai 2016 å foreta en gjennomgang av
anskaffelser foretatt av kommunen, og vedtok derfor følgende:
«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».
Anskaffelsesregelverket pålegger kommunen å følge visse prosessuelle regler når
det foretas innkjøp. Reglene har til hovedformål å sikre at det offentlige foretar
anskaffelser som er økonomisk fordelaktige og som innebærer effektiv ressursbruk.
Tildeling av offentlige kontrakter skal skje etter en konkurranse som er basert på
forutberegnelighet, likebehandling og ikke-diskriminering, og det er således et mål
med regelverket å forhindre at innkjøp foretas på bakgrunn av kjennskap eller
personlig vinning for de som forvalter felleskapets ressurser.
Revisjonen har med utgangspunkt i Kontrollutvalgets vedtak undersøkt anskaffelser i
Vennesla kommune med et ekstra fokus på teknisk enhet. Det er tatt utgangspunkt i
kommunens regnskap for perioden 2015 til 1. halvår 2016, hvor det er valgt ut 13
anskaffelser under teknisk enhet, og fem anskaffelser foretatt av kommunens øvrige
seksjoner og enheter.
Hovedproblemstillingen som søkes besvart i denne revisjonen er hvorvidt Vennesla
kommune etterlever lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Revisjonen har
avgrenset sin gjennomgang til følgende kontrollpunkter:
 At anskaffelsene er kunngjort på korrekt vis.
 At tildelingen er gjort i henhold til tildelingskriteriet som er angitt i utlysningen.
 At kommunen har dokumentert anskaffelsesprosessene.
Gjennomgangen viser at revisjonen har funnet noen avvik i de ulike
innkjøpsprosessene. Det er likevel av revisjonens oppfatning at Vennesla kommune
har forståelse for grunnleggende hensyn i anskaffelsesregelverket.
Revisjonen har ved sin gjennomgang avdekket tre tilfeller av innkjøp som etter FOA §
4-1 bokstav q, faller inn under definisjonen «ulovlig direkte anskaffelse». Dette
gjelder ett tilfelle hvor man på anskaffelsestidspunktet ikke forventet langvarig kjøp,
men som av ulike årsaker dro ut i tid, slik at anskaffelsen oversteg nasjonal
terskelverdi. I ett annet tilfelle er det unnlatt å publisere konkurransen i TEDdatabasen, for en anskaffelse med anslått verdi over EØS-terskelverdi. Det ble også
funnet et tilfelle hvor en leverandør ble benyttet i en årrekke uten at det i forkant var
gjennomført konkurranse eller inngått avtale for anskaffelsen.
Revisjonens gjennomgang av anskaffelser viser at det i noen tilfeller er sviktende
rutiner vedrørende protokollføring av anskaffelser, iht. bestemmelsene i FOA § 3-2,
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samt skriftliggjøring av vurderinger og dokumentering av anskaffelsesprosessene iht.
§ 3-1, 7. ledd. Skriftlig beskrivelse av alle vesentlige forhold, viktige beslutninger og
kommunens vurderinger gjennom anskaffelsesprosessen, er viktig for at en
tredjeperson eller et klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgivers
vurdering og upartiskhet.
Avslutningsvis vil det nevnes at det med ikrafttredelse 01.01.2017 kom endret lov og
forskrift om offentlige anskaffelser, som medfører forenkling i anskaffelsesprosessene for offentlige etater.
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1 Innledning
Kontrollutvalget i Vennesla kommune har fått henvendelser om anskaffelser av utstyr
hos enhet på teknisk som angivelig ikke er foretatt i henhold til gjeldende regelverk.
Kontrollutvalget bestemte i sak 15/16 å foreta en gjennomgang av anskaffelser
foretatt av kommunen, og vedtok derfor følgende:
«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».
I denne revisjonen er det særlig regelverksetterlevelse som vil være det sentrale
vurderingstema, jf. punkt 1.3 som omhandler de problemstillinger som vil bli
behandlet i rapporten.
Kommunen deltar i det interkommunale samarbeidsprosjektet «Knutepunkt
Sørlandet». Gjennom dette samarbeidet har deltakerkommunene dannet et felles
innkjøpssamarbeid hvor det inngås rammeavtaler om kjøp av ulike varer og tjenester.
Hvorvidt innkjøpssamarbeidet følger lov - og forskrift om offentlige anskaffelser vil
ikke bli vurdert i denne rapporten.
Det har kommet endret lov (LOV-2016-06-17-73) og forskrift om offentlige
anskaffelser (FOR-2016-08-12-974) som trådde i kraft 01.01.2017. Henvisninger til
lov (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) i denne rapporten gjelder
henholdsvis LOV-1999-07-16-69 og FOR-2006-04-07-402 som hadde ikrafttredelse
fra 01.01.2007.

1.1 Formål med regelverket for offentlige anskaffelser
Regelverket for offentlige anskaffelser stiller strenge prosessuelle krav til hvordan
kommunen gjennomfører sine innkjøp. Hensikten med bestemmelsene er for det
første å sikre kostnadseffektiv og hensiktsmessig bruk av felleskapets midler, ved at
offentlige kontrakter skal inngås etter at det er gjennomført en likeverdig og ikkediskriminerende konkurranse om å levere det beste tilbudet til den offentlige
oppdragsgiveren.
Videre er konkurranseutsetting av anskaffelser også viktig for næringslivet, idet alle
aktuelle leverandører får like muligheter til å tilby sine varer og tjenester til stat og
kommune. Med andre ord søker anskaffelsesregelverket å skape grunnlag for
likeverdig konkurranse i de ulike markedssegmentene.
For det tredje skal regelverket sikre at det skapes tiltro til at det offentlige gjør sine
anskaffelser etter transparente og verifiserbare prosesser – innbyggerne skal kunne
ha tillit til at stat og kommune velger det beste tilbudet ut fra forhåndsdefinerte vilkår,
og at bekjentskap, personlige fordeler eller andre usaklige forhold ikke vektlegges
ved tildeling av kontrakter og bruk av offentlige midler.
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1.2 Regelverkets anvendelsesområde
Det er bare der offentlige myndigheter inngår en gjensidig bebyrdende avtale om
levering av varer eller tjenester at reglene for offentlige anskaffelser kommer til
anvendelse. Det vil som hovedregel foreligge en gjensidig bebyrdende avtale der
kommunen yter et vederlag samtidig som den mottar en gjenytelse.
Der kommunen gir tilskudd uten å få en eller annen form for gjenytelse dreier det seg
altså ikke om en gjensidig bebyrdende kontrakt, og regelverket for offentlige
anskaffelser vil ikke komme til anvendelse. Slike offentlige tilskudd kan imidlertid ofte
anses å være statsstøtte i henhold til lov om offentlig støtte.1 Statsstøtteproblematikken vil ikke bli behandlet i dette revisjonsprosjektet.
Også kjøp foretatt gjennom såkalt egenregi faller utenfor anskaffelsesregelverkets
anvendelsesområde. Dette innebærer at kontrakter som inngås internt i kommunen
(innenfor samme rettssubjekt) ikke er omfattet av lov og forskrift om offentlige
anskaffelser.
Egenregi kan også foreligge når to ulike rettssubjekt inngår en kontrakt, gitt at
følgende tre kriterier er oppfylt (utvidet egenregi):
 Oppdragsgiveren må utøve en tilsvarende kontroll over leverandørselskapet
som over egen virksomhet
 Den vesentlige delen av aktiviteten til leverandøren må være knyttet til den
kontrollerende oppdragsgiveren (minst 80%)
 Det ikke er private eierinteresser
Dette betyr at aksjeselskap (AS) kan falle inn under egenregibegrepet, mens
interkommunale selskap (IKS) bare unntaksvis faller utenfor egenregibegrepet.
Kontrakter som på bakgrunn av en enerett tildeles organ eller sammenslutning som
selv er offentlig oppdragsgiver, faller også utenfor reglenes rekkevidde.

1.3 Problemstillinger
Hovedproblemstillingen som søkes besvart i denne revisjonen er hvorvidt Vennesla
kommune etterlever lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Revisjonen har
avgrenset sin gjennomgang til følgende kontrollpunkter:
 At anskaffelsene er kunngjort på korrekt vis.
 At tildelingen er gjort i henhold til tildelingskriteriet som er angitt i utlysningen.
 At kommunen har dokumentert anskaffelsesprosessene.
Med utgangspunkt i Kontrollutvalgets bestilling vil revisjonen hovedsakelig se på
anskaffelser gjennomført i regi av enhet for teknisk forvaltning.

1

Lov om offentlig støtte (LOV-1992-11-27-117)
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1.4 Avgrensinger
Revisjonen har i henhold til Kontrollutvalgets vedtak undersøkt anskaffelser i
Vennesla kommune med et ekstra fokus på teknisk enhet.
For å begrense rapportens omfang har revisjonen avgrenset tidsperioden for utvalget
til å gjelde anskaffelser i investeringsregnskapet foretatt i 2015 og første halvår 2016,
og anskaffelser utgiftsført i driftsregnskapet i første halvår 2016.
Revisjonen har begrenset omfanget til et utvalg av 13 anskaffelser under teknisk
enhet. For øvrige enheter foretas det et utvalg av tre anskaffelser i
investeringsregnskapet og to anskaffelser i driftsregnskapet.
Revisjonen har begrenset rapportens omfang til å undersøke hvorvidt kommunen har
kunngjort anskaffelsene i henhold til regelverket, at tildeling av kontrakt er gjort med
bakgrunn i tildelingskriteriene som er fastsatt i konkurransegrunnlaget, samt om
anskaffelsesprosessene er skriftlig dokumentert i henhold til krav i anskaffelsesregelverket.
Revisjonen har ikke etterprøvd kommunens vurderinger eller beregninger som er
gjort i forhold til evaluerings- og anskaffelsesprosessene. Det er heller ikke vurdert
hvorvidt kommunen har behov for anskaffelsene som er gjennomgått i denne
rapporten.

1.5 Metode
1.5.1 Regnskapsanalyse
For å kartlegge utgifter knyttet til kjøp av entreprenørtjenester har revisjonen
gjennomgått kommunens regnskap fra perioden 2015 til første halvår 2016.

1.5.2 Intervju
Revisjonen har hatt møte med enhetsleder for teknisk forvaltning og rådgiver i
Vennesla kommune for å belyse enkelte av anskaffelsene.

1.5.3 Dokumentanalyse
Revisjonen har gjennomgått tilgjengelige dokumenter knyttet til de konkrete
anskaffelsene, som for eksempel kunngjøringer, konkurransegrunnlag, tilbud,
evalueringer og protokoller.
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2 Revisjonskriterier
I denne revisjonen er lov og forskrift om offentlige anskaffelser de sentrale revisjonskriteriene. Videre vil også Vennesla kommune sitt interne økonomireglement kunne
anvendes som revisjonskriterium. Revisjonen gjør rede for innholdet i de lokale
kildene i punkt 2.3.

2.1 Nærmere om lov om offentlige anskaffelser
Det kom endret lov om offentlige anskaffelser (lov 2016 nr. 73) med ikrafttredelse
01.01.2017. Ved gjennomgang av anskaffelser i denne rapporten er det lagt til grunn
gjeldende lov på tidspunkt for gjennomførelse (lov 1999 nr. 69).
Lov om offentlige anskaffelser har sin bakgrunn i direktiv 2004/18 EC, og formålet
med loven er å;
«Sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på
forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det
offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige
anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte».
Loven gjelder for statlige, kommunale, fylkeskommunale og offentligrettslige
organer2, og reglene kommer til anvendelse ved kjøp av varer og tjenester, samt
bygge- og anleggsarbeid. I § 5 gir loven anvisning på grunnleggende krav som
offentlige myndigheter alltid må hensynta ved inngåelse av kontrakter som omfattes
av loven:
«Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy
forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted
forskjellsbehandling mellom leverandører. En anskaffelse skal så langt det er mulig
være basert på konkurranse. Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på
grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier.
Oppdragsgiver skal ikke;
a. diskriminere mellom leverandører på grunnlag av nasjonalitet,
b. bruke standarder og tekniske spesifikasjoner som et virkemiddel for å hindre
konkurranse, eller
c. dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at bestemmelser gitt i eller i
medhold av denne lov kommer til anvendelse».

2

Begrepet offentligrettslig organ er definert i FOA § 1-2 annet ledd
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Som det fremgår av bestemmelsen er det et viktig prinsipp at offentlige innkjøp i
størst mulig grad skal basere seg på konkurranse. Formålet med konkurranse er å
oppnå kostnadseffektive anskaffelser, og å bidra til god utvikling i næringslivet ved at
alle interesserte leverandører skal få levere tilbud som blir vurdert på en objektiv og
uhildet måte av de offentlige oppdragsgivere. Særlig reglene om kunngjøring og
anbudsform er bestemmelser som skal sikre at anskaffelser konkurranseeksponeres.
For å oppnå god og likeverdig konkurranse er det viktig at tildelingsprosessen er
preget av forutberegnelighet for alle potensielle tilbydere i de ulike
konkurransemarkedene. Dette hensynet ligger blant annet til grunn for regler om at
kvalifikasjonskriterier og tildelingsvilkår/kriterier skal kunngjøres for alle tilbydere
samtidig, og at vilkårene skal utformes klart og utvetydig slik at alle tilbydere i størst
mulig grad oppfatter innholdet i vilkårene likt.
Videre er likebehandling av leverandører et sentralt prinsipp. Mange bestemmelser i
loven og forskriften har utspring i dette hensynet, og likebehandling er nødvendig for
å oppnå reell konkurranse mellom potensielle tilbydere.
I forlengelsen av dette, er prinsippene om at tildeling av kontrakter skal skje på
objektive og ikke-diskriminerende vilkår sentrale. At disse hensynene ivaretas ved
inngåelse av offentlige kontrakter er viktig for å forhindre at kontrakter tildeles på
bakgrunn av personlig vinning for ansatte eller politikere i offentlige organer, og disse
prinsippene kan i så måte være medvirkende faktorer for å forebygge misligheter i
offentlig sektor.
Etterprøvbarhet og transparens er også viktige prinsipp i anskaffelsesregelverket.
Etterprøvbarhet og transparens innebærer at alle steg i anskaffelsesprosessen skal
kunne dokumenteres på en notorisk og troverdig måte for ettertiden. Reglene om
protokollplikt i forskrift om offentlige anskaffelser er et eksempel på en bestemmelse
som er begrunnet i hensynet til etterprøvbarhet og transparens. At disse prinsippene
ivaretas er viktig for kontrollfunksjoner som revisjonen og tilsynsmyndigheter, men er
også av betydning for at konkurrerende tilbydere skal ha tiltro til at anbudsprosesser
og kontraktstildelinger er gjennomført etter ikke-diskriminerende og objektive
prosedyrer.

2.2 Nærmere om forskrift om offentlige anskaffelser
Det kom endret forskrift om offentlige anskaffelser (FOR 2016 nr. 974) med ikrafttredelse
01.01.2017. Ved gjennomgang av anskaffelser i denne rapporten er det lagt til grunn
gjeldende forskrift på tidspunkt for gjennomførelse (FOR 2006 nr. 402).
Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) er gitt med hjemmel i lov om offentlige
anskaffelser § 16. FOA er inndelt i fire hovedkapittel; en generell del som gjelder for alle
anskaffelser som omfattes av regelverket, samt legaldefinisjoner. Del 2 gjelder for
anskaffelser under EØS-terskelverdi samt uprioriterte tjenester, mens del 3 gjelder for
anskaffelser over EØS-terskel-verdi. Del 4 gir anvisning på særskilte prosedyrer, som for
eksempel plan- og designkonkurranser.
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2.2.1 Krav som gjelder alle anskaffelser uavhengig av art og verdi
Det følger av FOA § 2-1 at forskriftens del 1 kommer til anvendelse på alle
anskaffelser som omfattes av regelverket, uansett hvilken type anskaffelse det
gjelder, og hvilken verdi den har:
§ 3-1 Grunnleggende krav for alle anskaffelser
(1) Enhver anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse uansett
hvilken anskaffelsesprosedyre som benyttes.
(2) Oppdragsgiver skal ikke diskriminere leverandører på grunn av nasjonalitet eller
lokal tilhørighet.
(3) Oppdragsgiver skal ikke dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at
denne forskrift kommer til anvendelse.
(4) Konkurranser skal gjennomføres på en måte som innebærer lik behandling av
leverandører og med mulighet for leverandører til å bli kjent med de forhold som skal
vektlegges ved deltagelse og tildeling av kontrakt.
(5) Oppdragsgiver skal gjennomføre konkurransen på en måte som står i forhold til
anskaffelsen.
(6) Konkurransen skal gjennomføres i samsvar med god anbuds- og forretningsskikk.
(7) Oppdragsgiver skal fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjon
som har betydning for gjennomføringen av konkurransen er skriftlig, slik at en tredjeperson eller et klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgivers
vurderinger og upartiskhet.
(8) Oppdragsgiver skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til
livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.
Videre oppstilles det ytterligere krav for anskaffelser over 100 000 kroner:
-

Protokollføring: alle anskaffelser over 100 000 kroner eks. MVA. skal protokollføres,
jf. § 3-2. Dette innebærer at offentlige organer skriftlig må nedtegne alle vesentlige
forhold ved anskaffelsen, så som hvilke tiltak som er blitt gjennomført for å sikre reell
konkurranse, begrunnelse for valg av leverandør, og anslått verdi på kontrakt.

-

Skatteattest: frem til 1.juli 2015 var det i tillegg bestemmelse om at det skal kreves
skatteattest av alle leverandører som leverer tilbud, jf. tidligere § 3-3. Kravet om
skatteattest gjelder fremdeles anskaffelser som overstiger 500.000 kroner eks. MVA,
jf. § 8-7.

-

HMS-egenerklæring: frem til 1. juli 2015 var det også krav om at den valgte
leverandør skal fremlegge egenerklæring som bekrefter at leverandøren vil overholde
lovbestemte krav innen helse, miljø og sikkerhet, jf. tidligere § 3-4. Krav til HMSerklæring er nå fjernet fra forskriften.
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2.2.2 Krav som gjelder anskaffelser under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester
For anskaffelser som har en verdi mellom 500 000 kroner og EØS-terskelverdi skal
reglene i forskriftens del 2 anvendes sammen med forskriftens del 1. Lovens krav
gjelder selvsagt også.
Med virkning fra 9. februar 2016 er EØS-terskelverdi 1 750 000 kroner for vare- og
tjenestekontrakter3, og 44 000 000 kroner for bygge- og anleggskontrakter4.
For anskaffelser under terskelverdi kan den offentlige oppdragsgiver velge mellom
åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandlinger, jf. §
5-1.
Konkurransen – uavhengig av konkurranseform – må kunngjøres i Doffin-databasen,
jf. FOA § 9-1. Oppdragsgiver må i kunngjøringen (eller vedlegg til denne) beskrive
hva som skal anskaffes, hvilken anskaffelsesprosedyre som er valgt, hvilke kriterier
som vektlegges ved valg av tilbud, samt hvilke kontraktsbetingelser som gjelder, jf. §
8-1. Også kravene som stilles til leverandørene må kunngjøres her. Dersom
vilkårene for konkurransen ikke kan beskrives utfyllende nok i kunngjøringen, må
oppdragsgiver utarbeide et konkurransegrunnlag som beskriver hva som skal
anskaffes, hvilken prosedyre som er valgt, hva man vektlegger ved tildeling
(tildelingsvilkår), frist for levering av tilbud og kontraktsbetingelser.
I kapittel 11 er det gitt bestemmelser om hvordan konkurransen skal gjennomføres. I
§ 11-1 uttales det at «kontrakt skal tildeles på grunnlag av kriterier fastlagt etter § 132». I § 13-2 fremkommer det at tildeling av kontrakt skal enten skje på bakgrunn av
hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, eller det tilbudet som har
lavest pris. Der kontrakten skal tildeles det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, kan
tildeling bare skje på bakgrunn av kriterier som er oppgitt enten i kunngjøringen eller
konkurransegrunnlaget.
Der oppdragsgiver har valgt åpen eller begrenset anbudskonkurranse foreligger det
et forhandlingsforbud. Dette forbudet er absolutt, og innebærer at oppdragsgiver ikke
må tillate at tilbud endres eller suppleres etter tilbudsåpningstidspunktet.
Der man har valgt konkurranse med forhandling kan man selvsagt forhandle
vedrørende alle sider av tilbudet. Forhandlingen kan gå gjennom flere faser der antall
deltagere suksessivt reduseres. En slik reduksjon må skje på bakgrunn av de
forhåndskunngjorte tildelingskriteriene.

3

Tidligere terskelverdier for vare- og tjenestekontrakter gjeldende fra 15.06.14 kr 1,55 mill, fra 01.07.12 kr 1,6
mill og fra 01.03.10 kr 1,6 mill.
4

Tidligere terskelverdier for bygge- og anleggskontrakter gjeldende fra 15.06.14 kr 39,0 mill, fra 01.07.12 kr
40,0 mill og fra 01.03.10 kr 40,5 mill
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Dersom man ved kontraktsforhandlinger endrer eller supplerer det opprinnelige
tilbudet, må endringene dokumenteres skriftlig jf. § 11-8 annet ledd, siste punkt.

2.2.3 Krav som gjelder anskaffelser over EØS-terskelverdier
Ved anskaffelser over EØS-terskelverdi skal oppdragsgiver anvende enten begrenset
eller åpen anbudskonkurranse, jf. FOA § 14-1. Bare på særlige vilkår kan
konkurranse med forhandling eller konkurransepreget dialog anvendes.
I likhet med anskaffelser under EØS-terskelverdi må oppdragsgiver kunngjøre
konkurransen. Anskaffelser over terskelverdi skal offentliggjøres både i Doffin og
TED5-databasen.
Ved anskaffelser over EØS-terskelverdi har oppdragsgivere plikt til å utarbeide et
konkurransegrunnlag, som blant annet må inneholde hvilken vare eller tjeneste som
skal anskaffes, hvilken prosedyre som er valgt, den relative vekting av
tildelingskriterier eller tildelingskriterier i prioritert rekkefølge, jf. FOA § 17-1.
Tildelingskriteriene må være klart og tydelig formulert, og ha saklig tilknytning til den
gjenstand eller tjeneste som skal anskaffes.

2.2.4 Nærmere om terskelverdier og beregninger av kontrakters anslåtte
verdi
Beregning av kontrakters verdi er av betydning for hvilken regulering som skal legges
til grunn. I FOA § 2-3 er det gitt detaljerte regler om hvordan oppdragsgiver skal
beregne anskaffelsens verdi. I den forbindelse er det viktig å påpeke at beregningen
av en anskaffelses verdi skal foretas – og være holdbar – på
kunngjøringstidspunktet. At det i etterkant viser seg at innkjøpet var dyrere eller
rimeligere enn forutsatt på kunngjøringstidspunktet, er uten betydning i denne
sammenheng. Det er også viktig å påpeke at oppdragsgiver ikke må dele opp en
anskaffelse for å unngå at særskilte bestemmelser kommer til anvendelse.

5

Tenders Electronic Daily, se http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
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2.3 Vennesla kommunes interne reglement og retningslinjer
2.3.1 Økonomireglement
Vennesla kommunes økonomireglement ble vedtatt av kommunestyret i februar
20096. Kapittel 5 ”Utbetalinger og kjøp av varer og tjenester” gir regler for
gjennomføring av anskaffelser og kontroll ved varemottak, attestasjon og anvisning.
Reglene for gjennomføring av anskaffelser bygger på bestemmelsene i forskrift om
offentlige anskaffelser. Det er også vist til kommunens gjeldende etiske retningslinjer.
Reglementet inneholder prinsipper for innkjøpsarbeidet. Konkurranseprinsippet,
forutberegnelighet, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet og bruk av objektive kriterier for
utvelgelse, er noen av de prinsippene som er omtalt. Reglementet inneholder også et
punkt om at saksbehandling og beslutninger ikke bør ivaretas av en og samme
person alene ved anskaffelser til en verdi av over 100 000 kroner.
Reglementet inneholder ulike prosedyrer for anskaffelser avhengig av anskaffelsens
verdi. Under 100 000 kroner, 100 000 kroner – opp til nasjonal terskelverdi (500 000
kroner), for nasjonal terskelverdi til EØS terskelverdi, og for innkjøp av en verdi over
EØS terskelverdi.
I økonomireglementet er også forholdet til Knutepunkt Sørlandet – innkjøp (KnS-i)
omtalt. Det gjelder blant annet forhold som kommunen bør vurdere før de tar stilling
til om de skal delta i konkurranser som kjøres i regi av KnS-i. Økonomisjefen, eller
den han/hun bestemmer, er kommunens kontaktperson i forhold til KnS-i.
Regelverket omfatter også prosedyrer og bestemmelser for varemottak, attestasjon
og anvisning. Ved varemottak skal det kontrolleres at antall kolli stemmer med
følgeseddel. Varen leveres til den som har bestilt.
Faktura skal kontrolleres mot pakkseddel eller rekvisisjonsblankett, når slikt
foreligger. I de tilfeller hvor det foreligger avtale om kjøp (for eksempel ved
rammeavtaler) skal det foretas priskontroll.
Videre er elektronisk behandling av fakturaer omtalt. Myndighet og ansvar knyttet til
attestasjon og anvisning er beskrevet.

6

Økonomireglementet er ikke revidert etter det ble vedtatt 26.02.09. Endringer i regelverket for offentlige
anskaffelser i ettertid, er ikke hensyntatt i gjeldende økonomireglement.
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2.3.2 Etiske retningslinjer
Vennesla kommune har ”Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte” som blant
annet gir regler for ansattes adgang til å motta gaver og opptreden ved situasjoner
ved personlige interesser.
Generelt
«Vennesla kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin
virksomhet jf. kommunens lederprinsipper og organisasjonskultur. Alle ansatte og
folkevalgte har et ansvar for at dette prinsippet etterleves. Som forvaltere av
innbyggernes fellesmidler stilles det spesielt høye krav til den enkelte medarbeiders
etiske holdninger.»
Lojalitet og tillit
«Alle plikter å arbeide aktivt for å nå kommunens vedtatte mål. Dette innebærer at
alle må forholde seg lojalt til de politiske og administrative vedtak som treffes, og
overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet
(…)»
Gaver og lignende
«Folkevalgte og ansatte må ikke motta penger, gaver, personlig rabatter ved kjøp av
varer og tjenester, provisjon, tjeneste eller annen ytelse som er egnet til å påvirke,
eller av giveren ment å påvirke ens handlinger, saksforberedelse, vedtak eller andre
tjenestlige handlinger (…)»
Personlig interesse vs. kommunens interesser
«Det er ikke tillatt for kommunens ansatte å utnytte arbeidsforholdet til egen eller
andres private vinning. Kommunens folkevalgte og ansatte skal unngå å komme i
situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og personlige
interesser (…)»
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3 Gjennomgang av anskaffelser i teknisk enhet
Revisjonen har gjennomgått større investeringsprosjekter under teknisk enhet for
regnskapsåret 2015 og første halvår 2016, og valgt ut 13 anskaffelser hovedsakelig
på bakgrunn av størrelse.

3.1

Birkeland Grunn og Betong AS – Smååsane trinn 2
Anskaffelsen gjelder bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med utførelse av
kommunaltekniske anlegg i nytt boligfelt - Smååsane VVA trinn 2.
Konkurransen er kunngjort i Doffin 30. april 2013. Kommunen har valgt åpen
anbudskonkurranse som anskaffelsesprosedyre, med laveste pris som
tildelingskriteriet.
Det er utarbeidet konkurransegrunnlag datert 29. mai 2013. Det fremkommer av
konkurransegrunnlaget at oppdraget er organisert som hovedentreprise.
Rådgivende ingeniør ViaNova Kristiansand AS har ført referat fra anbudsbefaring,
anbudsprotokoll og anbudsinnstilling. Til sammen åtte entreprenører viste interesse,
og tok ut anbudsgrunnlaget, i tillegg registrerte seks underleverandører og
-entreprenører seg på Doffin. Det ble avholdt anbudsbefaring 30. mai. 7 anbud ble
levert innen fristen.
Av de innleverte anbudene var Birkeland Grunn og Betong AS den som hadde lavest
pris. ViaNova skriver i sin innstilling til kommunen: «Basert på hovedsakelig på pris,
men også på en helhetsvurdering, vil vi anbefale oppdragsgiver å innkalle Birkeland
Grunn og Betong AS til et møte for å drøfte uavklarte forhold for deretter å inngå
kontrakt.»
Kommunen har utarbeidet protokoll over anskaffelsesprosessen, og av denne
fremkommer den anslåtte verdien på kontrakten med 40 millioner kroner. Birkeland
Grunn og Betong AS ble valgt som leverandør, med en kontraktsverdi på kr 38,688
millioner kroner ekskl. MVA. Begrunnelsen for valg av leverandør er laveste pris.
Revisjonens vurdering
Det er ført protokoll over anbudsprosessen i henhold til FOA § 3-2, hvor det fremgår
at anskaffelsen er estimert til å utgjøre 40 000 000 kroner.
I henhold gjeldende forskrift på anskaffelsestidspunktet var EØS-terskelverdi for
bygge- og anleggskontrakter på 40 000 000 kroner iht. § 2-2 (1). Bestemmelsen i § 21 (2) lyder; «for kontrakter hvor den anslåtte verdi overstiger 500.000 kroner eksl.
MVA. men ikke overstiger terskelverdiene angitt i § 2-2 (terskelverdier), gjelder
reglene i forskriftens del I og del II.». Den anslåtte verdien på anskaffelsen overstiger
ikke EØS-terskelverdien, og bestemmelsene i forskriftens del 3 kommer ikke til
anvendelse.
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Kontraktsverdien på 38,7 millioner kroner underbygger rimeligheten av et estimat
under terskelverdi på 40 millioner kroner. Prosjektet for denne anskaffelsen er ikke
ferdigstilt per dags dato. I perioden frem til og med 2016, er det bokført om lag 18,5
millioner kroner ekskl. MVA fra leverandøren på prosjektet.
Anskaffelsen er kunngjort på korrekt vis, og kommunen har derfor sikret
konkurranseeksponering av dette kjøpet, jf. FOA § 9-1. Kommunen har valgt åpen
anbudskonkurranse som konkurranseform, som er tillatt anskaffelsesprosedyre iht.
FOA § 5-1.
Tildelingskriterier er laveste pris i følge kunngjøringen. I følge ViaNovas
anbudsinnstilling er det anbefalt å inngå forhandlinger med Birkeland Grunn og
Betong AS «basert hovedsakelig på pris, men også på en helhetsvurdering».
Revisjonen vil gjøre oppmerksom på at dersom tildelingskriteriet er «laveste pris», er
det kun spørsmål om å finne frem til tilbudet med lavest pris. Formuleringen i
anbefalingen til ViaNovas innstilling er dermed ikke i tråd med tildelingskriteriet.
Kommunen inngikk kontrakt med leverandøren som leverte det laveste anbudet.
Etter revisjonens vurdering er inngåelse av kontrakt med Birkeland Grunn og Betong
AS således gjennomført i samsvar med tildelingskriteriet.

3.2 Kartevoll AS – Bru Tveite
Anskaffelsen gjelder bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med bygging av ny
kjørebro, samt opprusting av eksisterende bro til gang- og sykkelveibro. Anskaffelsen
inkluderer også utbedring av eksisterende kommunal vei, samt bygging av fortau og
veibelysning langs denne. Riving av garasje og forstøtningsmur, og bygging av nye
forstøtningsmurer.
Konkurransen er kunngjort i Doffin 11. april 2014. Kommunen har valgt åpen
anbudskonkurranse som anskaffelsesprosedyre, og tildelingskriteriet er laveste pris.
Det er utarbeidet anbudsgrunnlag datert 28. april 2014. Det fremkommer av
konkurransegrunnlaget at entreprisetilbudet vil bli vurdert på grunnlag av pris (100
%). Det fremgår videre at «byggherren vil velge det tilbudet som er økonomisk
og/eller fremdriftsmessig mest fordelaktig». Det er i anbudet bedt om pris på «mur 1»
i to forskjellige utførelser, henholdsvis armert betong og naturstein.
ViaNova Kristiansand AS har ført anbudsprotokoll som viser innleverte tilbud fra fem
leverandører. Det er gitt anbud på «mur 1» i to utførelser, både i armert betong og
naturstein. Kartevoll AS har gitt de laveste anbudene for begge utførelser i følge
anbudsinnstillingen. ViaNova har anbefalt kommunen å gå i forhandlinger med
Kartevoll AS basert på pris, og at det er innlevert påkrevd dokumentasjon.
I følge ViaNovas anbudsinnstilling er det tilsammen 15 firmaer som registrerte
interesse på Doffin, hvorav det ble levert fem anbud innen fristen. Kartevoll AS
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leverte det laveste anbudet på 6,181 millioner kroner. Det er videre gitt anbud for
utførelse av «mur 1» i armert betong og naturstein, hvor Kartevoll AS har gitt laveste
anbud for begge utførelser. Det laveste anbudet er utførelse i naturstein på 5,535
millioner kroner.
Det er utarbeidet anskaffelsesprotokoll, og av denne fremkommer den anslåtte
verdien på kontrakten på 5,0 millioner kroner. Kontraktsverdien for Kartevoll AS
utgjør 5,535 millioner kroner ekskl. MVA.
Revisjonens vurdering
Anskaffelsen er estimert til 5 millioner kroner i følge anskaffelsesprotokollen, som er
under EØS-terskelverdien. Anskaffelsen er kunngjort på korrekt vis, jf. FOA § 9-1.
Kommunen har i følge utlysningen valgt å benytte åpen anbudskonkurranse som
konkurranseform, med laveste pris som tildelingskriteriet.
Det er redegjort for tildelingsvilkårene i anbudsgrunnlaget. Det er viktig at
tildelingsvilkår utformes på en klar og utvetydig måte, slik at alle potensielle
leverandører skal skjønne hva oppdragsgiver vektlegger ved utvelgelse av
kontraktspart; dette skal sikre transparente tildelingsprosesser og forutberegnelighet
for leverandørene.
I følge anbudsgrunnlaget er det oppgitt at tilbud vil bli vurdert 100% ut i fra pris, som
er i samsvar med tildelingskriteriet i henhold til utlysningen; laveste pris. Det fremgår
imidlertid videre at byggherren vil velge det tilbudet som er «økonomisk og/eller
fremdriftsmessig mest fordelaktig». Etter revisjonens oppfatning fremstår det dermed
som uklart hvilke kriterier Vennesla kommune har lagt til grunn for tildelingen av
kontrakt i denne saken; «laveste pris», eller det «økonomisk mest fordelaktige»
anbudet? Denne måten å formulere tildelingsvilkårene på sikrer etter revisjonens
oppfatning ikke de grunnleggende hensyn til forutberegnelighet og transparens, jf.
LOA § 5 annet ledd.
I § 13-2 fremkommer det at tildeling av kontrakt enten skal skje på bakgrunn av
hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, eller det tilbudet som har
lavest pris. Der kontrakten skal tildeles det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, kan
tildeling bare skje på bakgrunn av kriterier som er oppgitt enten i kunngjøringen eller
konkurransegrunnlaget. Ved tildelingskriteriet «laveste pris» er det kun tilbudet med
den laveste prisen som er avgjørende.
Det er ført anskaffelsesprotokoll hvor det fremgår at det er inngått kontrakt med
Kartevoll AS med bakgrunn i «korrekt tilbud som tilfredsstiller kravene som fremgår
av anbudsgrunnlaget, og som har lavest pris for tjenesten.» Etter revisjonens
vurdering er inngåelse av kontrakt med Kartevoll AS gjort i samsvar med
tildelingskriteriet som fremgår av utlysningen i Doffin.
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3.3 TT Anlegg AS – Jernbanebro Åsvegen
Anskaffelsen gjelder bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Åsvegen bro;
overgangsbro på kommunal vei over Sørlandsbanen, inklusive tilstøtende
veiarbeider, kabel, vann- og avløpsarbeider samt veibelysning.
Konkurransen er kunngjort i Doffin 30. oktober 2015. Kommunen har valgt åpen
anbudskonkurranse som konkurranseprosedyre, og tildelingskriteriet er laveste pris.
Det er utarbeidet konkurransegrunnlag datert 16. oktober 2015.
ViaNova Kristiansand AS har ført anbudsprotokoll og tilbudsinnstilling. Det var 17
leverandører som viste interesse for entreprisen, hvor det ble levert fire tilbud innen
fristen. Kruse Smith AS leverte det laveste anbudet på 8,039 millioner kroner ved
tilbudsfristens utløp. Den ene av leverandørene ble avvist på bakgrunn av at
tilbyderen ikke tilfredsstiller de krav til faglig kompetanse som er satt i
tilbudsforespørselen.
Det er gjennomført korreksjoner av tilbudene i forbindelse med evaluering. I følge
korrigerte tilbudssummer er det TT Anlegg AS som er det laveste tilbudet på 8,151
millioner kroner. Rett etter kommer Kruse Smith Entreprenør AS med en korrigert
sum på 8,180 millioner kroner.
Innstillingen lyder: «Begrunnet i tilbudspris, forespurt kompetanse og at tilbyder har
levert påkrevd dokumentasjon av faglige og økonomiske forhold, vil vi anbefale
Vennesla kommune å meddele kontraktsintensjon med TT Anlegg AS».
Revisjonens vurdering
ViaNova utarbeidet en grovkalkyle for anskaffelsen hvor prosjektet ble estimert til 8
millioner kroner. Den anslåtte verdien ligger under EØS-terskelverdien iht. FOA § 2-2
(1).
Anskaffelsen er kunngjort på korrekt vis, jf. FOA § 9-1. Kommunen har i følge
utlysningen valgt å benytte åpen anbudskonkurranse som konkurranseform, med
laveste pris som tildelingskriteriet.
Kommunen har valgt å inngå kontrakt med leverandøren som leverte det laveste
anbudet, i samsvar med tildelingskriteriet.
Kommunen har ikke utarbeidet en egen anskaffelsesprotokoll slik det kreves etter
FOA § 3-2. ViaNova har utarbeidet en tilbudsinnstilling hvor noen av opplysningene
fremgår, men denne er ikke fullstendig iht. minstekravene til anskaffelsesprotokoll
som er opplistet i forskriftens vedlegg 4.
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3.4 Otera Infra AS – Oppgradering veglysanlegg
Anskaffelsen gjelder inngåelse av en felles rammeavtale for kommunene Birkenes,
Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner. Rammeavtalen gjelder
vedlikehold, service og reparasjonsarbeider på kommunale vei- og gatelysanlegg.
Varigheten på avtalen er 3 år med opsjon på 1+1 år.
Anskaffelsen er anslått å overstige EØS-terskelverdien. Kunngjøring av konkurranse
ble gjort i Doffin 26. mars og i TED-databasen 31. mars 2012. Det er valgt åpen
anbudskonkurranse, hvor tildelingskriterier er laveste pris.
ViaNova Kristiansand AS har utarbeidet anskaffelsesprotokoll, hvor det fremgår at
det er levert inn tilbud fra fem leverandører. Otera Infra AS ble valgt som leverandør
med begrunnelsen: «Korrekt tilbud som tilfredsstiller kravene som fremgår av
anbudsgrunnlaget, og som har lavest pris for tjenesten.»
Revisjonens vurdering
I følge opplysninger i anskaffelsesprotokollen er anskaffelsen vurdert å overstige
terskelverdi på 1,6 millioner kroner iht. § 2-2 (1). Bestemmelsene i FOA del III
kommer dermed til anvendelse for anskaffelsen.
Anskaffelsen er kunngjort både i Doffin og TED-databasen, som er i henhold til
kunngjøringskrav for anskaffelser som overstiger terskelverdiene, jf. FOA § 18-1.
Det er benyttet åpen anbudskonkurranse som konkurranseform, som er tillatt
anskaffelsesprosedyre iht. FOA § 14-1.
Tildelingskriterier er laveste pris iht. utlysningen. Kommunen har i følge
anskaffelsesprotokollen valgt å tildele kontrakt til den leverandøren som tilfredsstilte
kravene i anbudsgrunnlaget, og hadde den laveste prisen for tjenesten.

3.5 Kartevoll AS – Høydebasseng Homstean
Anskaffelsen gjelder bygge- og anleggsarbeid knyttet til høydebasseng på
Homstean. Prosjektet omfatter ledningsanlegg, adkomstvei og bygningsmessige
arbeider i forbindelse med byggingen av nytt høydebasseng.
Konkurransen er kunngjort i Doffin 17. juni 2015. Det er benyttet åpen
anbudskonkurranse som anskaffelsesprosedyre. Tildelingskriteriet er laveste pris, i
følge utlysningen.
Tilbudsgrunnlaget er utarbeidet av COWI AS. I anbudsprotokollen fremkommer det
innleverte tilbud fra syv leverandører. I tilbudsinnstillingen anbefales det på bakgrunn
av innleverte tilbud og tildelingskriterier (laveste pris) at kommunen avholder
kontraktsmøte med Kartevoll AS, som leverte det laveste tilbudet.
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Revisjonens vurdering
Vi har fått opplyst fra kommunen at prosjektet i hovedplan for vann var lagt inn i
tiltaksplan med 6 millioner kroner. Anskaffelsens verdi ble dermed anslått å være
under EØS-terskelverdien iht. FOA § 2-2 (1).
Anskaffelsen er kunngjort på korrekt vis, og man har valgt åpen anbudskonkurranse
som konkurranseform.
Kontrakten er tildelt leverandøren som ga det laveste tilbudet, i samsvar med
tildelingskriteriet.
Kommunen har ikke utarbeidet anskaffelsesprotokoll slik det kreves etter FOA § 3-2.

3.6 ViaNova Kristiansand AS – Jernbanebro Åsvegen
Anskaffelsen
jernbanebro.

gjelder prosjektledelse

knyttet

til

byggeprosjektet

på

Åsveien

Kontrakten er tildelt ViaNova Kristiansand AS på bakgrunn av avrop på rammeavtale
om kjøp av teknisk rådgivning.
I kommunens rammeavtale er det bestemmelser om at for avrop med verdi under
250 000 kroner, skal skje basert på rangeringen;
1. ViaNova Kristiansand
2. Rambøll Norge AS
3. Cowi AS
For avrop med estimert verdi over 250 000 kroner skal avrop skje etter
gjennomføring av minikonkurranse
Revisjonens vurdering
I avropskjema er samlet honorar estimert til å utgjøre mellom 250-300 000 kroner.
Revisjonen har blitt opplyst om at det ikke er gjennomført minikonkurranse, da
anskaffelsen ble vurdert å utgjøre inntil 250 000 kroner. Dette er begrunnet med at
det er oppført feil beløp i avropskjemaet.
I følge avropsskjemaet datert i mars 2016, er varigheten av avtalen opplyst å være
frem til november 2016. I 2016 er det bokført fakturaer for byggeledelse på til
sammen om lag 183 000 kroner ekskl. MVA på prosjektet. Fakturert beløp
underbygger at anskaffelsen vil utgjøre under 250 000 kroner, og således ikke være
krav om å avholde minikonkurranse.
ViaNova Kristiansand er rangert som den første leverandøren i tilfeller ved
anskaffelser til en anslått verdi under 250 000 kroner. Etter revisjonens vurdering har
anskaffelsen skjedd i henhold til bestemmelsene i rammeavtalen, under forutsetning
av at det er oppført feil anslått beløpsstørrelse i avropsskjema.
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3.7 Volvo Maskin AS – Beltegraver (2014)
Kommunen har i perioden fra begynnelsen av mai 2014 og ut februar 2016 leid en
beltegraver7, hvor betalt leie til sammen utgjør 1,444 millioner ekskl. MVA. I april
2016 er gravemaskinen kjøpt ut for 95 000 kroner ekskl. MVA. Total anskaffelse for
gravemaskinen utgjør 1,539 millioner kroner.
Enhetsleder for teknisk forvaltning har opplyst at man i utgangspunktet hadde tenkt
å leie gravemaskin for en kortere periode, og at leiebeløpet ikke ville overstige
nasjonal terskelverdi på 500 000 kroner ekskl. MVA. Videre er det opplyst at
leieperioden av ulike årsaker ble dradd ut i tid.
Enhetsleder har konkludert med at man i dette tilfelle har leid gravemaskinen for
lenge, og dermed brutt anskaffelsesregelverket.
Revisjonens vurdering
Kommunen har leid og kjøpt gravemaskin fra Volvo Maskin AS til en verdi av 1,539
millioner kroner ekskl. MVA uten konkurranseeksponering.
Leien startet i mai 2014. Dersom man ser på inngående fakturaer til kommunen, så
oversteg leiebeløpet 100 000 kroner per juni 2014. Videre oversteg man nasjonal
terskelverdi på 500 000 kroner per januar 2015. Totalutgiftene for leie og kjøp av
gravemaskinen overstiger ikke EØS-terskelverdi.
Kommunen har ikke utarbeidet anskaffelsesprotokoll eller skriftliggjort vurderingene
som ble gjort i forbindelse med anskaffelsen.
Iht. FOA § 2-1 (1) vil forskriftens del I gjelde for alle anskaffelser uavhengig av
anskaffelsens art og verdi. I henhold til de alminnelige reglene i FOA § 3-1, 7.ledd
står det at «oppdragsgiver skal fortløpende sikre at de vurderinger og den
dokumentasjon som har betydning for gjennomføring av konkurranse er skriftlig, slik
at en tredjeperson eller et klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av
oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet».
Etter revisjonens vurdering skulle vurderingene i forhold til anskaffelsens varighet og
størrelse blitt skriftliggjort. I tillegg skulle det blitt innhentet tilbud fra flere
leverandører, og utarbeidet anskaffelsesprotokoll, da det basert på fakturert leie er
nærliggende å anta at anskaffelsen i det minste ville overstige kr 100.000 ekskl.
MVA.

7

Volvo ECR145-DL-UM beltegraver
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3.8 Volvo Maskin AS – Beltegraver (2016)
12. august 2015 startet leie av gravemaskin med månedsbeløp på 25.000 kroner
ekskl. MVA fra Volvo Maskin AS. I følge opplysninger fra enhetsleder for teknisk
enhet, oppstod det et umiddelbart behov for gravemaskin i forbindelse med kloakkoversvømmelse sommeren 2015. Leieavtalen ble inngått 17. juni 2015, og var ment å
utløpe ved utgangen av 2015. Det ble ikke gjennomført konkurranse i forbindelse
med anskaffelsen. Det foreligger ikke skriftlige vurderinger eller protokollføring knyttet
til anskaffelsen.
17. mars 2016 er det kunngjort konkurranse i Doffin for leieavtale av gravemaskin.
Anskaffelsen gjelder leie av beltegravemaskin uten fører med mulighet for utkjøp. Det
er estimert at kontraktsverdi inkludert opsjon med utkjøp vil utgjøre 1,5 millioner
kroner.
I følge konkurransegrunnlaget er det valgt å benytte konkurranse med forhandling,
med åpen invitasjon til å levere tilbud. Tildelingskriteriet er det mest fordelaktige
tilbudet vurdert på grunnlag av kriteriene:


Pris – vektet 70 %
o Leie av maskin per måned
o Utkjøpskostnaden etter 12 mnd og 24 mnd
o Opsjon på serviceavtale etter utkjøp
Priser blir vurdert forholdsmessig, hvor beste pris får høyest karakter.



Kvalitet – vektet 30 %
Funksjonsmessige egenskaper
De enkelte maskinene vil bli vurdert forholdsmessig opp mot andre tilbudte
maskiner.

Kommunen har benyttet seg av Odin Prosjekt AS i forbindelse med gjennomføring av
anskaffelsesprosessen.
Det er utarbeidet anskaffelsesprotokoll hvor det fremgår at to leverandører leverte
tilbud innen fristen. De to tilbudene er evaluert i henhold til tildelingskriteriene. Volvo
Maskin AS har fått den høyeste poengsummen, og er tildelt kontrakten.
Gravemaskinen som det ble inngått leieavtale for sommeren 2016, er den samme
maskinen som er leid fra august 2015. Revisjonen har blitt informert av enhetsleder
om at dette forholdet ikke har kommet Volvo Maskin AS til gunst, i tilknytning til
anbudsprosessen. Begrunnelsen for dette er at andre leverandører har samme
mulighet til å levere tilbud på brukt maskin, og står dermed likestilt med anbud fra
Volvo Maskin AS.
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Revisjonens vurdering
Kommunen inngikk i 2015 avtale om leie av gravemaskin uten konkurranseeksponering. Det foreligger en unntaksbestemmelse i FOA § 2-1, 2.ledd bokstav c,
hvor det er angitt at for kontrakter som ikke overstiger terskelverdiene, gjelder kun de
alminnelige bestemmelsene i del I, dersom: «anskaffelsen på grunn av uforutsette
omstendigheter ikke kan utsettes i den tiden det tar å gjennomføre en konkurranse».
Bestemmelsene i FOA del I innbefatter blant annet at vurderinger i forhold til
anskaffelsen skal være skriftlig, jf. § 3-1 (7), samt at det skal føres anskaffelsesprotokoll iht. § 3-2. Kommunen har ikke skriftliggjort vurderinger eller ført protokoll,
slik forskriften krever. Revisjonen mener det er særlig viktig å dokumentere
vurderinger som er gjort i de tilfeller hvor man har vurdert en anskaffelse å være
omfattet av unntaksbestemmelser.
Anskaffelsen som ble utlyst i mars 2016, ble anslått å utgjøre 1,5 millioner kroner,
som er under EØS-terskelverdien iht. FOA § 2-2 (1). Konkurransen er kunngjort på
korrekt vis, og kommunen har derfor sikret konkurranseeksponering av dette kjøpet,
jf. FOA § 9-1.
Kommunen har valgt konkurranse med forhandling, og dette er en tillatt prosedyre i
henhold til FOA § 5-1, da anskaffelsen er under terskelverdi, jf. FOA § 2-2.
Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Det fremgår av
konkurransegrunnlaget hvordan kriteriene vektlegges. Kommunen har valgt å tildele
kontrakt til den leverandøren som fikk den høyeste poengsummen.
Kommunen har utarbeidet anskaffelsesprotokoll, iht. FOA § 3-2. Det er ikke opplyst
om kontraktsverdien, iht. minstekrav angitt i vedlegg 4 til forskriften.

3.9 Goodtech Environment AS – Homstean kloakkrenseanlegg
Anskaffelsen gjelder en utvidelse av et eksisterende renseanlegg.
Kommunen har konkludert med at av tekniske årsaker kunne denne leveransen bare
forestås av den leverandøren som opprinnelig hadde levert renseanlegget. Alternativt
måtte hele renseanlegget skiftes ut, da det var nødvendig å benytte utstyr og
styringssystem som var tilpasset eksisterende utstyr.
Goodtech Environment AS var leverandør av eksisterende utstyr, og ble derfor valgt
til å videreføre eksisterende renseprosess.
Revisjonens vurdering
Dersom anskaffelsen kun kan foretas hos én leverandør i markedet, kan
oppdragsgiver foreta anskaffelsen etter forskriftens del I, jf. FOA § 2-1, 2.ledd,
bokstav a.
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Det er ikke tilstrekkelig at oppdragsgiver er av den formening at kun én leverandør
kan oppfylle dens behov, eller at de kun vet om én leverandør fordi de mangler
kunnskap om markedet. Kommunen har, basert på egne erfaringer, vurdert at store
deler av bygget ville vært bygd om, og mulig vært revet ved valg av en annen
leverandør. Kommunens vurderinger er ikke skriftlig dokumentert.
Etter revisjonens vurdering burde det vært utarbeidet en protokoll hvor det
dokumenteres hvilke vurderinger og/ eller undersøkelser som er gjort i forhold til om
flere leverandører kunne forestå anskaffelsen. Det vises til krav om skriftlige
vurderinger i FOA § 3-1, 7. ledd (jf. kommentar under kap. 3.7) samt krav om
protokollføring av anskaffelsesprosessen iht. § 3-2.

3.10 Birkeland Grunn
ledningsnett

og

Betong

AS

–

Rehabilitering

Anskaffelsen gjelder arbeid på vann- og avløpsgrøfter i Kommeren i forbindelse med
rehabilitering av vann- og kloakkledninger.
Kommunen har utarbeidet anskaffelsesprotokoll, hvor det fremgår at verdien på
kontrakten ble anslått å utgjøre 400 000 kroner.
Det er invitert anbydere til befaring, hvor to av anbyderne som var til stede har levert
anbud. Birkeland Grunn og Betong ble valgt som leverandør som den anbyderen
med lavest pris.
Revisjonens vurdering
Anskaffelsens verdi er anslått å være under nasjonal terskelverdi på 500 000 kroner
ekskl. MVA, og kan følge forskriftens del I.
Revisjonen har fått opplyst at tre leverandører ble forespurt om å gi tilbud. Dette er i
henhold til kommunens interne økonomireglement pkt 5.1.3.
Det er utarbeidet anskaffelsesprotokoll som inneholder minstekravene for
anskaffelser mellom 100 000 og 500 000 kroner ekskl. MVA, angitt i vedlegg 3 til
forskriften.
Revisjonen har ingen kommentarer i forhold til konkurranseeksponeringen eller
dokumentasjon av anskaffelsesprosessen, i forhold til kravene i FOA del I.
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3.11 Fjellestad & Heggland AS – Transport av steinmasser
Anskaffelsen gjelder levering av steinmasser til Steinfossen.
Kommunen fikk i 2015 anledning til å få gratis masse fra et privat tomtearbeid i
sentrum. Dette var tiltenkt levert til Holtet i forbindelse med vann og avløpsprosjekt,
og skulle leveres kostnadsfritt.
På grunn av forsinkelse i planarbeid og avtale med grunneiere, så måtte massene
kjøres til eget lager på Steinfossen. Fjellestad & Heggland AS hadde entreprisen på
tomtearbeidet og sto derfor for kjøring av massene. Kommunen måtte dekke
kostnadene for kjøring til Steinfossen.
Revisjonens vurdering
Fjellestad § Heggland AS har fakturert kommunen for 488 800 kroner ekskl. MVA for
leveranse av stein til Steinsfoss. Det er ikke gjennomført egen konkurranse i forhold
til valg av transportfirma.
I følge enhetsleder for teknisk forvaltning ble det vurdert at det ville være mer
kostnadsbesparende å benytte seg av tilbudet om kostnadsfrie steinmasser fra dette
tomtearbeidet, og samtidig benytte seg av deres transportfirma.
Det var ikke anledning til å benytte seg av annen transport dersom man ønsket disse
massene. Begrunnelsen for dette var at man fikk steinmassene fra et privat
tomtearbeid, og man måtte dermed benytte seg av deres transportfirma. Det ble
således ikke foretatt egen konkurranse i forbindelse med transporten. Kommunens
vurderinger i forhold til dette er ikke skriftliggjort.
Etter revisjonens vurdering burde kommunens vurderinger blitt dokumentert skriftlig
iht. bestemmelsene i FOA § 3-1 (7). Ettersom anskaffelsen overstiger 100 000 kroner
er det i tillegg krav om protokollføringer iht. FOA § 3-2.

3.12 Ropstad Maskin AS/ CGB Entreprenør AS – brøyting
Anskaffelsen gjelder rammeavtale for vintervedlikehold av veier i Vennesla kommune
for perioden 2013-2017.
Den totale anskaffelsen er anslått å utgjøre 2 millioner kroner, men hvor anbudet
fordeles på flere roder, og hvor kommunen har vurdert at kontrakt per rode vil være
under terskelverdi.
Konkurransen er kunngjort i Doffin 13. mai 2013. Det fremgår av kunngjøringen at det
benyttes åpen anbudskonkurranse.
I følge konkurransegrunnlaget skal tildeling av kontrakt skje på basis av hvilket tilbud
som er det økonomisk mest fordelaktige ut fra følgende kriterier:
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Utførelse/leveranse/kompetanse – vektes 60 %
o Faglig kompetanse
o Responstid/gjennomføringsevne
o Evne til å yte service og utføre tjenesten på en tilfredsstillende måte
o Egnet utstyr for oppdraget
Priser – vektes 40 %
o Beredskapspris
o Timepris
o Øvrige kostnader forbundet med å anta tilbudet

Kommunen har utarbeidet anskaffelsesprotokoll, hvor det fremkommer at 11
leverandører har vunnet anbud fordelt på 16 roder. Det ble mottatt fem tilbud for rode
9, hvor Ropstad Maskin8 ble valgt som leverandør ut i fra en helhetsvurdering basert
på tildelingskriteriene.
Revisjonens vurdering
Kommunen har vurdert at verdi per kontrakt vil være under EØS-terskelverdien iht. §
2-2 (1), og bestemmelsene i forskriftens del 3 kommer dermed ikke til anvendelse.
Anskaffelsen er kunngjort på korrekt vis, og kommunen har derfor sikret
konkurranseeksponering av dette kjøpet, jf. FOA § 9-1.
Kommunen har valgt åpen anbudskonkurranse som konkurranseform, som er tillatt
anskaffelsesprosedyre iht. FOA § 5-1.
Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Det fremgår av
konkurransegrunnlaget hvordan kriteriene vektlegges. Kommunen har valgt å tildele
kontrakt til den leverandøren som fikk den høyeste poengsummen.
Kommunen har utarbeidet anskaffelsesprotokoll. Det er ikke opplyst om
kontraktsverdien, iht. minstekrav angitt i vedlegg 4 til forskriften. Den mottatte
protokollen er ikke datert eller signert av protokollfører.

3.13 Trucknor Kristiansand AS - Lastebil
Anskaffelsen gjelder innkjøp av en 3-akslet lastebil med dumperkasse.
Verdien på anskaffelsen er anslått å utgjøre 1,7 millioner kroner i følge
anskaffelsesprotokollen,
som
overstiger
gjeldende
terskelverdi
på
anskaffelsestidspunktet. Konkurransen ble kunngjort i Doffin 18. juni 2015, men er
ikke publisert i TED-databasen. Det fremgår av kunngjøringen at det benyttes åpen
anbudskonkurranse.

8

Ropstad Maskin AS ble i 2015 kjøpt opp i sin helhet av CGB Entreprenør AS, og kontrakt på brøyting ble
overført til CGB Entreprenør AS
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I følge konkurransegrunnlaget skal tildeling av kontrakt skje på basis av hvilket tilbud
som er det økonomisk mest fordelaktige ut fra følgende kriterier:
 Pris – vektes 20 %
 Kvalitet – vektes 25 %
 Service og vedlikeholdsoppfølging/salgs- og serviceapparat – vektes 20 %
 Leveringstid – vektes 5 %
 Garantiforhold – vektes 10 %
 Funksjonalitet og fører miljø – vektes 20 %
I konkurransegrunnlaget pkt 2.4 er det oppgitt spesifikasjoner av lastebil. Enkelte av
disse spesifikasjonene er relativt bestemte, som f.eks. retter seg mot farge og
utseende av lastebilen. I følge enhetsleder for teknisk enhet skyldes dette mest
sannsynlig kopiering av tekst fra ett annet anbud, og ble ikke vektlagt ved evaluering
av tilbudene. Enhetsleder presiserer videre at de fleste leverandørene i markedet har
mulighet til å tilby de opplistede spesifikasjonene.
Kommunen har utarbeidet anskaffelsesprotokoll, hvor det fremkommer at anbud ble
levert inn av tre leverandører. Trucknor Kristiansand AS ble valgt som leverandør
med begrunnelsen; «laveste anbyder etter vekting».
Revisjonens vurdering
I følge opplysninger i anskaffelsesprotokollen er anskaffelsen vurdert å overstige
terskelverdi på 1,55 millioner kroner iht. § 2-2 (1). Bestemmelsene i FOA del III
kommer dermed til anvendelse for anskaffelsen.
Anskaffelsen er kunngjort i Doffin, men er ikke publisert i TED-databasen, som er et
kunngjøringskrav for anskaffelser som overstiger terskelverdiene, jf. FOA § 18-1.
Det er benyttet åpen anbudskonkurranse som konkurranseform, som er tillatt
anskaffelsesprosedyre iht. FOA § 14-1.
Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Det fremgår av
konkurransegrunnlaget hvordan kriteriene vektlegges. Kommunen har valgt å tildele
kontrakt til den leverandøren som fikk den høyeste poengsummen.
Kommunen har utarbeidet anskaffelsesprotokoll iht. minstekrav angitt i vedlegg 4 til
forskriften, hvor anskaffelsesprosessen er skriftlig dokumentert.
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4 Gjennomgang av anskaffelser under øvrige enheter
Revisjonen har gjennomgått større leverandørreskontroer i drifts- og
investeringsregnskapet for første halvår 2016, og valgt ut tre anskaffelser i
investeringsregnskapet og to anskaffelser fra driftsregnskapet.

4.1 Kruse Smith AS – Svømmehall
Anskaffelsen gjelder bygningsmessig arbeid i forbindelse med bygging av ny
svømmehall.
Konkurranse for utførelse av svømmehallen ble opprinnelig kunngjort i Doffin 12.
mars 2014 og TED-databasen. Etter gjennomført konkurranse mottok kommunen
klager på tildelingene. Tildelingsvilkårene var ikke utformet på en tilstrekkelig klar og
utvetydig måte, og som et resultat av dette ble konkurransen avlyst. Ny konkurranse
ble kunngjort i Doffin og TED-databasen 30. september 2014.
Det fremgår av konkurransegrunnlaget at prosjektet er organisert som delt entreprise,
med følgende inndeling av fag:
 B1 Bygningsmessig arbeider
 V1 Rørleggerarbeider
 V3 Luftbehandling
 V3 Vannbehandling
 E1 Elektro
 E2 Heis
Det er valgt åpen anbudskonkurranse. I følge tilbudsgrunnalget skal tildeling av
kontrakt skje på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige ut fra
følgende kriterier:
 Pris: vekt 95%
Ved evaluering av pris vil tilbyder med lavest pris få karakteren 10. Øvrige
tilbydere får et fratrekk i poeng som tilsvarer prosentvis avtstand fra laveste
tilbyder. Laveste poengsum er 0.
 Kompetanse til nøkkelpersonell: vekt 5%
For kompentanse til nøkkelpersonell gis det poeng i forhold til hverandre. Det
gis poeng på utdannelse og erfaring. Tilbyder med best kompetanse på hvert
av disse får 5 poeng. Det er maksimalt mulig å få 10 poeng. De andre
vurderes i forhold til beste tilbyder på en skala fra 1-5 på utdannelse og
erfaring.
Kommunen har utarbeidet anskaffelsesprotokoll hvor det fremgår at det er levert
tilbud fra seks leverandører. Kruse Smith AS er leverandøren som hadde det mest
fordelaktige tilbudet basert på tildelingskriteriene. Korrigert tilbudssum utgjør 62,689
millioner kroner ekskl. MVA i henhold til meddelelse om kontraktstildeling som er
sendt til alle tilbydere.
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Revisjonens vurdering
I følge opplysninger i anskaffelsesprotokollen er anskaffelsen vurdert å overstige
EØS-terskelverdi iht § 2-2 (1). Bestemmelsene i FOA del III kommer dermed til
anvendelse for anskaffelsen.
Anskaffelsen er kunngjort både i Doffin og TED-databasen, som er i henhold til
kunngjøringskrav for anskaffelser som overstiger terskelverdiene, jf. FOA § 18-1.
Det er benyttet åpen anbudskonkurranse som konkurranseform, som er tillatt
anskaffelsesprosedyre iht. FOA § 14-1. Tildelingskriteriet er det økonomisk mest
fordelaktige tilbudet.
Det er sendt melding til alle tilbydere om kontraktstildeling, hvor det fremgår at
kommunen har valgt å tildele kontrakt til den leverandøren som fikk den høyeste
poengsummen.
Kommunen har utarbeidet anskaffelsesprotokoll. Det er ikke opplyst om anslått verdi
på anskaffelsen i kontrakten, iht. minstekrav angitt i vedlegg 4 til forskriften. Det
fremgår imidlertid at anskaffelsen er anslått å overstige EØS-terskelverdi.

4.2 Oneco Sør AS – Svømmehall
Anskaffelsen gjelder elektroinstallasjoner i forbindelse med bygging av ny
svømmehall.
Konkurransen er utlyst som delt entreprise, jf. pkt 4.1 Svømmehall – Kruse Smith AS.
Kommunen har utarbeidet anskaffelsesprotokoll hvor det fremgår at det er levert
tilbud fra tre leverandører. OneCo Sør AS er leverandøren som hadde det mest
fordelaktige tilbudet basert på tildelingskriteriene. Korrigert tilbudssum utgjør 6,308
millioner kroner ekskl. MVA i henhold til meddelelse om kontraktstildeling som er
sendt til alle tilbydere.
Revisjonens vurdering
Kunngjøring er vurdert under pkt 4.1.
Det er sendt melding til alle tilbydere om kontraktstildeling, hvor det fremgår at
kommunen har valgt å tildele kontrakt til den leverandøren som fikk den høyeste
poengsummen.
Kommunen har utarbeidet anskaffelsesprotokoll. Det er ikke opplyst om anslått verdi i
kontrakten, iht. minstekrav angitt i vedlegg 4 til forskriften. Det fremgår imidlertid at
anskaffelsen er anslått å overstige EØS-terskelverdi.
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4.3 Enwa Badeanlegg AS – Svømmehall
Anskaffelsen gjelder vannbehandlingsanlegg i forbindelse med bygging av ny
svømmehall.
Konkurransen er utlyst som delt entreprise, jf. pkt 4.1.
Kommunen har utarbeidet anskaffelsesprotokoll hvor det fremgår at det er levert
tilbud fra tre leverandører. ENWA ABC Tech AS er leverandøren som hadde det
mest fordelaktige tilbudet basert på tildelingskriteriene. Korrigert tilbudssum utgjør
3,322 millioner kroner ekskl. MVA i henhold til meddelelse om kontraktstildeling som
er sendt til alle tilbydere.
Revisjonens vurdering
Kunngjøring er vurdert under pkt 4.1.
Det er sendt melding til alle tilbydere om kontraktstildeling, hvor det fremgår at
kommunen har valgt å tildele kontrakt til den leverandøren fikk den høyeste
poengsummen.
Kommunen har utarbeidet anskaffelsesprotokoll. Det er ikke opplyst om anslått verdi i
kontrakten, iht. minstekrav angitt i vedlegg 4 til forskriften. Det fremgår imidlertid at
anskaffelsen er anslått å overstige EØS-terskelverdi.

4.4 Helen & Hard AS - konsulenttjenester
Anskaffelsen gjelder mulighetsstudie for utvidelse av voksenopplæringen.
I forbindelse med bygging av nytt bibliotek og kulturhus ble det gjennomført en
begrenset plan og design konkurranse, som ble utlyst i Doffin 17. juni 2008. Det var
60 firmaer som meldte sin interesse, og fem av disse ble invitert til å delta. Juryen
kåret Arkitektfirma Helen & Hard som vinner av konkurransen. Det ble inngått avtale
signert av arkitektfirmaet 25. august og av kommunen 3. september 2009.
Kommunen har opplyst at prosjektet omfattet tilpasninger til tilstøtende bygninger;
samfunnshuset og voksenopplæring. På bygget for voksenopplæring er både
planløsning og fasader berørt. Mulighetsstudie for utvidelse av voksenopplæringen
ble vurdert å berøre både konkurransen og det ferdige prosjektet i så stor grad at det
hadde vært unaturlig at andre arkitekter skulle gjennomføre dette.
Ved anskaffelsen ble det vurdert at «verket» til en viss grad var beskyttet av
åndsverksloven, og at eier av bygget ikke står fritt til å gjøre endringer. Helen & Hard
hadde enerett og råderett over material i form av datamodeller, teknisk informasjon
om bygget og tegningsmateriale. På denne bakgrunn ble det vurdert at det var
økonomisk svært uhensiktsmessig å måtte bygge opp nye database for å visualisere
ulike forslag.
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Revisjonens vurdering
Helen & Hard AS har fakturert Vennesla kommune for 200 000 kroner ekskl. MVA for
mulighetsstudiet. Med utgangspunkt i at anskaffelsens verdi er under nasjonal
terskelverdi, så kan forskriftens del I følges.
Kommunen har i tillegg vurdert at unntaksbestemmelser i forskriftens § 2-1 er
gjeldende for denne anskaffelsen. Unntaksbestemmelsen innebærer at for
anskaffelser under terskelverdiene angitt i § 2-2, vil kun de alminnelige
bestemmelsene i del I gjelde. Bestemmelsen i forskriften § 2-1, 2.ledd bokstav a
lyder: «anskaffelsen kan bare foretas hos én leverandør i markedet, for eksempel av
tekniske eller kunstneriske årsaker, eller for å beskytte en enerett mv.»
Vennesla kommune har ikke skriftliggjort sine vurderinger av anskaffelsen eller ført
protokoll over anskaffelsesprosessen, slik det kreves i FOA §§ 3-1 og 3-2.
Revisjonen mener det er spesielt viktig å sikre god dokumentering av vurderingene
som blir gjort dersom kommunen konkluderer med å unnlate egen
konkurranseeksponering av en anskaffelse.

4.5 Noricom Språktjenester – tolk
Kommunen har kjøpt tolketjenester fra Noricom Språktjenester i en årrekke. De siste
årene har kjøpene vært i størrelsesordenen mellom 500 000 til 600 000 kroner årlig.
Vennesla kommune har ikke tidligere hatt innkjøpsavtale for tolketjenester. I møte
med KnS-i i januar 2016, ble behovet for å få tolketjenester lagt ut på anbud tatt opp.
Songdalen kommune publiserte konkurransen på Doffin 27. april 2016 på vegne av
Songdalen, Birkenes, Lillesand, Søgne og Vennesla kommuner. Konkurransen ble
også publisert i TED-databasen.
Rammeavtale er inngått med Noricom Språktjenester AS, signert og datert av
Songdalen kommune 12. juni og Noricom Språktjenster AS den 18. juli 2016, etter
fullmakt fra Vennesla kommune datert 11. februar 2016.
Revisjonens vurdering
Kommunen har i flere år kjøpt tolketjenester fra Noricom Språktjenster AS, uten at
denne type innkjøp har vært utsatt for konkurransedisponering.
Forholdet er i 2016 tatt hånd om ved at det er gjennomført anbudsprosess i regi av
Songdalen kommune på vegne av Knutepunkt Sørlandet, og inngått rammeavtale for
tolkingstjenester som omfatter Vennesla kommune.
Konkurransen er utlyst i Doffin og TED, som er iht. FOA del III for anskaffelser som
overstiger EØS-terskelverdi. Revisjonen har ikke etterprøvd konkurranseprosessen,
da dette er foretatt i regi av Songdalen kommune.
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5 Revisjonens merknader og anbefalinger
Revisjonen har gått gjennom 18 anskaffelser av ulik art og verdi, og revisjonens
hovedinntrykk er at Vennesla kommune i det vesentligste ivaretar de grunnleggende
krav til offentlige anskaffelsesprosedyrer.
Som gjennomgangen viser har revisjonen funnet noen avvik i de ulike
innkjøpsprosessene. Det er likevel revisjonens oppfatning at Vennesla kommune har
forståelse for grunnleggende hensyn i anskaffelsesregelverket.
Ulovlig direkte anskaffelse er i FOA § 4-1 bokstav q) definert som «en anskaffelse
hvor oppdragsgiver i strid med reglene i denne forskrift ikke har kunngjort
konkurransen, eller en anskaffelse hvor oppdragsgiver bare har kunngjort i Doffin når
det etter denne forskriften foreligger enn plikt til å kunngjøre i TED-databasen.»
Revisjonen har ved sin gjennomgang avdekket følgende anskaffelser som vil falle inn
under definisjonen som ulovlig direkte anskaffelser i henhold til forskriften:
 Leie/kjøp av beltegraver i perioden 2014-2016 på totalt kr 1,539 mill fra Volvo
Maskin AS ble ikke konkurranseeksponert (jf. pkt. 3.7)
 Kjøp av lastebil fra Trucknor Kristiansand AS hadde en anslått verdi som
oversteg EØS-terskelverdi, men som ikke ble kunngjort i TED-databasen (jf.
pkt. 3.13)
 Det har blitt kjøpt inn tolketjenester fra Noricom Tolketjenester AS i flere år
uten at det var foretatt konkurranse9 eller inngått avtale (jf. pkt. 4.5).
Revisjonen anbefaler at det ved planlagte anskaffelser gjøres en skriftlig vurdering av
størrelse og omfang, som det er sannsynlig at anskaffelsen vil kunne utgjøre.
Beregning av anskaffelsens anslåtte verdi er regulert i FOA § 2-3. Den estimerte
størrelsen bør etter revisjonens vurdering nedfelles i et skriftlig dokument, hvor det
videre gjøres skriftlige vurderinger i forhold til hvilke utlysningskrav og
anskaffelsesprosedyrer som vil kunne komme til anvendelse i henhold til forskriftens
bestemmelser.
Revisjonen anbefaler også at Vennesla kommune bør ha økt fokus på oppfølging av
leverandører som benyttes hyppig av kommunen med hensyn til om dette har vært
konkurranseeksponert i henhold til forskriften, samt at det foreligger gyldig avtale
mellom partene som blant annet regulerer avtalt pris.
Gjennomgangen viser at Vennesla kommune i noen tilfeller har sviktende rutiner
vedrørende protollføring av anskaffelser. Protokollplikten er nedfelt i FOA § 3-2. Her
fremkommer det at en protokoll skal «beskrive alle vesentlige forhold og viktige
beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen».

9

Samarbeidsprosjektet Knutepunkt Sørlandet har gjennomført konkurranse og inngått rammeavtale med
leverandør for tolketjenester i 2016, hvor Vennesla kommune er avtalepart.
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De grunnleggende krav som gjelder alle anskaffelser i § 3-1 har også bestemmelser i
7.ledd som lyder: «oppdragsgiver skal fortløpende sikre at de vurderinger og den
dokumentasjonen som har betydning for gjennomføringen av konkurransen er
skriftlig, slik at en tredjeperson eller et klageorgan i ettertid kan få en god forståelse
av oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet»
Det er flere formål med å dokumentere anskaffelsesprosessene:
 Etter at anskaffelsen er gjennomført, skal det være mulig å kontrollere og
verifisere at kommunen har foretatt anskaffelsen i henhold til regelverk for
offentlige anskaffelser og andre rettslig bindende regelverk.
 At alle vurderinger er dokumentert skaper tiltro hos både konkurrenter og
allmennheten for øvrig, til at kommunen har utnyttet ressurser på en
hensiktsmessig måte, og at tildeling av kontrakter ikke har skjedd på bakgrunn
av kjennskap eller at ansatte har oppnådd personlige fordeler ved å foreta de
ulike anskaffelsene.
Eksemplene for manglende dokumentasjon av anskaffelsesprosessene gjelder i flere
anskaffelser hvor kommunen har vurdert at unntaksbestemmelser kommer til
anvendelse. Det vises her blant annet til følgende anskaffelser:
 Leie av beltegraver fra Volvo Maskin AS, hvor det oppstod en hastesak i
forbindelse med kloakkoversvømmelse, og dermed ikke ble gjennomført
konkurranse (jf. pkt 3.8)
 Goodtech Environment AS sin utførelse av utvidelse av eksisterende
renseanlegg, hvor det ble vurdert at anskaffelsen kun kunne foretas hos én
leverandør i markedet (jf. pkt 3.9)
 Transport av steinmasser utført av Fjellestad & Heggland AS, grunnet deres
entreprise på privat tomtearbeid hvor de kostnadsfrie massene skulle
transporteres fra (jf. pkt. 3.11).
 Mulighetsstudie for utvidelse av voksenopplæringen som ble utført av Helen &
Hard AS, på bakgrunn av deres arkitekttjenester i forbindelse med nyt bibliotek
og kulturhus (jf. pkt. 4.4)
Etter revisjonens vurdering er det spesielt viktig at vurderinger knyttet til denne typen
anskaffelser blir dokumentert og skriftliggjort, slik at tredjeperson eller et klageorgan i
ettertid kan få en god forståelse av kommunens vurderinger og upartiskhet.
Det presiseres at kommunens egne vurderinger i forhold til ovennevnte anskaffelser
ikke er etterprøvd av revisjonen i forbindelse med denne revisjonsrapporten.
Det foreligger heller ikke protokollføring av de tidligere nevnte direkte anskaffelsene
knyttet til leie/kjøp av beltegraver i perioden 2014-2016, eller for kjøp av
tolketjenester i perioden før inngåelse av rammeavtale i 2016.
Revisjonen har for øvrig registrert to tilfeller hvor det er unnlatt å utarbeide egen
anskaffelsesprotokoll ved anskaffelsene knyttet til bygge- og anleggsarbeid ved
jernbanebro Åsvegen (jf. pkt 3.3) og Høydebasseng Homsetan (jf. pkt 3.5). Det
foreligger i disse tilfellene tilbudsinnstillinger som er utarbeidet av innleide rådgivere,
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som inneholder enkelte av minimumsopplysningene iht. forskriftens krav til
protokoller.
Revisjonen vil understreke at det er Vennesla kommune sitt ansvar å påse at
kravene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser blir ivaretatt.
Revisjonens gjennomgang viser at det for de tilfellene hvor det utarbeides
anskaffelsesprotokoll, har blitt benyttet standardiserte maler som bidrar til å sikre at
minimumsinnhold i forskriften blir ivaretatt, jf. FOA § 3-2, 2.ledd og forskriftens
vedlegg 3 og 4. Benyttelse av maler som inneholder minimumskravene er et godt
tiltak etter revisjonens vurdering.
Kommunen har benyttet det rådgivende ingeniørfirmaet ViaNova Kristiansand AS, i
forbindelse med noen av de utvalgte anskaffelsesprosessene. Revisjonens
gjennomgang viser at ViaNova sine formuleringer i anbudsgrunnlag og -innstillinger, i
enkelte tilfeller kan gjøre det uklart hvilket tildelingskriterium som legges til grunn ved
anskaffelsene. Det er viktig at tildelingsvilkår utformes på en klar og utvetydig måte,
slik at alle potensielle leverandører skal ha klarhet i hva oppdragsgiver vektlegger
ved utvelgelse av kontraktspart.
Anbefalinger
Revisjonen anbefaler at:
 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 en 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.
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6 Rådmannens høringsuttalelse
I forhold til gjennomgangen bemerker revisjonen at man har funnet noen avvik i de
ulike innkjøpsprosessene, men revisjonen skriver like fullt at de er av den oppfatning
at Vennesla kommune har forståelse for grunnleggende hensyn i anskaffelsesregelverket.
Rådmannen mener rapporten er grundig og god. Rådmannen er samtidig glad for at
det konkluderes med at kommunen synes å ha en grunnleggende forståelse av
anskaffelsesregelverket. Regelverket er komplisert, og det er derfor mange
muligheter for at det kan skje feil underveis.
Noe av det som fremkommer er mangler i forhold til protokollførsel ved valg av
tilbyder. Dette vil administrasjonen notere seg og jobbe med å få forbedret.
Konkrete kommentarer kapittel 5
 Når det gjelder anskaffelse av Volvo gravemaskin, så er dette en sak som
rådmannen tidligere har beklaget. Anskaffelsen ble tatt opp i forbindelse med
behandling av politisk sak om kjøp av biler/maskiner. Administrasjonen kan
ikke annet enn igjen å beklage denne.
 Kjøp av Lastebil fra Trucknor. Feil i utlysningen, skulle vært utlyst i TED. I ny
utgave av Doffin skal denne type feil ikke være mulig. På utlysningstidspunktet
var det mulig å skrive hvor stor anskaffelsen skulle være med bokstaver, og en
fikk ikke opp feilmelding om at denne anskaffelsen skal i TED. Det er
beklagelig at denne feilen skjedde, hadde vi oppdaget feilen så hadde vi
selvsagt utlyst i TED.
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7 Kilder
Lov om offentlige anskaffelser (lov 1999 nr. 69)
Forskrift om offentlige anskaffelser (for 2006 nr. 402)
Anskaffelsedirektivet (Directive 2004/18/EC)
Fornyings- og administrasjonsdepartementets veileder

38

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

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/11788-12
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Vennesla kontrollutvalg

14.11.2017

Oppfølging av rapporten om Venneslaheimen omsorgssenter
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.
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-

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»
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.
Økonomisjef Gerd Signe Eieland vil i møtet orienterte om hvordan kommunen har fulgt opp
revisjonsrapporten og svare på spørsmål fra kontrollutvalget.
Vedlegg:
- Rapport Venneslaheimen omsorgssenter - økonomistyring.
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2 Ba
akgrunn
2.1 B
Bestilling
Agder Kommunerrevisjon IK
KS vil i d enne rapp
porten gjen
nnomgå økkonomistyringen på
Vennesslaheimen omsorgssen
o
nter. I 200 9 rapporterte enheten
n for førstee gang om
m et stort
merforb
bruk, og re
esultatene frem
f
til og
g med 2015 viser at omsorgsssenteret har hatt et
merforb
bruk hvert eneste år i denne period
den. Revisjo
onen ble an
nmodet av aadministrasjjonen om
å se næ
ærmere på mulige års
saker til de
ette, samt vurdere
v
tilta
ak som kann bidra til at
a gjentatt
merforb
bruk ikke op
ppstår i frem
mtiden. Båd
de kontrolluttvalg og kommuneadm
ministrasjon har vært
positive
e til gjennom
mgangen av
v den økono
omiske situa
asjonen på Venneslaheeimen.

2.2 M
Metode
-

t regnskaps
I arb
beidet med
d rapporten har revisjo
onen først og
o fremst gjennomgått
g
smessige
resu
ultater forr Vennes
slaheimen.
Budsjette
er, årsrap
pporter, ttertialrapporter og
mån
nedsrapportter for årene
e 2008 - 20
015 har blitt undersøkt nærmere.

-

har hentet ut tall fra
a Kommun
ne-Stat-Rapportering (KOSTRA).
(
I KOSTR
RA finnes
Vi h
statiistikk om ressursinns
r
sats, priorite
eringer og måloppnåelse i kom
mmuner, by
ydeler og
fylke
eskommune
er, som girr anledning
g til å samm
menligne Vennesla
V
m
med andre relevante
kom
mmuner.

-

Revvisjonen har
h
også
å lagt vvekt på å interv
vjue senttrale pers
soner i
kom
mmuneadministrasjonen. Bakgru nnen for samtalene var infoormasjonsinnhenting,
sam
mtidig som vi også øn
nsket at ad ministrasjon
nen skulle få muligheet til å gi eventuelle
e
forklaringer på den økonomiske situasjonen på Venneslahei
V
imen. I løpet av
ar vi hatt sa
amtaler med
d:
undersøkeleseperioden ha
- Økkonomisjef
- Co
ontroller
- Ko
ommunalsjef for helse o
og omsorg
- Ko
ommunalsjef for organissasjonsseksjonen
- Enhetsleder fo
or Vennesla
aheimen om
msorgssente
er 2007- 20015
or Vennesla
aheimen om
msorgssente
er 2015 – d .d
- Enhetsleder fo
estleder for Venneslahe
V
eimen omso
orgssenter
- Ne

-

har gjennom
mgått dokum
menter som
m er utarbeid
det av kommunen; plaanverk, retn
ningslinjer
Vi h
og rutiner harr vært ves
sentlige. Vi dere har stillingsbesk
s
krivelser ogg lederavta
aler vært
relevvante for å kunne besv
vare rapporrtens sentra
ale spørsmå
ål.

-

Utva
algte NOU
Uer, stortin
ngsmelding er og
bakg
grunnsmate
eriale for un
ndersøkelse
en.

an
ndre

rappo
orter

har

også

væ
ært

viktig
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Ø
Økonomisty
yring – Ven
nneslaheim
men omsorg
gssenter

3 Ve
ennesla kommun
k
e
Vennessla kommune er org
ganisert ettter tonivåm
modellen. Rådmannen
R
n har det øverste
adminisstrative anssvaret for kommunens
k
s organisas
sjon. Samm
men med råådmann, inngår fem
kommunalsjefer i rådmann
nens lede rteam. Hv
ver kommunalsjef leeder sin seksjon;
ksjon for helse og om
Organissasjonssekssjonen, Økonomiseksjjonen, Sek
msorg, Seksjon for
oppveksst og Seksjo
on for samffunnsutviklin
ng1.
de fem sekssjonene ligg
ger totalt 26
nheter som hver ledess av en enh
hetsleder.
6 resultaten
Under d
Enheten
ne har defin
nerte oppga
aver og brukkere som gjjør det mulig å identifissere hvilke resultater
enheten
n oppnår med tanke på ressursbrruk, aktivite
et, tjenesteo
omfang og ttjenestekva
alitet. Den
enkelte enhet harr beslutning
gs - og re
esultatansva
ar, hvilket forutsetter at enhetsleder har
anse som går
g utover fa
agkunnskap
pen knyttet til feltet.
kompeta

Figurr 1 Organisa
asjonskart

3.1 S
Seksjon fo
or helse og
o omsorrg
n for helse
e og omsorg har dett overordne
ede ansvarret for kom
mmunens helseh
og
Seksjon
omsorgstjenester. Seksjonen har som m
målsetting å gi Venne
eslas innbyyggere helh
hetlige og
e helse - og
g omsorgstjenester på et faglig fo
orsvarlig nivå. Tjenesteen skal tilpa
asses den
effektive

1

Vennesla kommune, Organisasjon, hentet fra htttp://www.venn
nesla.kommun
ne.no/organisaasjon/
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enkeltess behov, og
g det legge
es til rette ffor at bruke
erne er mes
st mulig se lvhjulpne og kan bo
lengst m
mulig i egne
e hjem2.
nen ledes av
a kommuna
alsjef for he
else og oms
sorg. Komm
munalsjefenn har fag-, økonomi-,
ø
Seksjon
persona
al- og informasjonsan
nsvar oven for seksjon
nen. Seksjo
onen har sseks underliggende
enheterr; Enhet fo
or habilitering, Enhett for psykisk helseve
ern, Hoveddkjøkken, Enhet
E
for
hjemme
etjeneste og
o rehabilite
ering, Hæg
gelandsheim
men omsorrgssenter oog Vennes
slaheimen
omsorgssenter.

3.2 V
Venneslah
heimen om
msorgsse
enter
Vennesslaheimen omsorgssen
o
nter er ett av totalt to3 omsorgs
ssenter i V
Vennesla kommune.
Vennesslaheimen tilbyr langtids-, korttids--, og avlastn
ningsoppho
old samt kom
mmunal øyeblikkelig
hjelp. O
Omsorgssen
nteret har 73
3 institusjon
nsplasser fo
ordelt på fire
e ulike avdeelinger. Avd
delingene
4
er organ
nisert på følgende måte :
-

1.etasje
e i nybygg er en skjerrmet avdeling med 24
4 plasser soom er tilretttelagt for
persone
er med dem
mens.

-

2. etasje i nybygg er en soma
atisk avdeling med 24 plasser, hvvorav åtte plasser
p
er
satt av til
nde brukere
t særlig ressurskreven
e.

-

Avdeling A1/A3 ha
ar 13 plasse
er for somatiske brukere.

-

Avdeling A2 er en korttidsavd
deling med 12
1 plasser, der to av pplassene er satt av til
kommunal øyeblikk
kelig hjelp.

3.2.1 Ledelse
gssenteret er organise
ert med en
nhetsleder5 og nestled
der. Enhetssleder har følgende
Omsorg
ansvarssområder:
-

Faganssvar

-

Økonom
miansvar

-

Persona
alansvar

-

Informa
asjonsansva
ar

gt Vennesla
aheimen om
msorgssente
er. De ulikee ansvarso
områdene
Enhetsleders ansvvar er tillag
er har kompetanse som går utover fag
gkunnskapeen knyttet til feltet.
forutsettter at lede

2
Vennesla kommune, Seksjon for he
else og omsorrg, hentet fra
http://www
w.vennesla.ko
ommune.no/orrganisasjon/Se
eksjon-for-helse-og-omsorg
g/
3
Hægela
andsheimen om
msorgssenter er det andre o
omsorgssente
eret i kommunen. Hægelanddsheimen tilby
yr
langtidsop
pphold, korttid
ds-/ avlastning
gsopphold, hje
emmesykepleie, hjemmehjelp/ praktisk bisstand med vid
dere. Pr.
31.12.15 hadde omsorg
gssenteret 41 ansatte forde
elt på 24 årsve
erk.
4
Vennesla kommune, Venneslaheim
men omsorgsssenter, hentet fra
w.vennesla.ko
ommune.no/orrganisasjon/Ve
enneslaheime
en-omsorgssenter/
http://www
5
I den un
ndersøkte perioden har det vært
v
ansatt to
o enhetsledere
e. Nåværende enhetsleder bble tilsatt i 201
15 da
tidligere le
eder gikk av med
m pensjon.
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Enhetsleder rapporterer forme
elt sett direkkte til rådma
ann, men de
et er komm unalsjef forr helse og
omsorg som har de
et daglige oppfølgingsa
o
ansvaret.

3.2.2 A
Ansatte
Ved utg
gangen av 2015
2
hadde omsorgsse
enteret 138 ansatte forrdelt på 84,11 årsverk.

Antall
ansatte
e

Årsverk

Stillingsstø
ørrelse

Sykefravær
Ven
nneslaheimen %

Syykefravær
ko
ommunen
%

2015

138

84,1

0,61

8,9
8 %

6,9 %

2014

140

52

0,60

10
0,6 %

6,6 %

2013

140

77,6

0,54

10
0,1 %

7,0 %

2012

122

71,5

0,54

11,1 %

7,5 %

2011

Ikke
oppgitt

67,0

-

12
2,2 %

7,7 %

2010

Ikke
oppgitt

64,2

-

12
2,8 %

7,4 %

6

Tabell 1 An
nsatte

7

gssektoren har
h det trad
disjonelt væ
ært vanlig me
ed små stilllingsstørrels
ser. I dag
I helse- og omsorg
ofte et ønskke fra ansattte, tillitsval gte og det politiske miljø at deltiddsansatte skal
s
tilbys
er det o
større sstillingsstørrrelse, og aller
a
helst ffull stilling, dersom de
e ønsker ddet. I 2010 besluttet
politikerrne i Venne
esla at det skulle innførres «7,5 tim
mers vakter»
» på Vennesslaheimen. Dette ble
gjennom
mført i perio
oden 2010-2012, og m
medførte at noen ansatte fikk økt stilling, me
ens andre
beholdt sin stillingssprosent og
g fikk i stede
et lengre va
akter og flerre fridager. Se nærmerre omtale
e i kapittel 6.4.7. Tabe
ellen viser a
at gjennomsnittlig stillingsstørrelsse har gått fra 0,54 i
av dette
2012 til 0,61 i 2015
5.
o
i da
ag med sekks turnuser fordelt på de
d ulike avddelingene, hvorav
h
en
Vennesslaheimen opererer
turnus g
gjelder adm
ministrasjon / ledelse og
g legeressu
urs og en fo
or vaskeri. F
Frem til marrs -14 var
de ansa
atte fordelt på fem turn
nuser, økt a
antall turnus
ser skyldes
s at enhetsl eder har ha
att et mål
om å få
å bedre ove
ersikt over re
essursbruke
en på de ulike avdelingene / funkksjonene. Videre
V
går
noen an
nsatte i flytende vakte
er, dvs. har ubunden tid.
t De har en fast stil lingsprosen
nt uten at
denne e
er hjemlet i grunnturnu
us. De ansa
atte blir tilbu
udt ledige va
akter og tim
mene trekke
es fra i en
timeban
nk som fylle
es opp for hv
ver turnusp eriode.
De flestte på Venneslaheimen
n er utdann
net helsefag
garbeidere eller
e
sykeplleiere, men noen på
omsorgssenteret er
e også ufag
glærte. Lede
er forteller at
a enheten har fokus ppå faglig oppdatering
og at de
e bruker en del ressurs
ser på dette
e.

6
7

Opplyssninger motta
att fra Seksjo
on for helse o
og omsorg
Hentet fra årsrappo
ort 2015 og årsrapport
å
20
013
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Tabellen ovenfor viser
v
også at
a omsorgsssenteret ov
ver flere år har hatt ett høyere sy
ykefravær
enn snitttet i kommunen. Enhe
eten har rap
pportert om
m ulike årsak
ker til fravæ
æret, men uttviklingen
viser nå
å at det gårr i riktig retn
ning. Det jo
obbes godt med sykefrraværsoppffølging i kommunen,
og syke
efraværet va
ar i 2015 ne
ede på 8,9 % (12,8 % i 2010).

4 He
else- og omsorgs
o
stjeneste
er i Vennesla kom
mmune
Vennessla er den trredje største
e kommune
en i Vest-Ag
gder målt i antall innbyyggere. Pr. 01.01.16
hadde kkommunen 14 308 innb
byggere, og
g innbyggerrtallet har stteget med ccirka 1,5 % per år de
siste årrene. Det err forventet befolkningssvekst også
å i kommende år. Figuuren under viser den
gruppe utgj ør av befollkningen i 2014
2
og freemskrevet for
f årene
relative andelen hver aldersg
8
g 2030 .
2022 og

Figur 2 A
Aldersgrupper fremskrevet

ser at antall eldre (80+) vil bli noe redusert frrem mot 2022, mens
Befolkningsframskrivingen vis
ode. Fra 20
eldre (70-79) vil øke i samme
s
perio
022 til 2030 forventes ddet at komm
munen vil
yngre e
e en betydelig vekst i antall innbyg
ggere over 80
8 år.
oppleve
et er i endrring; befolkn
ningsframsk
krivingen viser, som neevnt, øknin
ng i andel
Vennesslasamfunne
eldre, m
mer komplekse sykd
domstilstand
der blant de eldste og svekkeet aldersbæ
æreevne.
Kommu
unen er i tillegg i en situasjon hvvor ressursk
krevende tje
enester til uunge bruke
ere krever
stadig m
mer innsatss og priorite
et. Dette gjjelder også
å mer omfattende og kkomplekse tjenester
innenfor somatisk rehabilitering og tjene
ester til inn
nbyggere med
m
alvorligge psykiske
e lidelser,
9
delavhengig
ghet og atferdsproblem
matikk .
rusmidd
Hovedm
målet for he
else og oms
sorgstjenesstene i kom
mmunen er å skape heelhetlige, ko
oordinerte
og effekktive helsetjjenester der pasienten e er aktivt deltagende
d
i egen helsse og i utvik
klingen av

8
Kilde: Per Gunnar Ub
berg. Figuren er hentet fra kkommunens oversiktsdokum
o
ment over folke
kehelsen i Ven
nnesla, s. 5.
Hentet fra
a:
http://www
w.vennesla.ko
ommune.no/Documents/Sam
mfunnsutviklin
ng/2.%20Vedle
eggshefte.%220Revidert%20
02015.%20
Oversiktssdokument%20folkehelse%2
20pr.%2021.0
05.2015.pdf?e
epslanguage=n
no
9
Vennesla kommune, Kommuneplanen for Venne
esla 2015-202
26; Samfunnsd
del, s. 15. Henntet fra
http://www
w.vennesla.ko
ommune.no/Documents/Sam
mfunnsutviklin
ng/1.%20Hefte
e%201.%20Reevidert%20samfunnsdel
%20pr.%2021.05.2015
5.pdf?epslangu
uage=no
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kommunens tjenester. I kommuneplanen for 2015-2026, er det satt følgende mål for
kommunens helse- og omsorgstjeneste:
-

Redusert press på helsetjenesten gjennom helsefremmende og forebyggende arbeid.
Helhetlige, koordinerte og effektive helse og omsorgstjenester.
Effektiv forebygging av psykiske vansker og rusutfordringer hos barn, ungdom og
voksne.
Kommunen har fokus på folkehelse i alle enheter og seksjoner.

I økonomiplanen for 2016-2019 gis det følgende oversikt over forbruket av diverse helseog omsorgstjenester i kommunen10:
Tjenesteområder

2012

2013

2014

Hjemmehjelp totalt *

123

136

143

Hjemmesykepleie totalt *

339

348

Trygghetsalarm totalt

176

179

160

1

11

20

12

10

11

140,5

123

126

110

112

122

23

22

29

142

123

Utlånte hjelpemidler –velferdsteknologi
Omsorgslønn, antall mottakere
Omsorgslønn, antall timer pr uke
Middagsombringing, totalt
Dagopphold – antall brukere inkl. deltidspl.
* Korttidsopphold-ant. pasienter
Antall korttidsdøgn

186
2702

**Gj.snitt liggedøgn per korttidsopphold

-

-

14,5 døgn

Hverdagsrehabilitering – antall brukere med
gjennomført opptrening

-

-

66

Tabell 2 Tjenesteområder

Kommunen har de siste årene hatt en bevisst satsing på hjemmetjenesten. Målsettingen er at
innbyggerne skal få mulighet til bo lengst mulig i egne hjem, dette til tross for store
hjelpebehov. Kommunen har et bredt tilbud av både kommunale og privat tilrettelagte
leiligheter som er en viktig faktor for å kunne nå denne målsettingen.

10
Vennesla kommune, Budsjett og økonomiplan 2016-2019, rådmannens forslag, s. 43. Hentet fra
http://www.vennesla.kommune.no/Kunngjoringer/Planverk/Annet-planverk/
*Korttidsplasser inkluderer ikke øyeblikkelig hjelp pasienter. Kommunen har egne registrerte tall for disse.
**I 2012 og 2013 registrerte kommunen ikke korttidsopphold på samme måte, og de har derfor ikke tatt med tall for
disse årene.
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Antall

Tabellen nedenfor viser antall mottagere av hjemmesykepleie i Vennesla fordelt etter alder11:

60
50
40
30
20
10
0

0‐6

7‐17 18‐30 31‐49 50‐66 67‐74 75‐79 80‐84 85‐89 90 +

2010

0

0

3

18

29

17

20

33

29

35

2011

1

1

4

27

28

19

24

36

32

33

2012

0

1

4

29

32

21

31

47

37

29

2013

1

1

6

34

47

27

37

54

40

24

2014

1

1

8

39

55

39

38

56

56

36

Tabell 3 Mottagere av hjemmesykepleie

Oversikten viser at kommunen hadde en betydelig økning av tjenestemottagere i
aldersgruppen eldre enn 85 år fra 2013 til 2014.
Figur 3 viser en oversikt over utviklingen i alderssammensetningen av de som har
sykehjemsplass (langtidsopphold) i Vennesla.
35,0 %
30,0 %
25,0 %

50 ‐ 66 år
67 ‐ 74 år

20,0 %

75 ‐ 79 år
15,0 %

80 ‐ 84 år

10,0 %

85 ‐ 89 år
90 år og eldre

5,0 %
0,0 %
2012

2013

2014

2015

Figur 3 Alderssammensetning langtidsplass institusjon

Oversikten viser at en stor andel av de eldste eldre har sykehjemsplass i dag. Det er likevel
helsetilstanden som avgjør om en kvalifiserer for sykehjemsplass - ikke alder. I forbindelse
med samhandlingsreformen ble åtte langtidsplasser på Venneslaheimen omgjort til
korttidsplasser. Dette var nødvendig for å kunne ta i mot utskrivningsklare pasienter fra
11

Tabellen er hentet fra Vennesla kommune, Budsjett og økonomiplan 2016-2019, rådmannens forslag, s. 43.
Hentet fra http://www.vennesla.kommune.no/Kunngjoringer/Planverk/Annet-planverk/
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sykehussene. Befolkningsutvik
klingen viserr at det stad
dig er flere eldre
e
i komm
munen, me
en antallet
langtidssplasser ha
ar vært stab
bilt. Dette ttyder på att det trolig er høyere terskel forr å få en
langtidssplass på syykehjemmett i dag.
De siste
e årenes ha
att satsing på
p hjemmettjenesten, har
h også me
edført at enn har registrrert større
12
pleietyn
ngde på de som blir
b beboere
e på komm
munens om
msorgssenttre. Enhets
sleder og
nestlede
er oppleverr at det er høy pleietyn gde på Ven
nneslaheimen; mange får hjemme
etjenester
lenge og
g er veldig dårlige
d
når de først kom
mmer til heimen.

4.1 S
Sammenlignet med
d andre k
kommuner
I dette a
avsnittet sam
mmenlignerr vi Vennesslas helse – og omsorgstjenester m
med andre relevante
kommuner, fylket og landet for øvrig. Flere av tabellene viser
v
nærligggende kommuners
forbruk, men det er viktig å huske at kommunen
ne kan væ
ære forskjelllige med hensyn
h
til
ammensetn
ning og beh
hovet for he
else- og om
msorgstjenes
ster. Venneesla kommu
une er en
alderssa
del av Kostragrup
ppe 8, som
m Statistisk sentralbyrå
å (SSB) an
nser som ssammenlign
nbar med
hensyn til folkeme
engde og økonomiske
ø
e rammebe
etingelser. I denne grruppen inngår blant
ommuner som
s
Strand, Førde, Askkim, Kongsv
vinger og Bamble.
annet ko
erialet som
m omtales videre
v
i dettte kapitlet er hentet fra
f KOSTR
RA13 og kom
mmunens
Tallmate
egne styyringsdokum
menter.
Tabellen nedenfor viser netto driftsutgifte
er per innbygger for hellse og omsoorgstjeneste
ene:
Netto drriftsutgifter pr.
innbygg
ger.
Hele hellse- og
omsorg.
Vennesla
a
Lillesand
d
Birkeness
Iveland
Kristianssand
Songdalen
Søgne
Vest - Ag
gder
Kostragrruppe 8
Landsgje
ennomsnitt
(eks. Osslo)

% av
landsgj.
snitt
2015

2011
1

2012

2013

2014

2015

Endring
2014/
2015

11 72
25
12 38
88
12 84
49
13 29
90
12 216
10 99
94
11 66
63
13 716
12 78
87

13 037
13 552
13 510
14 903
12 345
10 855
11 797
14 249
13 758

13 812
14 407
13 508
14 037
12 552
10 917
12 480
14 461
13 197

15 388
15 800
13 805
15 416
12 633
12 699
12 086
15 011
14 140

15 240
15 239
14 119
13 294
12 050
12 183
15 315
14 094

-1,0 %
-3,6 %
2,3 %
5,2 %
-5,1 %
0,8 %
2,0 %
-0,3 %

94 %
94 %
87 %
82 %
76 %
74 %
94 %
87 %

14 22
20

15 296

15 561

16 409

16 224

-1,0 %

100 %

sutgifter pr.innb
bygger – helse
e og omsorg
Tabelll 4: Netto drifts

Oversikkten viser at Vennesla kommune ligger 6 % - poeng la
avere enn llandsgjenno
omsnittet.
Samme
enlignet me
ed kommun
nene i Knu
utepunkt Sørlandet
S
(m
med unntaak av Lilles
sand) og
Kostrag
gruppen, ligger kommu
unen høyt. Vennesla har
h vedtatt en opptrapppingsplan for
f helseog omsorgstjenesttene, og dette gjenspe
eiles i økte driftsutgifter de seneree år. Det fre
emgår av
12
Pleietyngde er et uttrrykk for hvilket behov pasie ntene har for pleieressurser. Pleietyngdeen sier noe om
m hvor mye
bistand en beboer treng
ger. Pleietyng
gden måles ve
ed bruk av 17 ulike
u
ADL verd
dier (ADL = akktiviteter i daglig liv).
13
Urevide
erte tall pr. 09
9.04.2016.
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Agder Kommunerevisjon IKS

økonomiplanen for 2016-2019 at det har vært økte utgifter knyttet til korttidsopphold for
ressurskrevende brukere, samtidig som flere unge mennesker med omfattende hjelpebehov
er bosatt i egne leiligheter.
Tabell 5 viser utviklingen av korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av kommunens
hjemmetjenester. Med hjemmetjenester menes alle helse- og omsorgstjenester til
hjemmeboende og beboere i kommunale bofelleskap.
Korrigerte brutto driftsutg.
pr. mottaker av
hjemmetjenester
Vennesla
Lillesand
Birkenes
Iveland
Kristiansand
Songdalen
Søgne
Vest - Agder
Kostragruppe 8
Landsgjennomsnitt
(eksl.Oslo)

2011
147 192
138 942
186 274
118 078
157 920
176 424
182 995
181 540
209 145
196 656

Endring
% av
2014/
landsgj.
2015
snitt 2015

2012

2013

2014

2015

165 011
160 130
166 226
160 636
166 226
199 080
183 742
198 962
227 494

166 391
188 248
183 819
162 521
197 240
220 531
198 934
217 748
227 527

197 819
210 998
196 006
123 347
164 517
305 005
189 201
218 364
244 094

182 593
224 697
218 667
163 664
302 863
180 719
210 195
248 215

-7,4 %
6,5 %
11,6 %
-0,5 %
38,3 %
-4,5 %
-3,7%
1,7 %

77 %
95 %
92 %
69 %
128 %
76 %
89 %
105 %

214 399

222 598

239 679 237 179

-1,0 %

100 %

Tabell 5 Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester

Tabellen viser at kommunen ligger under landsgjennomsnittet og snittet i Kostragruppen når
det gjelder driftsutgifter til hjemmetjenesten. Vennesla har hatt en bevisst satsing på
hjemmetjenestene de siste årene, hvor målet har vært at beboerne skal få mulighet til å bo
lengst mulig i egne hjem. Dette gjenspeiles i økte driftsutgifter innenfor hjemmetjenesten de
senere år, denne gikk noe ned fra 2014 til 2015. Tabellen nedenfor viser kommunens
driftsutgifter per plass på institusjon:

Korrigerte brutto
driftsutg. Institusjon pr.
kommunal plass
Vennesla
Lillesand
Birkenes
Iveland
Kristiansand
Songdalen
Søgne
Vest - Agder
Kostragruppe 8
Landsgjennomsnitt
(eksl.Oslo)

2011

2012

2013

2014

2015

846 229
910 479
954 802 1 056 771
852 453
898 096 1 020 839 1 065 237
835 870
862 630
896 304 1 054 308
775 368
839 158
734 200
714 300
867 927
901 234
912 449
913 201
780 029
714 600
766 303 1 382 350
966 676 1 009 221 1 035 522 1 043 914
890 298
923 693
940 487
977 249
900 618
998 654 1 012 314 1 039 412

1 040 417
1 111 188
957 872
940 315
890 559
1 049 029
1 012 466
1 055 961

876 483

1 024 333

944 825

973 842 1 028 760

% av
Endring
landsgj.
2014/
snitt
2015
2015
-1,5 %
102%
4,3 %
108 %
-9,1 %
94 %
3,7 %
92%
- 47,1 %
87 %
0,5%
102%
3,6%
99%
1,6 %
103 %
- 0,4 %

100 %

Tabell 6 Korrigerte brutto driftsutgifter institusjon, pr. kommunal plass

Brutto driftsutgifter per sykehjemsplass i Vennesla har økt og ligger nå litt over
landsgjennomsnittet, men noe under snittet for Kostragruppe 8. Det fremgår av
økonomiplanen for 2016 - 2019 at økte driftsutgifter kan forklares ut i fra sykere og mer
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krevend
de pasienter, hvilket ha
ar medført ø
økt behov for ekstra be
emanning oover lengre perioder.
I denne
e rapporten
n undersøk
ker revisjon
nen også andre mulige årsakeer til at utg
giftene til
institusjon har økt den
d siste tid
den.

5

Sa
amhandllingsrefo
ormen

gsmelding nr. 47: Sam
mhandlingsrreformen; Rett
R behanddling – på re
ett sted –
I 2009 kkom storting
til rett tiid. Meldinge
en omhandlet datidenss, og fremtidens, helse
e- og omsorrgsutfordrin
nger, hvor
særlig b
bedre samh
handling ble
e fremhevett som et vik
ktig utvikling
gsområde ffor å skape et bedre
og mer helhetlig he
elsetilbud.
S
Samhandlin
ng er uttryk
kk for helse
e- og omso
orgstjeneste
enes evne til oppgave
efordeling
sseg imellom
m for å nå et
e felles, om
mforent mål,, samt evne
en til å gjennnomføre op
ppgavene
p
på en koord
dinert og ras
sjonell måte
e14.
I meldin
ngen ble dett beskrevet tre hovedu
utfordringer i helse- og omsorgsseektoren:
-

ehov for koo
ordinerte tje
enester bes
svares ikke godt
g
nok:
Passientenes be
Man
nge pasientter og bruk
kere av helsse- og oms
sorgstjenesttene har beehov for ko
oordinerte
tjene
ester. Erfarring viser at
a samhand
dlingen me
ellom tjenes
stene ikke er god no
ok. Dårlig
koorrdinerte tjen
nester medffører også e
en lite effek
ktiv ressursb
bruk.

-

Tjen
nestene pre
eges av for liten
l
innsatss for å begrrense og forrebygge sykkdom:
I sto
ortingsmeldingen vises
s det til at h
helsetjenestten har et fo
or stort fokuus på behandling av
sykd
dommer og
o
senkomplikasjone
er, fremfo
or å me
estre og redusere kronisk
sykd
domsutviklin
ng.

-

Dem
mografisk utvikling
u
og
g endring i sykdomsbildet gir uttfordringer som vil ku
unne true
sam
mfunnets økkonomiske bæreevne:
b
Den
n demograffiske utviklin
ngen i Norrge viser att det stadig
g blir flere eldre og flere
f
med
kron
niske og sammensatte
e sykdomme
er. Heriblan
nt nevnes kols, diabetees, demens
s, kreft og
psykkiske lidelsser som sykdommer ssom vil kun
nne medføre behov ffor økt sam
mhandling
melllom helse - og omsorgstjenestene
e.

m samhan
ndlingsreforrmen
Gjennom
utfordrin
ngene:
-

forsø
økte

eringen
regje

å svare

påå

de

ove
erstående

Klarrere pasienttrolle:
Fokus på pasientmedvirk
kning vil bli opprettholdt og viderreutviklet. D
Det er viktig
g å sikre
helh
hetlige passientforløp, og regjeriingen vil sørge
s
for at pasientter med behov
b
for
koorrdinerte tjen
nester får en kontaktpe
erson som kontaktpunk
k
kt i tjenestenne.

14

St.meld.nr.47 (200
08 -2009), Sa
amhandlingssreformen; re
ett behandling
g - på rett steed – til rett tiid, s. 13.
Hentet frra:
https://w
www.regjering
gen.no/conte
entassets/d4ff0e16ad32e4
4bbd8d8ab5c21445a5dcc/no/pdfs/stm
m2008200
9004700
00dddpdfs.pd
df
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-

Ny ffremtidig ko
ommunerolle
e:
Kom
mmunens ro
olle i helse- og omsorg
gspolitikken vurderes endret slik aat kommune
en i større
grad
d kan opp
pfylle ambis
sjonen om forebygging og tidlig innsats i sykdoms
sforløpet.
Tilre
ettelegging av tjenestetilbudet s om kan biidra til at sykdomsutvvikling hind
dres eller
utse
ettes, er bra
a både for fo
olks helse o
og samfunne
ets økonom
mi.
Det legges opp til et forp
pliktende sa
amarbeid mellom
m
kom
mmuner og helseforeta
ak, og i i
dingen drøfftes ulike op
ppgaver som
m blir vurde
ert lagt til kommunen.
meld

-

blering av økonomiske
ø
insentiver:
Etab
De økonomiskke insentive
ene skal u
understøtte den ønsk
kede oppgaaveløsninge
en og gi
grun
nnlag for go
ode pasientttilbud og ko
ostnadseffek
ktive løsning
ger.
Vi gjjør nærmerre rede for ulike
u
økono miske virke
emidler i kap
pittel 5.1.

-

esialisthelse
etjenesten skal
s
utvikless slik at den
n i større grad kan bruuke sin spe
esialiserte
Spe
kom
mpetanse:
Amb
bisjonen i stortingsmel
s
dingen er å styrke spe
esialisthelse
etjenestenss forutsetnin
nger for å
kunn
ne levere
e gode tjenester
til folke
et. Riktig oppgaveefordeling mellom
spessialisthelsettjenesten og
o kommun
nen kan bid
dra til at spesialisthel setjenesten
n i større
grad
d kan konsentrere seg
g om de sp
pesialiserte helsetjenes
stene. Videere vil også
å sterkere
foku
us på helhe
etlige pasie
entforløp ku
unne føre til
t at de so
om har behhov for spe
esialiserte
tjene
ester finnerr frem til rikttig tjenestessted med re
ett kompetan
nse.

-

ettelegge fo
or tydeligere
e prioritering
ger:
Tilre
Det tilstrebes at fremttidige prio
oriteringsbes
slutninger rettes
ne.
pasiientforløpen

innn mot

he
elheten

i

Samhan
ndlingsreforrmen har hatt
h
stor be
etydning forr norske ko
ommuner, bbåde økono
omisk
med he
ensyn til org
ganiseringen
n av kommu
unehelsetje
enesten. I det følgendee gjør vi korrt rede
vesentliige endring
ger som refformen harr medført. Senere
S
i ra
apporten vill vi se nærrmere
n dette har påvirke
et Vennesl a kommun
ne v/Venn
neslaheimenn med he
ensyn
hvordan
budsjetttrammer og
g økonomisk
k resultat.

og
for
på
til

5.1 Ø
Økonomis
ske virkem
midler

5.1.1 Kommun
nal medfin
nansierin
ng
Regjerin
ngen foresslo i stortingsmeldin
ngen å innføre
i
ko
ommunal m
medfinansie
ering av
spesialisthelsetjene
esten. Dette
e innebar a
at kommune
ene fikk et økonomiskk finansieringsansvar
esialisthelse
etjenesten. Økt økonoomisk ansvar kunne
ovenforr innbyggerrnes behandling i spe
bidra til en bevissttgjøring om
m kostnaderr knyttet til helsetjenes
stene, sam
mtidig som det
d skulle
et insentiv for kommu
unene å orrganisere og
o tilretteleg
gge tjenestter på lave
est mulig
være e
omsorgsnivå.
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Medfina
ansieringen omfattet so
omatiske sp
pesialisthels
setjenester, med unntaak av kirurgi, fødsler,
behandling av nyyfødte og behandling
b
med enke
elte kostba
are legemiddler. Ordningen ble
finansie
ert ved at staten overfø
ørte deler avv tilskudden
ne fra de regionale helsseforetaken
ne over til
15
kommunene .
gen ble innfført 01.01.12, men ble avviklet 01
1.01.15. Bakgrunnen foor avvikling
gen var at
Ordning
regjeringen mente
e at måle
ene i sam
mhandlings
sreformen kunne nåss med en justert
ddelbruk. Den
D økonom
miske risikoe
en som fulg
gte av den kommunalee medfinansieringen
virkemid
ble betrraktet som for
f stor for kommunene
k
e.

5.1.2 Kommun
nal finans
siering av
v utskrivn
ningsklare
e pasiente
er
Regjerin
ngen overfø
ørte i 2012 ansvaret
a
fo r og ressurs
ser knyttet til utskrivninngsklare pa
asienter til
kommunene. Kommunene fikk med dette
e en betalin
ngsplikt ove
enfor pasiennter som bliir definert
ykehuset. D
Dersom uts
skrivningskla
are pasientter blir ligg
gende på
som utsskrivningskklare fra sy
sykehuss i påvente
e av et kom
mmunalt tilb
bud, må kommunen betale for hvvert døgn pasienten
p
fortsatt ligger på syykehus.
klare pasien
nter fastsetttes i statsb
budsjettet. Ved innførringen av
Døgnprrisen for utskrivningsk
ordningen i 2012, ble
b satsen satt
s til kr 4. 000. Det ha
ar blitt foretatt en gradvvis økning av denne
satsen d
de siste åre
ene16.

5.1.3 Ø
Øyeblikkelig hjelp
p døgntilb
bud
Etter h
helse- og omsorgstje
enesteloven
n har kom
mmunen ansvar for øyeblikkellig hjelp.
Kommu
unen har plikt til å vurd
dere hva sla
ags tilbud en pasient trrenger og ssørge for at dette blir
gitt elle
er at pasienten hen
nvises vide
ere for hjelp og op
ppfølging. I forbinde
else med
samhan
ndlingsreforrmen ble ko
ommunens a
ansvar for øyeblikkelig
ø
g hjelp utviddet til å også
å omfatte
kommunalt tilbud om
o døgnop
pphold for ø
øyeblikkelig hjelp. Tilbudet skal vvære bedre eller like
om alternattivt tilbud i spesialisth
helsetjenesten, og he
ensikten vaar å reduse
ere antall
godt so
øyeblikkkelig hjelp innleggelse
er i spesia listhelsetjen
nesten. Tilb
budet ble ffaset inn i perioden
2012-20
015, og lovb
bestemmels
sen trådte i kraft 01.01.16.

15

Beregn
ning av komm
munal medfinansiering: Hve rt sykehusopp
phold gis en poengverdi
p
baasert på oppho
oldets DGR
(DGR (d
diagnoserelate
erte grupper) er et pasie ntklassifiseringssystem hvor sykehusoppphold eller polikliniske
konsultassjoner i somattiske institusjo
oner klassifise
eres i grupperr). Hvert opph
hold har et øvvre tak på fire
e poeng og
summen av poengene
e for alle opphold i en perriode danner grunnlaget for den kommuunale medfina
ansieringen.
Poengsum
mmen omregn
nes til et kron
nebeløp med u
utgangspunkt i gjeldende enhetsrefusjon
e
n og refusjons
sandel i ISF
(ISF (innssatsstyrt finansiering) er en aktivitetsbase
ert finansiering
gsordning fra staten til de reegionale helse
eforetakene
for somattisk spesialisth
helsetjeneste. ISF- regelverrket beskriver hvilke vilkår som
s
skal væree oppfylt for at
a midler via
ISF- ordningen kan bli utbetalt) for aktuelt b
budsjettår. Dette uttrykkes
s med følgeende formel: Kommunal
medfinansiering
=
Sum
poeng
x
Enhetsreffusjon
x
20
%.
Les
mer
m
på:
elsedirektorate
et.no/finansieringsordninger//kommunal-medfinansiering
g-kmf
https://he
16
Helsed
direktoratet, Uttskrivningsklarre pasienter, h
hentet fra
https://he
elsedirektorate
et.no/finansieringsordninger//utskrivningsklare-pasienterr
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Utgiften
ne finansierres gjenno
om overføriing av mid
dler fra de
e regionale helseforettakene. I
innfasin
ngsperioden
n fikk komm
munene ove
erført midle
er etter hve
ert som tilbbudene ble etablert.
Halvparrten av midlene ble gittt som ørem
merkede tils
skudd fra Helsedirekto
H
oratet, og den andre
17
halvpartten ble ove
erført direktte fra det re
egionale he
elseforetake
et . Venneesla kommu
une søkte
om tilskkudd til etab
blering allerede i 2012
2, og har i henhold til kriteriene fått utbetalt tilskudd
hvert årr frem til 201
16.

6

Økonomis
ske ramm
mer / bud
dsjett 200
08 - 2015
5

er vi nærm
mere på b
budsjettene for Venne
eslaheimen omsorgssenter. Vi
I dette kapitlet se
øker utviklin
ngen fra 200
08 – 2015, o
og søker å identifisere hendelser som kan ha
a medført
undersø
endringer i budsjetttet.
de for hvord
dan budsjetttprosessen fungerer i Vennesla
V
Innledningsvis starrter vi med å gjøre red
kommune.

6.1 B
Budsjettprrosessen
n
unestyret skkal en gang i året vedta
a en rullere
ende økonomiplan. Dett er rådman
nnen som
Kommu
er ansvvarlig for å utarbeide en
e helhetlig
g økonomiplan/årsbuds
sjett, og proosessen i forkant
f
er
som følg
ger:
-

-

I juli sender økkonomisjefe
en et runds kriv til alle sektor- og enhetsledeere med infformasjon
osessen. Enhetsledern
ne utarbeid
der forslag til nye driftts-, investerings- og
om budsjettpro
årene innen
nfor sine res
spektive om
mråder.
effektiviseringsstiltak for de neste fire å
øftes med rådmann og økonom
misjef i september, oog i oktobe
er mottar
Forsslagene drø
enhetene juste
ert ramme som er styre
ende for budsjettarbeid
det. For å faastsette ram
mmen tas
nkt i gjelden
nde budsjettt, og korrige
eres for:
det utgangspun
-

Tiltak so
om er lagt inn i gjelden
nde økonom
miplan.

-

Tiltak som
s
er vedtatt i løpet av innevæ
ærende år, og som haar konsekvenser for
kommende økonom
miplanperio
ode.

-

Økte lønnsutgifter som følge a
av sentralt lønnsoppgjø
ør og lokalee forhandlinger.

-

Forventtet prisstign
ning komme
ende år.

-

Nye driffts- og effek
ktiviseringsttiltak.

nhetens endelige bud
dsjettramme
e er fastsa
att, skal enhetsleder utarbeide detaljert
Når en
årsbudssjett inklude
ert lønn.
Rådman
nn og øko
onomisjef har ansvar for å lage
e et samlett budsjett oog økonom
miplan for
kommunen. Rådm
mannens forrslag behan
ndles av følgende råd og utvalg i løpet av november
n
måned:
17

Helsed
direktoratet, Ko
ommunens plikt til øyeblikke
elig hjelp døgn
nopphold; Veiledningsmaterriell, Reviderte
e 2/2014.
a https://helsedirektoratet.no
o/Lists/Publika
asjoner/Attach
hments/133/Ko
ommunenes-pplikt-til-oyeblik
kkelig-hjelpHentet fra
dognopph
hold-veiledningsmateriell.pd
df
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-

Hoveda
arbeidsmiljø
øutvalget

-

Adminisstrasjonsutv
valget

-

Bygg- og
o miljøutva
alget

-

Levekårsutvalget

-

Plan- og
g økonomiu
utvalget

I tillegg skal ansatttes organisa
asjoner, eld
drerådet og rådet for funksjonshem
mmede, få oversendt
o
rådmannens forsla
ag til eventuell behandl ing og uttalelse.
-

onomiplan og budsje
ett behand
dles i kom
mmunestyre
ets siste møte i desember.
Øko
og invessteringsbud
Kom
mmunestyre
et vedtar driftsbudsjjett på enhetsnivå
e
dsjett på
prossjektnivå. Økonomiplan
Ø
nen vedtas på enhetsn
nivå på lik lin
nje med buddsjettet.

6.1.1 Disposisjjonsfullm
makter i b udsjettsa
aker
Ifølge kkommunelovven er vedtatt budsje tt bindende
e. Dersom en sektor har overskredet det
periodisserte budsje
ettet, må en
nhetsleder o
og rådmann
n vurdere om overskriddelsene er av
a en slik
art at kommunestyyrets bevilgning på årssbasis ikke er tilstrekk
kelig. Hvis ooverskridels
sen, etter
ering, ikke kan dekkkes inn i løpet
l
av året,
å
må d et fremmes sak til
rådmannens vurde
m tilleggsbe
evilgning elller omfordeling mello
om enhetenne. Dette skjer
s
som
kommunestyret om
egel i tertialrapportene og slike ekkstrabevilgninger skal kun
k skje unnntaksvis.
hovedre
I økono
omireglement gjøres det rede forr kommunens delegeriing av fullm
makt i buds
sjettsaker.
Fullmakkten gjelder ikke budsje
ettsaker som
m omfatter:
-

Tiltak som antas å påføre ko
ommunen økonomiske
ø
forpliktelseer utover bu
udsjettets
rammerr.

-

Tiltak som strider mot de må l, premisser og priorite
eringer som
m er lagt til grunn for
kommunestyrets vedtak.

Med ovvernevnte begrensning
b
ger samt b egrensning
ger i budsje
ettforskriftenne, gjelder følgende
fullmaktter:
Investe
ering:
1. Plan og økonom
miutvalget gis fullmakt t il
e
i investeringssbudsjettet når slik end
dring gjeldeer økning i bevilgning
b
a)) å foreta endringer
til et prossjekt, og de
ekning skje r ved at be
evilgningen til et annett prosjekt reduseres
r
tilsvarend
de.
mannen gis fullmakt til:
2. Rådm
a)) å overføre budsjetttbeløp i in
nvesteringsb
budsjettet som
s
følge av forskyvning av
prosjekte
enes fremdrift. Overfø
øringen skj
kjer ved att budsjettbbeløpet red
duseres i
regnskap
psåret og overføres
o
p
påfølgende år. Prosje
ektenes tottalbudsjett kan ikke
endres.
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Kommunerevisjon IK
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Drift:
1. Rådm
mannen gis fullmakt til:
avsatt til ett bestemt fo
ormål. Dispponering av
v midlene
a)) Å disponere disposiisjonsfond a
skal som hovedrege
el ikke benyyttes til å øk
ke driftsnivå
ået, men brrukes til å finansiere
f
dinære tiltak
k.
ekstraord
nere bundne driftsfond
d der det ligger klare
e føringer oom hva fon
ndet skal
b)) Å dispon
brukes til.
e enhetene
es nettoram
mme på de
e ulike ans
svar og koonto, samt å foreta
c)) Å fordele
budsjette
endringer inn
nenfor de ssamme enhe
etene. Det er
e en forutssetning at endringer i
inntekter// utgifter so
om er vese ntlige, ellerr må antas å ha politi sk interess
se, likevel
skal legge
es frem for kommunesstyret.
d)) Å overfø
øre budsjetttbeløp me llom enhettene i sake
er som ikkke er av prinsipiell
betydning
g, og som ik
kke er i strid
d med inten
nsjonene i kommunestyyrets budsje
ettvedtak.
Det er en
n forutsetning at endriinger i innte
ekter/ utgiftter som er vesentlige, eller må
antas å ha
h politisk in
nteresse, likkevel skal le
egges frem for
f kommunnestyret.
e)) Å disponere refusjoner fra statten (herund
der NAV), kommuner eeller private
e, dersom
ne skyldes re
efusjon av u
utgifter som
m kommunen har hatt.
inntekten
f)

Å fordele
e «sentralt budsjetterte
e» poster, eks lønnsjusteringspoott. Slike fo
ordelinger
gjøres på
å bakgrunn av administtrative eller politiske ve
edtak.

ge ned stil linger foruttsatt at de fastsatte nettoramm
mene ikke
g)) Å opprettte og legg
overskrides.

6.2 R
Rapporterring
Ifølge kkommunelovvens kapitttel 5 og bu
udsjettforskrriften § 1, skal rådmaannen gjennom året
legger ffrem rapporrter for kom
mmunestyrett som viserr økonomisk
k utvikling i henhold til budsjett.
Plan- og
g økonomiu
utvalget ska
al i løpet av året behand
dle følgende regnskappsrapporter:
- Tertialrapp
port pr. 30. april
- Tertialrapp
port pr. 31 august
a
- Årsregnskkapet
Av terttialrapporten
ne skal det fremgå om virks
somheten holder
h
segg innenfor vedtatte
budsjetttrammer. Dersom
D
dettte ikke er tilfelle, må
å det iverk
ksettes tilta k for at se
eksjonen/
enheten
n kan gjen
nvinne balansen. Det er kun en
nheter som forventer overskridelser som
nevnes spesielt i disse
d
rapportene. Terti alrapporten
ne utarbeide
es av rådm
mannen og er basert
porteringer fra
f de ulike enhetene. Ifølge komm
munens økoonomireglem
ment skal
på månedlige rapp
eder hver måned
m
rapp
portere om e
enhetens økonomiske situasjon. I rapporterin
ngen skal
enhetsle
det legg
ges vekt på
p forvente
et årsregnskkap i forho
old til buds
sjett, og evventuelle avvik skal
kommenteres.

22

31/17 Oppfølging av rapporten om Venneslaheimen omsorgssenter - 16/11788-12 Oppfølging av rapporten om Venneslaheimen omsorgssenter : Rapport Venneslaheimen 2016

Ø
Økonomisty
yring – Ven
nneslaheim
men omsorg
gssenter

I henho
old til regnskapsforskrriftens § 10
0, skal dett redegjøres for veseentlige avvik
k mellom
årsregn
nskapet og
g bevilgnin
nger i reg
gulert bud
dsjett. I årsrapporten
å
ne utarbeides det
d enkelte seksjoner
s
og
g enheter hvor
h
det gjøres nærmerre rede for dette.
d
avviksanalyse for de
ntets18 pkt 3.1
3 Adminis trativ rappo
ortering frem
mgår følgendde:
I økonomireglemen
d rapporterre til økonom
misjef om enhetens
e
økkonomiske situasjon.
s
«Enhetssleder skal hver måned
Det er vviktig at en
nhetsleder så
s snart so
om råd er rapporterer
r
om forventtet avvik i forhold
f
til
netto bu
udsjett. Det skal legges vekt på
å forventet årsregnskap i forhold til årsbuds
sjett. Ved
avvik skkal disse ko
ommenteres
s.
ma, og fristten er 15. i måneden etter perio
oden som
Rapportteringen skkal skje på eget skjem
rapporte
eres. Økonomisjef gis myndighett til å admin
nistrere den
n administra
rative rappo
orteringen
og avtale andre frisster m.v.»

6.3 B
Budsjett 2008
2
-2015
5
Revisjonen har gjennomgått opprinnelig
g vedtatt budsjett
b
for hvert enkeelt år og spesifisert
s
økninge
er som Venn
neslaheime
en har hatt i perioden.

Budsjettt 2008 ‐2015
‐
60 000
55 000
50 000
45 000

Opp rinnelig budsjjett

40 000

Reguulert budsjett

35 000
30 000
25 000
2008

2
2009

2010

2011

20012

2013

2014

201
15

Figur 4 Utvikling
g opprinnelig b
budsjett / regulert budsjett

Større e
enkelthende
elser som har påvirke
et budsjette
et i periode
en 2008 – 2015 kommenteres
nærmerre i kapittel 6.4.
Enheten
ns endelige
e regulerte budsjett in
nneholder budsjettregu
b
uleringer soom foretas gjennom
året.

18

Økono
omireglemen
nt for Vennes
sla kommune
e, vedtatt av kommunesty
yret sak 09/77, 26.02.2009
9.
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Regulert budsjett 2008 ‐2015
80000
70000
I hele tusen

60000
50000

Brutto utgifter

40000

Brutto inntekter

30000

Netto ramme

20000
10000
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
Figur 5 Regulert budsjett

Regulert budsjett har fra 2008 til 2015 hatt en vekst på 82 %, dvs med kr 26,1 mill fra
opprinnelig budsjett i 2008 på kr 28,5 mill til regulert budsjett for 2015 på kr 57,7 mill. Veksten
var størst i perioden 2011 – 2014, og fra 2012 til 2013 var økning på kr 7,8 mill, dvs 19 %.
Tabellen nedenfor viser opprinnelig
budsjettendringer for hele perioden.

vedtatt

budsjett,

regulert

budsjett

og

netto

(tall i hele 1.000)

År
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Opprinnelig
budsjett
28 497
33 327
35 134
35 827
38 531
46 542
52 462
56 319

Regulert
budsjett
31 652
34 268
35 581
37 315
41 517
49 270
54 784
57 712

Budsjettendringer
3 155
941
447
1 488
2 986
2 728
2 322
1 393
Tabell 7 Budsjettendring per år

Av tabellen fremgår det at enheten har fått betydelige rammeøkninger i perioden, og at en
hvert eneste år har måtte foreta budsjettreguleringer med opptil 11% av opprinnelig budsjett.
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Vi har fo
orsøkt å skiille ut hva budsjettendrringene de enkelte
e
år har
h bestått aav:
(tall i helle 1.000)
2008 200
09
Lønnsm
midler
2 118
72
22
Velferds
spenger
3
32
Ny syke hjemsavdeli ng
1 039
kudd
07
Overføri ng av oversk
10
king av underrskudd
Inndekk
Ressurs
skrevende brrukere
Overføri ng korttidspl asser
brukerbetalin
ng kort.plasse
er
Komp. b
Ny 100%
% sykerpleierr-stilling
Etableri ng kort.plass
ser mm
kelig hjelp
Øyeblikk
Praksis komp. lege
-1
8
80
Annet
41
3 155
94
Budsjetttendringer

2010
562
34

2011
1 413
44

2012
1 471
4
52

2013
263
3
7
57

2014
1 406
62

2015
1 179
62

2 411

692
130
32
2 322

164

-649
500
406
4
750
7
200
2
110
1

447

31
1 488

-3
9
2 986

3
-3
2 728
8

-11
1 393

Su
um
9 134
341
1 039
107
-649
500
406
750
200
110
3 267
130
125
15 459

Tabe
ell 8 Budsjetten
ndringer spesiifisert per år

dringene i stor grad skyldes øk
kning i lønnnsmidler. Dette
D
er i
Tabellen viser at budsjettend
ak budsjetttreguleringer som fo
ordeles på
å enhetene
e som føl ge av res
sultat av
hovedsa
lønnsforhandlingerr. Dette er en bu
udsjettpost som forrdeles etteer at res
sultat av
ne er kjen
nt. For øvvrig knytterr også stø
ørre budsjeettendringerr seg til
lønnsforhandlingen
n sykehjem
msavdeling , etablering
g av korttidsavdelingeen og innfføring av
etableringen av ny
øyeblikkkelig hjelp-ttilbudet.

6.4 B
Budsjettre
eguleringer i perio
oden
entlige forh
hold som ha
ar påvirket budsjettet ttil Vennesla
aheimen i
I det følgende omttaler vi vese
015. For sam
mmenhenge
ens del er alle regulerringer tatt innn i tabellen
n, men vi
perioden 2008 -20
omtale vese
entlige forho
old.
vil kun o
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(tall i helle 1.000)

Opprin
nnelig ved
dtatt budsjjett 2007
Teknis ke rammee
endringer i perioden
ell rammeø
økning
Genere
Nye sy
ykehjemsro
om
Innspa
aringskrav/inndekning av unders kudd i perio
oden
stilling vask
keri
50 % s
Økte driftsutgifterr vaskeri
ukerbetaling fotpleie
Økt bru
7,5 t va
akter
Økt leg
geressurs
100% ø
økt sykeple
eier
Kompe
ensasjon b
brukerbetaling korttids plasser
Opptra
appingsplan
n helse / om
msorg
Øyeblik
kkelig hjelp
p
Opprin
nnelig ved
dtatt budsjjett 2015
Økning
g i perioden
n
Økning
g eksklusive
e tekniske rammeend
dringer

27
2 240
15
1 836
1 100
2 091
-526
200
42
-100
2 400
200
600
1 125
3 200
2 911
56
5 319
29
2 079
13
1 243

År
20
008-2015
20
008/2011
2009
009-2012
20
2010
010-2011
20
2010
010-2012
20
2012
2013
2013
013-2015
20
20
014-2015

Tabell 9 Utvikling i op
pprinnelig vedttatt budsjett

6.4.1 T
Tekniske
e rammee
endringerr
I rådma
annens budsjettforslag er det en llinje som he
eter «teknis
ske rammeeendringer».. Dette er
en sam
mling endriinger som ikke er a
av politisk betydning; linjen innneholder effekt
e
av
lønnsop
ppgjør, prisvvekst, flyttin
ng av midle
er mellom enheter
e
sam
mt mindre j usteringer. Den kan
også inneholde he
elårsvirkning
gen av tidliigere vedta
atte rammee
endringer. D
Dette er en
n fullmakt
ntet, jf. kap. 6.1.1.
rådmannen har fåttt via økonomireglemen
niske ramme
eendringene knyttet til Venneslaheimen består av følgennde:
De tekn

(ta
all i hele 1.000)

År
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Totalt
657
2 921
1 069
182
1 703
4 638
2 309
2 357
15 836

Herav
Lønn
Prisveks
st
3
-26
1 243
4
61
2 874
3
47
1 023
64
1 681
52
2 678
8
59
2
2 312
7
2 227
7
256
14 037

Annett
-56
60
- 14
1 18
-2
29
1 90
01
-3
13
30
43
1 54

Tabe
ell 10 Tekniskee rammeendringer budsjett

Tabellen viser at de tekniske
e rammend
dringene prrimært har vært til deekning av lønns- og
prisveksst.
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«Annet»
»- posten fo
or 2009 gja
aldt korrigerring av feil budsjetterin
b
ng i ny konttoplan. I 20
011 var kr
118.000
0 knyttet til intern overrføring av m
midler vedrø
ørende læriilnger, menns omsorgss
senteret i
2013 fikkk overførtt 1,9 mill kroner
k
fra h
hjemmetjen
nesten i forrbindelse m
med etablerringen av
korttidsp
plassene. I 2015 ble de
et tilført kr 1
130 000 ved
drørende prraksiskompeensasjon le
eger19.

6.4.2 G
Generelle
e rammeø
økninger og opptrrappingsp
plan
I løpet a
av den und
dersøkte pe
erioden har det blitt forretatt flere generelle
g
raammeøknin
nger samt
blitt etab
blert en opp
ptrappingsp
plan for helsse- og omso
org.

6.4.2.11 Generelle rammeøkninger
På grunn av øktt press på
å helse- og
g omsorgs
stjenestene foreslo råådmannen å styrke
ningen med kr 600 000
0 pr år fra og
g med 2008
8.
bemann
or 2011 ble
e det lagt in
nn en ytterligere rammeøkning påå kr 500.000
0 for å ta
I vedtattt budsjett fo
høyde ffor det øken
nde presset på tjenesttene. Det ble
b blant annet nevnt aat kommune
en hadde
flere yng
gre brukere
e som krevd
de mye resssurser.

6.4.2.22 Opptrap
ppingspla
an for helsse og omssorg
I beha
andlingen av
a økonom
miplanen ffor periode
en 2013 - 2016 blle Vennes
slaheimen
omsorgssenter tilfø
ørt kr 1 mill fra og med
d 2013. I bu
udsjettet forr 2014 og 22015 ble de
et lagt inn
en ytterrligere opptrrapping på henholdsvi s 1,2 mill og
o 1 mill kr i året. Budssjettet for 20
013-2015
har økt med totalt kr
k 6,4 mill som følge avv opptrappingsplanen for
f helse ogg omsorg.

6.4.3 Ny sykeh
hjemsavd
deling 200
08-2009
I 2008 foreslo enh
hetsleder en
e ny sykeh
hjemsavdeling på Ven
nneslaheimeen. Kostna
adene ble
estimertt til kr 2,8 mill samlet sett for kkommunen (det kan her
h se ut soom enhetsleder har
medtattt kr 0,4 mill av
a investeriing i drift) i 2
2008 og kr 2,4 mill påfølgende år.. Tiltaket ble
e ikke tatt
med i rå
ådmannenss forslag til budsjett,
b
me
en ble i stedet lagt inn i økonomipplanen med
d oppstart
i 2011. Ved politissk behandlin
ng av budssjettet ble det
d likevel besluttet
b
at tiltaket sku
ulle starte
008 med et halvt års drrift, med en tilhørende budsjettpos
st på kr 1.2 mill og kr 2,4
2 mill de
opp i 20
påfølgende år. Av de kr 2,4 mill
m i totale u
utgifter ved ny sykehjem
msavdelingg er utgifter relatert til
Vennesslaheimen kr
k 2,091 mill., kr 0,311 m
mill er utgiftter knyttet til andre enhheter i komm
munen.

6.4.4 Inndekning av tidlligere und
derskudd
d 2010-20
012
I 2009 rapporterte
e Venneslah
heimen forr første gan
ng om et stort
s
merforrbruk. Unde
erskuddet
måtte d
dekkes inn i perioden 2010
2
– 201 2, og omso
orgssentere
et fikk redussert budsjetttrammen
med kr 649.000 pr år.
19

Komm
munen betale
er praksiskom
mpensasjon o
og lønn for de
d timer legen er borte fraa kontoret forr å utføre
allmennm
medisinske oppgaver
o
på omsorgssen
nteret.
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6.4.5 Normal arbeidstid
a
d 2010-20 12
I 2010 foreslo Arb
beiderpartiet (Ap), Krisstelig folkep
parti (KrF) og
o Senterp artiet (SP) følgende
endring fra rådman
nnens budsjjettforslag:
«Venneslaheimen ø
ning 7,5 t va
akter».
økt bemann
og Vennesla
aheimen fik
kk en økninng i budsjetttet på kr
Forslaget ble vedttatt i kommunestyret o
0. Videre ble
b det i øk
konomiplane
en lagt opp
p til en økning på kr 800.000 i 2011 og
800.000
20
ytterlige
ere kr 800.0
000 i 2012 . Dette er la
agt inn i årsbudsjettene
e for 2011 oog 2012.

6.4.6 Ø
Økt bema
anning 20
012-2013
handlingsrefformen va
ar økt be
ehov for legeressurrser ved
En konsekvens av samh
emmene. Frra og med 2012 ble legeressurs
sen ved Ve
enneslaheim
men styrke
et med kr
sykehje
200.000
0 per år.
Da kom
mmunen fra 01.01.12 fikk ansvarett for utskriv
vningsklare pasienter, bble bemann
ningen på
Vennesslaheimen økt
ø opp med
d en 100 % sykepleierrstilling fra og
o med sepptember 2012. Dette
ble vedttatt av kom
mmunestyrett i sak 45/1 2, og budsjjettet ble øk
kt med kr 2200.000 i 20
012 og kr
600.000
0 fra 2013.
e periode har
h en også økt beman ningen ved vaskeriet med
m en 50 % stilling.
I samme

6.4.7 Korttidsp
plasser 20
012 - 2013
3
ne i Vennesla kommune samlet på Vennes
slaheimen
Fra og med 01.10.12 ble korrttidsplassen
omsorgssenter. Det ble da overført firre korttidsp
plasser fra enhet for hjemmetjeneste og
egg til at åtte
e langtidspllasser ble omgjort
o
til korttidsplassser på heimen. Dette
rehabilittering, i tille
var nødvendig for å kunne ta i mot utskrivvningsklare pasienter.
ettregulering
gen for 2012 ble det ovverført kr 406.000 fra hjemmetjennesten. Det ble også
I budsje
lagt inn en budsje
ettøkning på
å 109.800 ttil økt bemanning i forbindelse m
med etablerringen av
korttidsa
avdelingen,, samt beho
ov for å kun
nne utføre tilfredsstillen
t
nde tjenesteer21. Videre
e ble det i
budsjetttet for 2013
3 lagt inn en rammeøkn
ning på kr 1,901 mill.
Som fø
ølge av omgjøringen
o
n fra lang
gtids- til korttidsplass
k
ser, ble b rukerbetalin
ngene til
Vennesslaheimen redusert. I 2012
2
ble de
erfor budsje
etterte innte
ekter reduseert med kr 750.000.
For å ta
a hensyn till fremtidig reduksjon
r
i inntektene,, ble det i budsjettet
b
frra og med 2013
2
lagt
inn en kkompensasjjon for brukerbetalinge
en på kr 1,12
25 mill årlig.

20

Vennessla kommune,, Budsjett og Økonomiplan
Ø
2
2010 – 2013, s. 15.
Korttidssplasser kreve
er mer ressurs
ser enn langtid
dsplasser, dettte knytter seg blant annet tiil mer adminis
strativt
arbeid. Nestleder fortelller at bemann
ningen de førsst hadde lagt opp
o til, ikke var forsvarlig - oog at den måtte økes for
å kunne yyte tilfredsstille
ende tjenesterr for beboerne
e på Venneslaheimen.
21
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Ø
Økonomisty
yring – Ven
nneslaheim
men omsorg
gssenter

6.4.8 Ø
Øyeblikkelig hjelp
p 2012-20 15
I 2012 e
etablerte Ve
ennesla øye
eblikkelig hjjelp døgnop
pphold i sam
marbeid medd Iveland kommune.
Kommu
unen fikk tilsskudd til de
ette; halvparrten av midlene ble gittt som et ørremerket tils
skudd fra
Helsedirektoratet, mens de resterende
e midlene ble overført direktee fra det regionale
helseforretaket.
I 2013 b
ble det lagt inn en bud
dsjettøkning
g på kr 2,411 mill i forb
bindelse meed øyeblikke
elig-hjelptilbudet.. I budsjettp
prosessen for
f 2014 ble
e tilsvarende rammeøk
kning lagt innn, og i løpe
et av året
ble bud
dsjettet økt med ytterligere kr 69 2.000. I 20
015 ble bud
dsjettrammeen igjen øk
kt med kr
500.000
0, samtidig som det ble
e foretatt e n budsjettø
økning på krr 164.000 i løpet av årret. Totalt
sett er d
det gitt budssjettmidler på
p kr 8,589 mill knyttet til dette tilta
aket.

6.5 O
Oppsumm
mering
I dette kapitlet ha
ar vi sett næ
ærmere på
å Venneslah
heimens øk
konomiske rammebetiingelser i
perioden 2008 – 2015. Gjenn
nomgangen viser at en
nhetens ram
mmer i nom inelle krone
er har økt
A dette utg
gjør kr 14,3 mill kompe
ensasjon for lønns – ogg prisvekst (tekniske
med kr 29, 1 mill. Av
endringer), se her tabe
ell 10 «Tekn
niske ramme
eendringer»
».
rammee
Vi har gjort rede for enkelth
hendelser ssom har medført
m
ves
sentlige enddringer i enhetenes
v ny sykeh
hjemsavdeling, innføring av norm
mal arbeids
stid samt
budsjetttramme. Ettablering av
opprette
else av øyeblikkelig - hjelph
tilbude
et er blant annet
a
tiltak som
s
har hattt stor betyd
dning.

7 Øk
konomisttyring
p budsjett, budsjettavv
vik og utviklingen i enhhetens regn
nskapstall
I dette kkapitlet ser vi samlet på
for den gjennomgå
ått perioden.
ere på opp
prinnelige b
budsjettramm
mer, budsje
ettreguleringger og de endelige
Vi ser her nærme
apstall. Vi har sett nærmere på tilttak som harr medført store endringger i budsjettet ved å
regnska
bl.a. ettterspørre etterkalkyle(
e
r) av hva g
gjennomførrte tiltak / endringer
e
m
medførte av
v utgifter.
Videre har vi vurd
dert om an
ndre hende
elser kan ha medført økonomiskke konsekve
enser for
m forklaring
g til avvikk eller hen
nsyntatt i
omsorgssenteret, men som ikke er o
omtalt som
momenter som er trrukket fram
m av ledelsen ved
budsjetttene. Vi har også sett på m
Vennesslaheimen som forklarin
ng på budsjjettavvik.
Avslutningsvis und
dersøker vi hvordan en
nheten har rapportert om egen ø
økonomisk situasjon,
s
ntuelle tiltakk som ble iverksatt med
d bakgrunn i rapporteringen.
og even

7.1 B
Budsjett, regnskap
r
pstall og b
budsjetta
avvik
Vi har ssammenlign
net enhetens
s regnskap mot budsje
ett, og ser i de påfølgennde avsnitt nærmere
på merfforbruket de
et enkelte år.
å Vi gjør o
oppmerksom
m på at pos
sitive tall innnebærer at det er et
merforb
bruk, og neg
gative tall att det er et m
mindreforbru
uk.
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Agder Kommunerevisjon IKS

Tabellen nedenfor gir en oversikt over merforbruket på Venneslaheimen i perioden:

Budsjett
28 497
33 327
35 134
35 827
38 531
46 542
52 462
56 319
326 639

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Sum

Regulert
budsjett
31 652
34 268
35 581
37 315
41 517
49 270
54 784
57 712
342 099

Regnskap
31 509
36 214
36 461
38 721
44 056
52 685
57 744
58 901
356 291

Avvik
‐143
1 946
880
1 406
2 539
3 415
2 960
1 189
14 192

i%
‐0,5 %
5,7 %
2,5 %
3,8 %
6,1 %
6,9 %
5,4 %
2,1 %
4,1 %
Tabell 11 Merforbruk i perioden

I 200322 og 2009 mottok Venneslaheimen arv. Dette er midler som skal komme beboerne på
heimen til gode. Vi har valgt å holde inntekter og utgifter tilknyttet arven utenfor den videre
gjennomgangen da dette er øremerkede midler til beboerne på omsorgssenteret, hvor
utgiftene finansieres ved bruk av midler på bundet fond.
Tabellen nedenfor viser budsjettavvik da vi har holdt arveoppgjør utenfor:
(tall i hele 1.000)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Regnskap

31 509

36 260

36 485

38 782

44 100

52 715

57 812

58 967

Budsjett

31 652

34 268

35 581

37 315

41 517

49 270

54 784

57 712

-143

1 992

904

1 467

2 583

3 445

3 028

1 254

Budsjettavvik

Akkumulert

14 530
Tabell 12 Budsjettavvik

Akkumulerte budsjettavvik øker noe når en holder inntekter og utgifter knyttet til arveoppgjør
utenfor driften, fra kr 14,2 mill. til kr 14,5 mill. Årsaken til økning er at
merverdiavgiftskompensasjon (inntekter) knyttet til utgifter dekket av arv går inn i ordinær drift.

22

Midler ble mottatt i 2003, men blir brukt i perioden.
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Visuelt kan enhetens resultater mot budsjett fremstilles slik:
(tall i hele 1.000)
65 000
60 000
55 000
50 000
Budsjett
45 000

Regulert budsjett
Regnskap

40 000
35 000
30 000
25 000
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
Figur 6 Regnskapstall vs budsjettall

Som en ser av grafene har en for hvert eneste år hatt merforbruk, samt at en har foretatt en
regulering av budsjettet hvert eneste år.
Venneslaheimen har i denne perioden hatt samlede utgifter23 på 425 mill, samlede budsjetter
er for samme periode på kr 409 mill, fordeling mellom de ulike pådratte utgifter og budsjetterte
utgifter fremgår av følgende figurer.
I vår gjennomgang har vi foretatt følgende justeringer i forhold til oppsett av budsjett /
regnskap:
 Sykelønnsrefusjon er medtatt sammen med lønn.
 Merverdiavgiftskompensasjon, både inntekt og utgift er skilt ut som egen samlepost.
Vi gjør oppmerksom på at det i budsjett for 2014 og 2015 er medtatt poster som innebærer
utgiftsreduksjon uten at det foreligger en underliggende realitet – kun en teknisk postering.
Dette innebærer at av budsjettavvik knyttet til driftsutgifter skyldes kr 2,8 mill. for årene 2014
og 2015 at en har foretatt budsjettering på denne måte.

23
Lønn og sosiale utgifter (redusert med refusjon sykelønn), kjøp av varer og tjenester, utgifter til inventar og
utstyr, eksklusive merverdiavgiftskompensasjon.
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Agder K
Kommunerevisjon IK
KS

Samle
et utgiftt i perio
oden ‐ re
egnskap
p
2%
8%
Lø
ønn og sosiale
e utgifter
Kjjøp av varer og
o tjenester
In
nventar, utstyr,
ve
edlikehold m.m.
90 %

Figur 7 Sa
amlede utgifterr %-vis fordelin
ng regnskap

Saamlet budsjett
b
t i period
den
1%
7%
Lø
ønn og sosiale
e utgifter
Kjjøp av varer og
o tjenester
In
nventar, utstyr,
ve
edlikehold m.m.
92 %

Figur 8 Sa
amlede utgifterr fordeling bud
dsjett % - vis

Som en
n ser er lønn
n den klart største
s
utgifftsposten ve
ed at den uttgjør over 990 % av utgiftene.
eriode vi ha
ar sett på har
h inntekte r, dvs bruke
erbetaling, annen innteekt og refus
sjoner fra
I den pe
andre (e
eksklusive merverdiav
m
giftskompen
nsasjon og refusjon av
v sykepeng er) utgjort kr
k 69 mill,
og tilhørende samlet budsjett har utgjort kkr 61,1 mill..
or stor and
del av utgifftene som ikke er fina
ansiert av brukere eller andre
En kan da se hvo
er.
inntekte
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Andel inntekter, netto utgifter
budsjett
15 %
Inntekter
Netto utgifter
85 %

Figur 9 Andel inntekter - netto utgifter budsjett

Vi vil i vår gjennomgang se på budsjettavvik fra ulike vinkler:





Fremkommer det avvik på særskilte «linjer» i regnskapet, f.eks,.lønn, inntekter osv.
Har noen av de vesentlige hendelser som har medført regulering av budsjett ført til
merforbruk. I kapittel 6.4 gjorde vi rede for vesentlige forhold som har påvirket
budsjettsituasjonen på Venneslaheimen. For tiltak som har medført vesentlige
endringer i enhetens budsjett, har revisjonen etterspurt etterberegninger; har tiltaket
kostet som forventet - det vil si budsjettert?
Det bemerkes at vi ikke har etterlyst etterberegninger knyttet til den generelle
rammeøkningen i 2008/2011 eller opptrappingsplanen for årene 2013-2014.
Rammeøkningene har vært relatert til økt press på tjenestene og økende behov for
helse og omsorgstjenester, hvilket er forhold som kan være vanskelig å kostnadsfeste.
Har det inntruffet forhold som har økonomiske konsekvenser for Venneslaheimen,
men som ikke er hensyntatt i budsjettene

Videre har vi systematisert gjennomgangen
merverdiavgiftskompensasjon og inntekter.

i

lønnsutgifter,

andre

driftsutgifter,

(tall i hele 1.000)
Lønnsutgif ter

2008

2009

1 117

1 095

2010
508

2011
877

2012

2013

2014

2015

Akkumulert

1 927

3 348

2 173

-875

10 170

Andre driftsutgifter

-173

534

716

904

481

546

1 105

2 715

6 829

Mva-kompensasjon

742

842

962

962

962

962

-

-

5 432

-1 829

-479

-1 282

-1 276

-787

-1 411

-250

-585

-7 900

-143

1 992

904

1 467

2 583

3 445

3 028

1 254

14 530

Inntekter
Budsjettavvik

Tabell 13 Budsjettavvik regnskapslinjer
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Agder K
Kommunerevisjon IK
KS

7.2 Lønnsutgiifter gene
erelt
Vi har fllyttet sykelø
ønnsrefusjon fra inntekkter til lønn i de påfølge
ende tabelleene. Bakgru
unnen for
dette err at vi ønskker å prese
entere et me
er reelt bild
de av merfo
orbruket daa verken vik
karutgifter
eller sykkelønnsrefu
usjoner buds
sjetteres24.
65000

Lønn

60000
55000
I hele 1.000

50000
45000

Re
egnskapstall

40000

Re
egulert budsjett

35000
30000
25000
2008

2009

20
010

20111

2012

2013

2014
2

20115

Figu
ur 10 Lønn regn
nskap og regulert budsjett

Tabellen nedenfor viser mer detaljert
d
mhtt. budsjettavvik knyttet til lønnsutggifter.
(tall i helle 1.000)
Budsjetta
avvik lønn

2008

2010

2011

2012
2

2013
3

2014

101 Fa
ast lønn

-1 096

-576

7
-2 497

-2 420

-1 370

-1 187
7

-1 891

163

-10 873
8

2 202

3 847

4 539
9

5 975

5 630

8
6 228

5 888

1 501

35 810
8

273

246

1 519
9

509

179

8
928

1 220

666

5 540
5

104 Ov
vertidslønn

91

62

7
-187

-111

142

5
425

541

312

2
1 275

105 An
nnen lønn og trrekkpl godtgj.

60

23

-141

401

471

2
492

330

-7

6
1 629

102 Lø
ønn til vikarer
103 Lø
ønn til ekstrahje
elp

108 Go
odtgjørelse til fo
olkevalgte

-

20
009

-

4

-

-

-

-

2015

Tota
alt

-

4

109 Pe
ensjons, arb.av
vg. mm

-306

-27

2
-262

-226

-125

335
5

-251

-490

-1 352
3

171 Sy
ykelønnsrefusjo
on

-107

-2
2 479

-2 467
7

-3 250

-3 002

3
-3 873

-3 664

-3 020

-21 862
8

Bu
udsjettavvik

1 117

1 095

508
8

877

1 927

8
3 348

2 173

-875

10 170
1

Tabell 14 L
Lønnsutgifter budsjettavik
b

24

Vikaruttgifter og syke
elønnsrefusjoner ble budsjetttert i 2008, men vi har likev
vel korrigert forr sykelønn forr dette året
som for d
de andre årene
e.
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I perioden har budsjett tallene vært som følger:
Regulert budsjett

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Totalt

20 356

23 706

22 565

28 420

30 067

35 206

37 587

39 003

236 910

102 Lønn til vikarer

4 774

3 055

2 611

2 778

3 850

3 934

4 664

5 839

31 505

103 Lønn til ekstrahjelp

1 561

2 300

700

768

1 210

1 100

798

936

9 373

104 Overtidslønn

400

400

400

312

262

262

262

803

3 101

105 Annen lønn og trekkpl godtgj.

-

-

-

-

-

-

-

-

101 Fast lønn

108 Godtgjøresle til folkevalgte
109 Pensjons, arb.avg. mm
171 Sykelønnsrefusjon
Regulert budsjett

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 667

8 491

9 264

9 786

10 662

12 236

15 110

15 621

88 837

-1 676

-

-

-

-

-

-

-

33 081

37 952

35 540

42 064

46 050

52 738

58 421

62 202

-1 676
368 049

Tabell 15 Lønnsutgifter – regulert budsjett

Regnskapstall lønn
(tall i hele 1.000)
Regnskapstall

2008

2009

2010

2011

2012

2013

101 Fast lønn

2014

2015

Totalt

19 260

23 130

24 368

26 000

28 697

34 020

35 696

39 166

230 336

102 Lønn til vikarer

6 976

6 902

7 150

8 753

9 480

10 162

10 552

7 340

67 315

103 Lønn til ekstrahjelp

1 834

2 546

2 219

1 279

1 389

2 028

2 018

1 602

14 915

491

462

213

201

404

687

803

1 115

4 375

60

102

29

572

546

60

95

64

1 527

-

-

7 360

8 464

87 485

104 Overtidslønn
105 Annen lønn og trekkpl godtgj.
108 Godtgjøresle til folkevalgte
109 Pensjons, arb.avg. mm

4
9 002

-

-

-

-

-

9 561

10 537

12 570

14 859

15 131

4

171 Sykelønnsrefusjon

-1 783

-2 479

-2 467

-3 250

-3 002

-3 873

-3 664

-3 020

-23 538

Regnskapstall

34 198

39 127

40 518

43 116

48 051

55 654

60 359

61 397

382 419

Tabell 16 Lønnsutgifter - regnskap

Vi har sett på hva den generelle lønnsveksten i denne periode var i helse - og
omsorgssektoren, dette for å skaffe et bedre grunnlag for å identifisere endringer skyldes
andre forhold enn den generelle lønnsvekst.
20
18
16
14
12
10
%
8
6
4
2
0

Lønnsvekst SSB ‐ helse og
sosialtjenester
Endring lønnsutgifter
Venneslaheimen"

Figur 11 Lønnsvekst generelt – utvikling lønnsutgifter Venneslaheimen
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Agder K
Kommunerevisjon IK
KS

Som en
n ser av de
ette diagram
mmet har e
endringer i lønn Venneslaheimenn samme trrend som
SSBs sstatistikk fre
em til 2013, da bevege
er disse kurrvene seg i motsatt reetning. Dette
e skyldes
delvis a
at vi i denne
e graf (for Venneslahe
V
eimen) ikke har hensyn
ntatt bl.a. eendret underliggende
bemann
ning.
0 årsverk i perioden, som
s
bla. sky
yldes at fle re ufaglærtte har tatt
Det harr vært en økkning på 20
helsefag
gutdanning og fått fast ansettelse i helgestilliger.
Tabellen nedenfor viser en ov
versikt over utviklingen i antall årsv
verk på Vennneslaheimen.
År
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Ansatte
138
140
137
117
105
98
94

Årsverk
84,1
82
77,6
71,5
67,0
66,4
64,2

Tabell
T
17: Ansa
atte / årsverk

25

7.2.1 Budsjette
endringerr – påvirk
kning lønnsutgifter
Det er i perioden via
v tekniske rammeend
dringer tilført Venneslah
heimen kr 114 mill. til de
ekning av
lønnsve
ekst, av en samlet vek
kst i budsje ttposter ved
drørende lø
ønn på kr 441,8 mill. Da det har
vært en
n relativt sto
or endring i antall / anssatte har vi ikke foreta
att noen etteerberegning
g mht om
de tekn
niske ramm
meendringer vedrørend
de lønnsvek
kst har dek
kket de reeelle utgifter. Ved vår
gjennom
mgang er de
et ikke obse
ervert indika
asjoner på at
a det skal foreligge
f
veesentlig avviik her.
Revisjonenes vurd
dering er at det knyttett til tekniske
e rammeen
ndringer veddrørende lø
ønnsvekst
ikke syn
nes å ha bid
dratt til perio
odens merfo
orbruk i ves
sentlig grad.

kehjemsav
vdeling 20
008-2009
Ny syk
Kommu
unen har på
å forespørsel fremlagt informasjo
on om perso
onalet som
m ble benytttet til den
nye sykkehjemsavdelingen.
Helårsvvirkningen på
p 2,4 millio
oner kronerr var baserrt på en turrnus utarbe idet av enh
hetsleder.
Turnuse
en viste at det var beho
ov for en
e
sykeple
eier i 477 % stilling og
hjelpeplleier/omsorg
gsarbeidere
e på til sammen 5,07 årsverk.
å
Årslønn ble beeregnet til krr 281.000
for hjelp
pepleier/omsorgsarbeid
der og kr 32
20.000 for sykepleier.
s
ønn for en fagarbeiders
f
stilling med 8 års ansie
ennitet kr 2779.400. Forr stillinger
I 2008 vvar minstelø
med kra
av om høysskoleutdann
ning, med ttilsvarende ansiennitet, var minsteelønnen kr 313.000.
Beregne
et årslønn syntes
s
derm
med ikke uri melig.
Revisjonens vurd
dering er at gjenno
omgangen viser at budsjetterrte
emsavdeling
g ikke avvike
er i vesentliig grad fra reelle
r
utgifte
er.
sykehje
25

utgifter

til

ny

Tallen
ne er hentet fra
f kommune
ens årsrappo
ort for 2015 og
o årsrapportt 2013.
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7.5 t vakter 2010-2012
Normal arbeidstid ble, i samsvar med økonomiplan og budsjett, innført over en tre års
periode. Venneslaheimen fikk en økning i budsjettet på kr 800.000 per år, og tiltaket ble
implementert avdelingsvis. Innføringen skjedde med fokus på at de daglige vakter skulle være
7-7,5 t lange, ikke med fokus på stillingsbrøk.
Det ble ikke foretatt beregninger av hva dette ville koste på den enkelte avdeling, og
Venneslaheimen har i ettertid fremlagt følgende beregning:

2010
2011
2012

Budsjett
Regnskap
Mer/mindreforbruk
800 000
1 299 840
499 840
800 000
653 755
‐146 245
800 000
1 035 979
235 979
2 400 000
2 989 574
589 574
Tabell 18 Normal arbeidstid

Etterberegningen viser at implementeringen av normal arbeidstid kostet mer enn antatt for to
av de tre avdelingene på Venneslaheimen.
Etter full implementering av 7,5 t vakter vil dette medføre et årlig merforbruk på cirka 600.000
kr i forhold til budsjetterte tall. Det er ikke foretatt justeringer for dette i budsjettet, og
revisjonen kan heller ikke finne at enhetsleder har medtatt dette punktet i noen av de aktuelle
budsjettprosessene.
Revisjonens vurdering er at innføring av daglige vakter som skulle være 7-7,5 t lange har hatt
større utgifter enn tilhørende budsjettpost og dermed medført merforbruk for Venneslaheimen.

Økt bemanning 2012-2013
- Økt legeressurs
Budsjettrammen for 2012 ble økt med kr 200.000 i forbindelse med behov for økt legeressurs
på korttidsavdelingen.
Enhetsleder opplyser at legeressursen ble økt med totalt 16 timer fordelt på tre leger. Av dette
er 8 timer tilknyttet korttidsavdelingen, mens de øvrige 8 timene er knyttet til øyeblikkelig
hjelp-tilbudet. Enhetsleder oppgir totalkostnadene for økt legeressurs å være på kr 387.252.
Dersom en tar utgangspunkt i at halvparten av dette gjelder korttidsavdeling, gir dette en
kostnad på i underkant av kr 194.000. Dette beløpet syntes ikke å være urimelig i forhold til
budsjettøkningen på kr 200.000.
- Økt sykepleierbemanning
Da kommunen fikk ansvar for utskrivningsklare pasienter, ble sykepleierbemanningen på
Venneslaheimen økt opp med ett årsverk fra 01.09.12. Budsjettet for 2012 ble økt med kr
200.000, og kr 600.000 fra og med 2013.
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Vi har her tatt utgangspunkt i hovedtariffavtalen fra KS for perioden 01.05.12 – 30.04.14. Her
var minstelønn for stillinger med krav om høyskoleutdanning med 8 års ansiennitet kr 373.000
pr. 01.05.13. Gjennomsnittlig for 2013 var en minstelønn på cirka kr 372.000. Hvis en regner
med feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjon26, blir dette en årlig lønnskostnad på om lag kr
547.000. Dette syntes ikke å være urimelig sett i forhold til budsjettert helårsvirkning for ett
årsverk på kr 600.000.
Revisjonens vurdering er at økt bemanning 2012-2013 har etter vår mening ikke bidratt til
mer-/mindreforbruk, budsjettmidler samsvarer her med kommunens reelle utgifter.

Korttidsplasser 2012 – 2013
Overføring av korttidsplasser
Ved overføring av korttidsplasser fra hjemmetjenesten ble 2,96 årsverk fordelt på fire ansatte,
samt to vakante helge-stillinger, flyttet til Venneslaheimen. Det ble overført kr 1,901 mill i
budsjettmidler fra hjemmetjenesten til Venneslaheimen.
Revisjonen har fått oversikt over hvilke ansatte som ble overført, og har med utgangspunkt i
kommunens lønnssystem beregnet hvor mye lønn og sosiale utgifter utgjorde i 2013. I
henhold til rapporter hentet fra lønnssystemet, utgjør total lønn inklusiv sosiale utgifter kr
2,022 mill. Dette er om lag kr 121.000 høyere enn hva som ble tilført av budsjettmidler til
Venneslaheimen.
I budsjettreguleringen for 2012 ble det overført kr 406.000 fra hjemmetjenesten. Det ble også
lagt inn en budsjettøkning på 109.800 til økt bemanning i forbindelse med etableringen av
korttidsavdelingen, samt behov for å kunne utføre tilfredsstillende tjenester27. Det er vanskelig
å estimere hvor mye mer ressurser en korttidsplass krever enn en langtidsplass.
Revisjonens vurdering er at overføring av korttidsplasser til Venneslaheimen kan ha medført
noe merforbruk mht lønnsutgifter pga kortidsplasser krever noe mer bemanning enn
langtidsplasser.

Øyeblikkelig hjelp
I forbindelse med etableringen av øyeblikkelig hjelp- tilbudet ble
Venneslaheimen samlet sett økt med kr 8,589 mill i perioden 2013-2015.

budsjettet

for

Både økonomisjef og enhetsleder forteller at det har vært utfordrende å skille mellom utgiftene
knyttet til øyeblikkelig hjelp-tilbudet og utgiftene knyttet til korttidsavdelingen i regnskapet. Det
er opprettet en egen tjeneste 2560 «tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene» i
regnskapet, men på grunn av vanskeligheter med å skille utgiftene, har man ikke vært
konsekvent ved regnskapsføringen på dette kostnadsstedet. Disse regnskapstallene kan

26

Ved beregning av pensjon er det benyttet et anslag på 15 %
Korttidsplasser krever mer ressurser enn langtidsplasser, dette knytter seg blant annet til mer administrativt
arbeid. Nestleder forteller at bemanningen de først hadde lagt opp til, ikke var forsvarlig - og at den måtte økes for
å kunne yte tilfredsstillende tjenester for beboerne på Venneslaheimen.
27
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I 2012 hadde omsorgssenteret tilsyn fra Fylkesmannen i Vest-Agder vedrørende helsehjelp
etter pasient – og brukerrettighetslovens kapittel 4A. Kapitlet angir bestemmelser for når tvang
kan benyttes for å gjennomføre somatisk helsehjelp, og hvordan tvungen helsehjelp i så fall
skal gjennomføres. Under tilsynet ble det undersøkt om kommunen sikret at:
-

motstand mot helsehjelp identifiseres

-

pasientens samtykkekompetanse blir vurdert

-

tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp

-

det gjøres en helsefaglig begrunnelse av om den aktuelle helsehjelpen kan
gjennomføres med tvang.

Dette er vurderinger skal tas før det fattes vedtak etter kap 4A.
Tilsyn avdekket tre avvik28:





Kommunen hadde ikke sørget for tilstrekkelig opplæring for å sikre at alle ansatte
hadde
nødvendig
kompetanse
og
kunnskap
om
pasient
–
og
brukerrettighetslovens kapittel 4A.
Kommunen sikret ikke at nødvendig dokumentasjon som angår kapittel 4A ble
nedtegnet i journal.
Kommunen sikret ikke at det ble truffet individuelle vedtak etter kapittel 4A når
tvangstiltak ble benyttet.

For å rette opp i de avvik som ble avdekket, satte kommunen i verk flere tiltak; det benyttes
mer ressurser til å overholde kravene som stilles til journalføring, samtidig som nødvendige
vedtak fattes. I tillegg bruker de mer tid på opplæring av ansatte i pasient – og
brukerrettighetsloven kapittel 4A. Dette var ikke en del av Venneslaheimens opplæringsplan
før tilsynet ble gjennomført.
Det har ikke vært mulig å kvantifisere dette forholdet i ressursbruk og kroner, men etter
revisjonens vurdering er dette er et forhold som har vært av betydning for Venneslaheimen,
og som kan ha bidratt til økte lønnsutgifter uten at det eksplisitt er hensyntatt i budsjettet

Ansettelser – fra midlertidig til fast ansettelse
Arbeidsmiljølovens § 14-9 omhandler midlertidig ansettelse. Det fremgår her at arbeidstagere
i hovedsak skal ansettes fast, men at avtale om midlertidig ansettelse kan inngås:
a) når arbeidet er av midlertidige karakter,
b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)
c) for praksisarbeid,

28

Fylkesmannen i Vest-Agder, Rapport fra tilsyn med helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A
ved Vennesla kommune, Venneslaheimen omsorgssenter 2012, hentet fra
https://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsrapporter/Vest-Agder/2012/Vennesla-kommune-Venneslaheimenomsorgssenter-tvungen-helsehjelp-sykehjem-2012/
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7.2.3 O
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I korte ttrekk kan ve
eksten i lønn
n for Venne
eslaheimen beskrives slik
s for periooden 2009 til
t 2015:




A
Antall ansatte økt fra 94
9 til 138, og
g årsverk frra 64,2 til 84
4,1
S
Sum budsje
etterte (regu
ulert) lønnsu
utgifter per år har økt med
m 24,3 m
mill (64%)
Å
Årlige lønnssutgifter (regnskap) ha
ar økt med 22,3
2
mill (57
7 %)

29

Denne bestemmelse
en ble endret 01.07.15.
0
For å sikre at arbe
eidstakere ikke blir gående i midlertidige kontrakter,
forelå dett tidligere en begrensning
b
på
å fire år. Etterr disse fire åre
ene skulle den midlertidige aansatte regnes
s som fast.
Ved endrringer i reglene
e om midlertid
dige ansettelse
er ble dette redusert til tre år ved ansettellse i vikariat og
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ansettelse
e på generelt grunnlag. Fire
eårsregelen gjjelder som førr ved ansettels
se på grunnlagg av « når arbeidet er av
midlertidig
g karakter». Les
L mer på htttps://www.regjjeringen.no/no
o/tema/arbeidsliv/arbeidsmiiljo-ogsikkerhet//innsikt/arbeid
dsmiljoloven/lo
ovendringeri-a
arbeidsmiljolov
ven-fra-1.-juli---2015/endringeer-i-reglene-o
ommidlertidig
g-ansettelse-ffra-1.-juli-2015
5/id2410607/
30
Arbeidsstilsynet, Midle
ertidig ansette
else. Hentet fra
a http://www.a
arbeidstilsynett.no/fakta.htmll?tid=220966.
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I perioden 2009-2011 fikk en økkte utgifter som
s
hadde opprinnelsse i vedtak om 7,5 t
vvakter. Se eget
e
avsnittt om dette.
2
2010-2011:: årsverk err økt med 0
0,6, skyldes
s fortsatt im
mplementeriing av vedttak om at
7
7,5t vakter
vdelingen fra enhet forr hjemmetje
eneste og
I 2012 fikk en overførtt ansvar fo r korttidsav
ng
rehabiliterin
økte en be
I perioden 2012-2013
2
emanningen
n på avdelin
ng A1/A3 ogg korttidsav
vdelingen,
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ML § 14-9.
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ning i lønns
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d
denne perio
oden utmerrker nedgan
ngen i vikarrutgifter seg
g. En nedgaang på 3,3 mill, men
ffast lønn ha
ar i samme periode øktt med 3,5 mill.
m

Vennesslaheimen har
h i denne
e perioden hatt et sam
mlet merforb
bruk knytteet til lønnsutgifter på
10,2 mill, dette utg
gjør 3 % av den samle de ramme i perioden. Det er knytttet et mind
dreforbruk
til faste
e lønninge
er, og et betydelig merforbru
uk til vikarer (selv om en hensyntar
h
sykepen
ngerefusjon
n). Det som
m det ikke h
har vært mu
ulig å etterp
prøve har vvært evt. merutgifter
m
knyttet til øyeblikke
elig hjelp. Her
H er det iikke for perrioden værtt et godt nook regnskap
psmessig
skille / ffordeling avv utgifter.
En har i perioden fra arbeids
stakerorgan isasjonene fått en end
dret praksiss mht «røde
e dager».
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ar tidligere vært gitt samtykke fra arbeid
dstakerorga
anisasjonenne til at dette
d
kan
gjennom
msnittsbereg
gnes (røde dager seess på over le
enger period
de). Dette ssamtykke, som
s
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krever ffor å foreta gjennomsn
nittsberegni nger, er nå
å trukket tilb
bake (noe ssom ikke err unikt for
Vennessla). Dette har
h påført Venneslahei
V
men i overk
kant av en million
m
i eksstra lønnsuttgifter per
år. Reviisjonen kan
n ikke finne at dette er h
hensyntatt i budsjetteringer.
Vennesslaheimen har
h måtte tilby
t
vikarerr fast stillin
ng da en har
h benyttett deres arb
beidskraft
utover d
den periode
e det gis anledning
a
ti l å leie inn
n vikarer. Dette
D
er en problemstilling som
gjelder hele komm
munen, da periode
p
i vi kariat før en
e skal tilby
ys fast stillinng gjelder Vennesla
V
beidsgiver, uavhengig av hvor i kommunen en har jobbbet. Det kan synes
kommune som arb
som dette har pådratt Vennes
slaheimen n
noe økte uttgifter i en periode,
p
meen at en nå ved bruk
av «flyte
ende vakter» utnytter dette
d
som e
en ressurs til
t å redusere vikarutgiifter. Dette kan gi en
indikasjon på at grunnbema
anningen h
historisk ha
ar vært no
oe lav. Tillsyn og på
ålegg fra
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mannen mh
ht vedtak om tvang har nok medført
m
no
oe mer bruuk av pers
sonale til
dokume
entasjon, de
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v
å kvantifisere
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7.3 A
Andre drifftsutgifterr
drørende m
mva-kompen
nsasjon, da
a denne posst har en tilsvarende
Her harr vi tatt bortt utgifter ved
inntektsspost i regnsskapet. Se her neste kkapittel.
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Figur 12 Andre driftsutgifter regnskap - regulert budsjett

Tabellen nedenfor viser Venneslaheimens budsjettavvik knyttet til «andre driftsutgifter».
(tall i hele 1.000)
Budsjettavvik
11 Kjøp av varer og tjenester

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Totalt

-428

223

279

696

392

413

811

2 005

4 390

12 Inventar, utstyr, vedlikehold mm.

246

310

438

213

76

134

281

425

2 124

13 Kjøp av tjenester

-

-

-7

-7

-1

-1

-

245

229

2

14

-

0

1

33

0

-

12

40

52

1 105

2 716

6 829

14 Overføringer ekskl mva komp
15 Finansutg. og finansieringstrans.
Budsjettavvik

10
-173

-

7

-

-

-

534

716

904

481

546

Tabell 19 Andre driftsutgifter budsjettavvik

I perioden har budsjett tallene som følger:
(tall i hele 1.000)
Regulert budsjett
11 Kjøp av varer og tjenester

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Totalt

4 052

3 360

3 148

3 318

3 683

4 175

4 051

2 893

28 678

928

468

580

640

528

600

5 243

7

7

1

1

-

-

-

-

12 Inventar, utstyr, vedlikehold mm.

805

694

13 Kjøp av tjenester

-

-

14 Overføringer ekskl mva komp

-

-

-

-

-

-

15 Finansutg. og finansieringstrans.
Regulert budsjett

16
-

4 857

4 054

4 083

3 793

4 264

4 816

4 579

3 493

33 937

Tabell 20 Andre driftsutgifter - budsjett
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Regnskkapstallene i samme pe
eriode:
(tall i helle 1.000)
Regnskapstall

2008

2009

2010
0

2011

2012

2013

2014

2015

Totalt

11 Kjøp av varer og tje
enester

3 624

3 583

3 426
6

4 014

4 075

4 588

4 862

8
4 898

33 068

ntar, utstyr, ve
edlikehold mm.
12 Inven

1 051

1 004

6
1 366

681

666

774

809

0
1 025

7 376

-

-

-

-

-

-

-

245
2

245

-

-

1

33

5 362

5 670

1
6 168

40 722

13 Kjøp av tjenester
14 Overrføringer ekskll mva komp

10

-

7

2

14

9
4 799

4 696

4 754

15 Finan
nsutg. og finan
nsieringstrans.
Regn
nskapstall

4 684

4 587

Tabell 21 Andrre driftsutgifter - regnskap

Av figurr 12 kan en se en noe uventet utvvikling, utgifttene har fra
a 2012 hatt en jevn vek
kst, mens
budsjetttene er red
dusert fra 2013
2
til 201 5. I samme
e periode har
h merforbbruket økt betydelig.
b
Dette skyldes at en i denne periode
p
harr «redusert»
» budsjettett på dette oområdet, dv
vs en har
lagt inn en ikke ree
ell inntekt/ utgiftsreduks
u
sjon for å få
å budsjettet til å gå i baalanse. Dettte er gjort
i en prosess der en
n søker å få
å de enkelte
e poster korrekte budsjettmessig.

7.3.1 Budsjette
endringerr – påvirk
kning drifftsutgifterr
Korttid
dsplasser 2012 – 2013
e lønnsutgiffter gjennom
mgått de lø
ønnsrelatert
rte utgifter knyttet til
Vi har i avsnittet vedrørende
t Vennesla
aheimen. Ba
asert på vår gjennomggang kan de
et tyde på
overføring av korttiidsplasser til
guleringer på
p ved flyttinng av disse
e plasser.
at det kkun er lønnssmidler det er foretatt budsjettreg
Det er opplyst at
a korttidsav
vdelingen innebærer økte utgiffter sett i forhold til drift av
langtidssplasser. Regnskapet
viser blan
R
nt annet øk
kning knyttet til mediisiner og medisinsk
m
forbrukssmateriell, arbeidstøy
a
og
o vedlikeh old av utsty
yr og inventar. Det frem
mgår av kom
mmunens
årsrapp
port for 20
013 at det blant a
annet har vært øk
kte utgifterr til medis
siner på
korttidsa
avdelingen.. Vi viser her også ttil månedsrrapporter som
s
omtaleer at korttid
dsplasser
medføre
er økte utgiffter.
elig grunnla
ag til å trek
kke noen ko
onklusjon uutover at en
n har fått
Revisjonen har ikkke tilstrekke
plasser er dy
yrere i drift enn langtidsplasser.
opplyst at korttidsp

Øyeblikkelig hje
elp
Vi henvviser her til omtale av korttidsplassser, da de
et pga. manglende reggnskapsmes
ssig skille
har det ikke vært mulig
m
å se hva
h som gje
elder korttids
splasser og
g hva som vvedrører øyeblikkelig
hjelp.
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nneslaheim
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7.3.2 O
Oppsumm
mering driftsutgiftter og rev
visjonens
s vurderin
ng
Basert p
på denne ovverordnede
e gjennomga
ang kan en trekke ut fø
ølgende obsservasjonerr:
 Budsjettavvvikene er re
elativt høye
e sett i forh
hold til lønn
n. Lønn haadde for pe
erioden et
budsjettavvvik på 3 % av
a budsjett, driftsutgifte
er har 20 %..
 Budsjetter vedrørende
v
e kjøp av va rer og tjene
ester er redu
usert fra 20013 til 2015, i samme
periode harr budsjettav
vvik økt mye
e. Kfr her ka
apittel 7.1 so
om omtalerr dette forho
old.
ar steget mest i period en 2013 til 2015.
 Utgiftene ha
6,8 mill utgjør tallene for
 A
Av et samle
et budsjetta
avvik på kr 6
f 2014 ogg 2015 kr 3,8 mill (kr
2
2,8 mill skyyldes metod
de en har b
benyttet forr budsjetteriing), de ressterende krr 3 mill er
ffordelt på 6 år.
 De underlig
ggende arte
er viser bla
ant annet økning
ø
knytttet til meddisiner og medisinsk
m
fforbruksma
ateriell, arbe
eidstøy og vvedlikehold av utstyr og
g inventar
For 2014, og spesiielt 2015 ha
ar Vennesla
aheimen hattt for knappe budsjettpposter når det gjelder
gifter. Som en ser av figur
f
12 harr utgiftene reelt
r
sett øk
kt i periodenn, mens budsjettene
driftsutg
har blitt redusert. Det
D er dette som forklarrer det stor budsjettavv
vikene de too siste årene.
At en ha
ar budsjette
ert med inntekter på utg
giftspost gjø
ør det noe krevende
k
å analysere avvik.
a

7.4 M
Merverdiavgiftskom
mpensasjjon
diavgiftskom
mpensasjon
n er merverd
diavgift på kjøp av varrer og tjeneester som ko
ommuner
Merverd
erverver til sitt brukk som blir kompensert
k
t av staten. Regnskaps
steknisk førres merverd
diavgiften
o som en inntekt på art
a 172900, dette inneebærer at de
ette netto
som en utgift på art 142900 og
s
nevnt ffår avgiften kompenserrt.
blir null for kommunen da de som
ode vi har undersøkt væ
ært ulik pra
aksis mht bu
udsjettering av dette. I perioden
Det harr i den perio
etok en bu
udsjettering av inntekttsposten. Tilhørende
T
utgiftspost ble ikke
2008 til 2013 fore
ett å inngå ssammen de
e øvrige utgiifter.
budsjetttert særskiltt, men anse
ha
ar
Venne
eslaheimen
n
I
perrioden
merverd
diavgiftskom
mpensasjon
n.
Budsjetta
avvik

hatt

følgende

budsjettaavvik

kny
yttet

2008

200
09

2010

2011

2012
2

2013

14290 M
Merverdiavgift s
som gir rett til kompensasjon
n 1 001
17290 K
Kompensasjon for merverdiav
vgift
B
Budsjettavvik

2014
2

til

2015

Totalt

1 033
0

1 112

1 128

1 104
4

1 236

1 295

8
1 368

9 277

-259

-191

-150

-166

3
-143

-274

-1 295

8
-1 368

-3 846

742

842
8

962

962

2
962

962

-

-

5 432

Tabell 22 Buds
sjettavvik mervverdiavgiftskom
mpensasjon
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Budsjettt:
Regulert budsjett
14290 M
Merverdiavgift som gir rett til kompensasjon
n
17290 K
Kompensasjon
n for merverdia
avgift
R
Regulert budsje
ett

2008
-

2009
9

2010

-

2011

-

2012

-

-

20
013
-

2014

2015
2

Totalt

-

-

-

-742

2
-842

-962

-96
62

-962

-9
962

-

-

-5 432

-742

2
-842

-962

-96
62

-962

-9
962

-

-

-5 432

Tab
bell 23 Regulertt budsjett mervverdiavgiftskom
mpensasjon

Regnskkapstall:
Regnskap
pstall

2008

200
09

2010

2011

201 2

2013

2014

2015
5

Totalt

14290 M
Mva som gir rettt til kompensas
sjon

1 001

1 033
0

1 112

1 128

05
1 10

1 236

1 295

1 36
68

9 278

17290 K
Kompensasjon for merverdiav
vgift

-1 001

0
-1 033

-1 112

-1 128

05
-1 10

-1 236

-1 295

68
-1 36

-9 278

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R
Regnskapstall

Tabell 24 Re
egnskap - mervverdiavgiftskom
mpensasjon

7.4.1 O
Oppsumm
mering merverdiav
m
vgiftskom
mpensasjjon og rev
visjonens
s
v
vurdering
g
Basert p
på denne ovverordnede
e gjennomga
ang kan en trekke ut fø
ølgende obsservasjonerr:
 Det merfo
orbruk som
m er knytttet til me
erverdiavgifftskompenssasjon må sees i
ssammenheng med and
dre driftsutg
gifter. Da en
n ikke særs
skilt har buddsjettert utgifter, men
ntas det at utgift knytte
et til merverrdiavgift er hensyntatt
h
vved budsjettering av
inntekter an
utgifter.
 Metode for budsjetterin
ng, frem til 2
2013, gjør det
d komplisert å analyssere budsje
ettavvik.
Om en budsjetterer inn
ntekter bør en ha tilsva
arende utgifftspost.
 O

7.5 In
nntekter eksklusiv
e
ve sykepe
engerefus
sjon og kompensa
asjon for
m
merverdia
avgift
Vi har som tidlige
ere nevnt klassifisert sykepenge
erefusjon sammen meed lønnsutg
gifter, og
merverd
diavgiftskom
mpensasjon
nen er det ssett nærmerre på i et eg
get kapittel. En har ogs
så trukket
ut testamentariske gaver som er øremerkket (en har på utgiftssiden trukkett ut utgifter relatert til
dette) da dette ikke
e er knyttet til driften avv Venneslah
heimen.
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Inntekter
12 000

I hele 1.000

10 000
8 000
Regnskapstall

6 000

Regulert budsjett

4 000
2 000
‐
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Figur 13 Regulert budsjett - regnskapstall inntekter

Salgsinntekter består hovedsakelig av brukerbetalinger og noe salg.

Budsjettavvik:
(tall i hele 1.000)
Budsjettavvik
16 Salgsinntekter
17 Ref usjoner
Budsjettavvik

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-1 792

-199

-917

-38

-280

-1 829

-479

2014

2015

-863

-304

-364

-414

-1 281

-1 276

Total

-1 075

23

-373

-5 500

-493

-337

-272

-212

-2 410

-796

-1 411

-250

-585

-7 910

Tabell 25 Inntekter - budsjettavvik

Budsjett:
Regulert budsjett
16 Salgsinntekter
17 Refusjoner
Regulert budsjett

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

-5 544

-6 975

-7 506

-7 706

-7 866

-7 491

-8 615

-8 418

-60 121

-

-

-48

-48

-48

-48

-224

-571

-987

-5 544

-6 975

-7 554

-7 754

-7 914

-7 539

-8 839

-8 989

-61 109

Tabell 26 Inntekter - budsjett

Regnskapstall:
Regnskapstall
16 Salgsinntekter
17 Refusjoner
Regnskapstall

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

-7 336

-7 174

-8 424

-8 569

-8 170

-8 566

-8 592

-8 791

-65 622

-38

-280

-411

-462

-541

-385

-496

-783

-3 396

-7 373

-7 454

-8 836

-9 030

-8 710

-8 950

-9 089

-9 574

-69 018

Tabell 27 Inntekter - regnskapstall

Regnskapsførte inntekter for Venneslaheimen viser merinntekter i forhold til budsjett hvert år i
perioden. Det er i hovedsak oppholdsbetalingen som bidrar til dette.
Refusjonene består blant annet av tilskudd til lærlinger, videreutdanning, lønnsrefusjon med
videre.
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Inntekte
ene, øker allle år i perio
oden, med u
unntak av årene 2011-2
2012.


I perioden 2009-2010 var det en
n økning i inntektene på 19 %, ssom i vesen
ntlig grad
sskyldes økning i bruk
kerbetalinge
en på kr 1,3
3 mill (18 %).
% Størrelssen på ved
derlag for
phold blir blant annet b
beregnet me
ed utgangspunkt i bebboernes øko
onomiske
langtidsopp
ssituasjon. Ledelsen
L
ve
ed Vennesla
aheimen me
ener at økn
ningen dettee året skyld
des at det
kom inn beboere på Venneslahei men som hadde høyerre inntektsnnivå, og som
m dermed
dsbetaling.
betalte høyyere opphold



I 2011-201
12 var dett en redukksjon i inn
ntektene på
p cirka 4 %. Dette
e skyldes
hovedsakellig reduksjo
on i bruker betaling. Fra og med 01.10.20122 ble, som
m tidligere
nevnt, alle kommunen
ns korttidsp lasser samlet på Venn
neslaheimeen. I den fo
orbindelse
ble fire kortttidsplasserr overført fra
a hjemmetjeneste og rehabiliterinng, i tillegg til at åtte
langtidsplassser ble omgjort til korttidsplasser. Korttidsplaassene girr lavere
brukerbetaling enn hva
h
langtid splassene ville gitt, og medførrer en red
duksjon i
ning av rammen.
inntektene, men dette er kompenssert via økn

7.5.1 Oppsum
mmering in
nntekter og revisjonens vu
urdering
.
Vennesslaheimens egenfinans
siering utgjø
ør 15 % av
v de samle
ede utgifter,, se her fig
gur 9. Av
dette uttgjør brukerbetalinger og
o salgsinnttekter over 95 % av pe
eriodens sam
mlede innte
ekter.
nntektene kan i liten grad påvirkess av Vennes
slaheimen.
Disse in
n ser av analyse av inntekter så inntektsføre
es tilskudd som berøreer Vennesla
aheimens
Som en
aktivitetter sentralt i kommune
en, Vennes laheimen har
h ingen diirekte andeel av disse inntekter,
de får ssine midler i en samlet ramme. De
ette gjelder inntekter kn
nyttet til sam
mhandlingsrreformen,
øyeblikkkelig hjelp døgntilbud og dekning
g av utgifte
er knyttet til ressurskreevende brukere. Fra
adminisstrasjonens side er det opplyst at e
en har valgtt å gjøre de
et på denne måte for å redusere
risikoen
n for budsjetttavvik.

7.6 A
Andre forh
hold som har påviirket regn
nskapet
7.6.1 S
Særlig re
essurskre
evende brrukere
opprettet Ve
enneslaheim
men en ege
en avdeling for ressursk
krevende brrukere31. Av
vdelingen
I 2007 o
er høye
ere bemannet enn de
e øvrige avvdelingene,, med to ekstra
e
dagvvakter og en
e ekstra
kveldsvvakt. Til sammen har avdelingen
n åtte plas
sser og en bemanninng på 4,44 årsverk.
Tidligere
e var disse brukerne spredt
s
rundtt på heimen
n med en- tiil – en bemaanning, ved
d å samle
beboern
ne på en avvdeling ville dette være
e ressursbesparende i form av at bbemanningen kunne
brukes mer på tverrs.

31

Til trosss for at disse brukerne
b
bete
egnes som resssurskrevende
e av omsorgss
senteret, er deet ikke nødven
ndigvis slik
at de når innslagspunkktet for refusjon
n av påløpte lø
ønnsutgifter. Med
M ressurskrrevende brukeere menes dett i denne
sammenh
heng beboere som krever mer
m enn grunn bemanning
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I samtaler med enh
hetsleder og
g nestleder fremgår de
et at ressurs
skrevende bbrukere kan
n være en
årsak ttil enhetenss merforbru
uk. Enhete
ens hypotes
se er at disse
d
«merrkostnader»
» ikke er
hensynttatt i budsje
etteringen.
Tilskudd
d for ressu
urskrevende
e brukere b
blir inntekts
sført sentra
alt i kommuunens regn
nskap, og
fordeless ikke ut til enhetene
e som har utgiftene knyttet
k
til disse
d
brukeerne. For 2009
2
fikk
Vennessla kommun
ne utbetalt kr 1,726 m ill mer i tils
skudd for re
essurskreveende bruker enn det
som varr beregnet og
o inntektsfført i 2009. 1,5 mill av dette ble ve
ed 2. tertiall 2010 brukt til å øke
budsjetttet. Vennesslaheimen fikk kr 0,5 m
mill i økning
g da de had
dde meldt oom et merfo
orbruk for
2010 på
å kr 1,5 (inkklusive dekn
ning av unde
erskudd forr 2009 med kr 0,65 milll).
Alle ko
ommuner som yter særlig rressurskrev
vende hels
se- og oomsorgstjen
nester til
enkeltm
mottagere ka
an søke om
m refusjon avv lønnsutgiffter knyttet til
t disse tjennestene. Ko
ommunen
kan få dekket 80
8 % av påløpte di rekte lønn
nsutgifter som oversttiger et gitt beløp.
or 2015 var på kr 1.0
081.000. Refusjonen
R
er uavhenggig av diag
gnose og
Innslagsspunktet fo
lidelse, og ytes til og
o med det året tjenesttemottagere
en fyller 67 år.

7.6.2 Revisjonens vurdering and
dre forhold
ering er att personer som kreve
er mer enn grunnbe manning in
nnebærer
Revisjonens vurde
e
beb
boere i perio
oden har væ
ært så ressu
urskrevendee at dette har
h bidratt
merutgifter, og at enkelte
et foreligge
er ikke sysstematisk rapportering
g og idenntifikasjon av
a hvilke
til merfforbruk. De
merutgifter disse beboere kan
n medføre, sslik at dette kan tas hensyn til i buudsjettprose
essene.

7.7 Ø
Økonomirrapporteriing
Vennesslaheimen omsorgssen
o
nter rapporte
erte for førs
ste gang om
m et stort m
merforbruk i 2009. Vi
har tidlig
gere i dette kapitlet tattt for oss bu dsjettavvik og utvikling
gen i regnskkapstall for perioden.
I det fø
ølgende se
er vi nærmere på hvo
ordan det har blitt ra
apportert om
onomiske
m den øko
situasjo
onen på Ven
nneslaheime
en.

7.7.1 Månedsra
apporteriinger
Vi har g
gjennomgåttt enhetens månedsrap
pporteringerr for periode
en 2009 – 22015.
srapporteringer 2009 (rapporterrt 7 gangerr)
Måneds
I 2009 har enhete
en et merforbruk hver måned, me
en oppgir frem til oktoober at de håper på
balanse
e ved åretss slutt. Dett fremgår a
av månedsrapportene at merforbbruket hove
edsakelig
skyldes ekstra bem
manning til ressurskrevvende bruk
kere og at de
d har blitt nødt til å bruke
b
mer
er i feriemå
ånedene. Av
A rapporterringen går det
d ikke fre
em hvor myye dette har utgjort i
ressurse
kroner e
eller hvor sttor merforbrruket forven
ntes å være ved årets slutt.
s
srapporteringer 2010 (rapporterrt 6 gangerr)
Måneds
I 2010 rapportererr enheten om
o noe merrforbruk i fo
orbindelse med
m etableeringen av vaskeriet.
v
n opplever også
o
bemanningssitua
asjonen som
m utfordrend
de. Det rappporteres om
m at en av
Enheten
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sykehjemsavdelingene (A2/A3) har for lav grunnbemanning. For å gi en verdig omsorg til
beboerne og ivareta personalet, har de sett seg nødt til å sette inn noe ekstra bemanning.
I rapporteringen for mai måned er det lagt inn en bekymringsmelding i denne forbindelse.
Enhetsleder mener at avdelingen bør få økning i grunnbemanningen. For å øke opp med en
kveldsvakt hver dag og en dagvakt i helgene, trengs det cirka 2 årsverk. Enhetsleder oppgir at
dette har en kostnad på cirka kr 1,1 millioner. Det er her også meldt om 40 avvik der
personalet har blitt slått, kløpet og sparket av beboere.
Enheten rapporterer også om et merforbruk i forbindelse med ferieavviklingen. Videre er noe
av overforbruket knyttet til inndekning av tidligere års underskudd samt økte strømutgifter i
forbindelse med etableringen av vaskeriet.
Månedsrapporteringer 2011 (rapportert 6 ganger)
For liten grunnbemanning på avdeling A2/A3 beskrives også som en utfordring i 2011.
Avdelingen har stor pleietyngde og de må styrke bemanningen noen timer hver kveld og i
noen tilfeller dagtid i helgene. I månedsrapporten for august skriver enhetsleder at
grunnbemanningen må økes. De brukte da ett årsverk for å styrke avdelingen, dette har en
kostnad på cirka kr 600.000. Dette gjentas i rapporteringene for september, oktober og
november. Det har også vært økte lønnsutgifter til ferieavviklingen.
I 2011 har enheten i tillegg måtte kjøpe inn nødvendig inventar og utstyr, samtidig som
strømutgiftene har økt.
Månedsrapporteringer 2012 (rapportert 8 ganger)
I 2012 fremgår det fortsatt at behov for ekstra bemanning på A2/A3. De har blitt nødt til å øke
ekstrabemanningen fra 4 til 7,5 timers vakter på kvelder og i helger. Videre fremgår det at
korttidsplassene medfører ekstra arbeid - både administrativt og pleiemessig.
Enheten har igjen ekstrautgifter knyttet til ferieavvikling. Høyt sykefravær beskrives også å
være en årsak til enhetens merforbruk. Ved fravær må det settes inn vikarer på sykehjemmet.
Enheten rapporterer også om et overforbruk til kjøp av nødvendig inventar og utstyr.
Månedsrapporteringer i 2013 (rapportert 6 ganger)
Enheten melder om ekstra kostnader knyttet til etablering av korttidsplasser og øyeblikkelig
hjelp tilbudet. I perioder har enheten måtte sette inn ekstra personal på grunn av store
utfordringer i forhold til brukerne. Enhetens største utfordring er fortsatt knyttet til
bemanningssituasjonen. Det nevnes igjen at A3 har for liten grunnbemanning og at de fra
april har blitt nødt til å sette inn ekstra bemanning på kvelder og i helger. Dette bør
videreføres, og enhetsleder anslår at dette vil medføre en budsjettøkning på cirka 1,2 mill.
I løpet av 2013 har enheten også hatt flere ressurskrevende brukeren som har påvirket
merforbruket med hensyn til lønn og vikarer. Det har også vært et merforbruk med hensyn til
ferieavviklingen.
Enhetsleder melder flere ganger i løpet av året at budsjettet for Venneslaheimen er urealistisk
sett i forhold til det står ovenfor. De eldre blir stadig mer pleietrengende og personalet går ofte
på akkord med seg selv.

50

31/17 Oppfølging av rapporten om Venneslaheimen omsorgssenter - 16/11788-12 Oppfølging av rapporten om Venneslaheimen omsorgssenter : Rapport Venneslaheimen 2016

Økonomistyring – Venneslaheimen omsorgssenter

Månedsrapporteringer i 2014 (rapportert 7 ganger)
I 2014 meldes det om merforbruk knyttet til ressurskrevende brukere, til ekstrahjelp,
ekstrakostnader i forbindelse med personalsaker og ansatte som har krav på økt stilling etter
arbeidsmiljølovens § 14-9.
I månedsrapporteringen for november fremgår det at enheten har hatt lavere brukerbetaling
på grunn av rom på ressurskrevende enhet som har stått ledig mesteparten av året. Videre
fremgår det at beboerne på enheten er så ressurskrevende at det i forhold til bemanning/små
lokaler, ikke er tilrådelig å ha mer enn syv beboere på denne avdelingen. (8 plasser på
avdelingen).
Enhetsleder har her anslått merutgifter knyttet til ressurskrevende brukere.
Melder om to personalsaker som har medført merutgifter, samt at en jobber med å få mer
realistiske budsjetter.
Månedsrapporteringer i 2015 (rapportert 9 ganger)
I 2015 meldes det om høye utgifter til ressurskrevende brukere, mer bruk på vikarer på grunn
av sykefravær, økt bruk av overtid ved sykefravær samt utgifter knyttet til ferieavvikling.
Beløpsfester merforbruk knyttet til ressurskrevende brukere. Foreligger avvik på så mange
poster at en ikke kan redegjøre for alle.

7.7.1.1

Revisjonens vurdering av månedsrapporteringer

Månedsrapporteringen er svært verbale i formen, og det er noe tungt tilgjengelig mht hvordan
en skal vektlegge de ulike faktorer som er anført mht budsjettavvik. Denne rapportering synes
ikke å foregå i standardisert form slik som det er angitt i økonomireglementet. Årsaker til
merforbruk er delvis de samme over flere år.
I den form månedsrapporteringer har blitt utført i disse årene synes de lite anvendelige i
oppfølgning av avvik, og da en mulighet til å bedre Venneslaheimens situasjon. En av
årsakene revisjonen ønsker å peke på her kapasitet og kompetanse hos Venneslaheimen.
Basert på den store virksomhet Venneslaheimen er, og det store antall ansatte, sett i
sammenheng med få merkantile ressurser er det svært krevende å kunne avgi god
økonomisk rapportering. Her synes det heller ikke å foreligge faste rutiner sentralt i
kommunen, i seksjon for helse – og omsorg og / eller økonomiseksjonen for kunne bistå der
en ser at ressurser kompetanse ikke er tilstrekkelig ute hos enheten (e).
Månedsrapportering har ikke skjedd med den frekvens som økonomireglementet angir
(månedlig), i perioden er det rapportert 6 – 9 ganger årlig.
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7.7.2 T
Tertialrap
pportering
Rådman
nnen skal gjennom
g
åre
et legge fre m rapporter for kommunestyret ssom viser øk
konomisk
utvikling
g i henhold
d til budsje
ett. Vi har gjennomgå
ått kommunens tertiaalrapporter for å se
nærmerre på omtalen av forhold knyttet til Venneslaheimen. Tertialrappo
T
ortene utarb
beides på
grunnlag av motta
atte måneds
srapporter, og det er kun enheter som forrventer merr - / eller
mindrefforbruk som
m omtales i rapporten.
r
Tertialrrapportene 2009
Vennesslaheimen er
e ikke nevnt i 1. tertialrrapport for 2009.
2
Bakgrrunnen for ddette er at enheten
e
regner m
med at de vil
v holde bud
dsjettet. En hetens merrforbruk var pr. april 099 kr. 709.633
3.
emgår det at
a Vennesla
aheimen av flere årsaker har blitt nnødt til å brruke mer
I 2. tertialrapport fre
er enn grun
nnbemannin
ngen i ferien
n. Rådmann
nen forvente
er at merutggiftene dekk
kes inn
ressurse
ved stra
am økonom
mistyring resten av året..
Tertialrrapportene 2010
I 1. tertial for 2010
0 rapportere
es det om a
at Vennesla
aheimen har hatt et meerforbruk på
å cirka kr
300.000
0. Dette skyyldes blant annet høyyere engang
gsutgifter enn
e
forventeet i forbinde
else med
etableringen av vaskeri. Dette
e vil bli kom
mpensert ved reduserte
e driftsutgifteer kommen
nde år, og
det forslås ingen økning i enhetens budsjjett.
f
dett at enheten
ns merforbrruk forvente
es å være ccirka 1,5 mill
m kroner
I 2. terttialrapport fremgår
ved årets slutt. Dettte inkludere
er inndeknin
ng av underskudd fra 2010.
2
Overf
rforbruket sk
kyldes for
t lønn da det
d blant an net har værrt behov forr å sette innn ekstra ress
surser på
det messte utgifter til
skjerme
et enhet. De
et fremgår at
a kommune
e hadde fåttt større tilsk
kudd til særrlig ressurskrevende
brukere
e, og rådma
annen fores
slår at kr 5
500.000 ov
verføres til Venneslaheeimen. Dett foreslås
ingen øvrige bud
dsjettendrin
nger, og rrådmannen
n forutsette
er at forve
ventet overrskridelse
nomistyring..
minimalliseres ved stram økon
Tertialrrapportene 2011
Vennesslaheimen er
e ikke nev
vnt spesielt i 1.tertialra
apport for 2011.
2
Enheeten har prr. april et
merforb
bruk på kr. 31.000, me
en enhetsle
eder beskriv
ver mange kommendee utfordringe
er og tror
det er stor mulighe
et for at enheten ikke viil klare å ho
olde årets bu
udsjettramm
me.
e stor pleietyngde på A2/A3
3 og at
I 2.terttialrapport blir det beskrevet at det er
grunnbe
emanningen
n er for lav
v. Enheten har som fø
ølge av dettte satt inn eekstra ress
surser om
kvelden
ne og helge
ene. Dette utgjør
u
til sa
ammen et årsverk,
å
dvs
s. cirka kr. 6600.000. Videre
V
har
enheten
n også måttte sette inn ekstra resssurser med hensyn til fe
erieavviklinggen på heim
men.
Det frem
mgår videre
e av tertialra
apporten at enheten forrventer et to
otalt undersskudd på
1,5 – 2 mill krone
er i 2011. Til tross ffor disse utfordringene
e foreslår iikke rådma
ann noen
budsjetttendring.
Tertialrrapportene 2012
I 1. tertialrapport fo
or 2012 fremgår det a t enheten har
h satt inn ekstra bem
manning på avdeling
A2/A3. I tillegg rapporterer enheten
e
om
m at det forrventes ove
erskridelserr som følge
e av høyt
sykefravvær samt in
nnkjøp av ny
ytt, nødven dig utsyr.
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I forbindelse med samhandlingsreformen ble det opprettet ekstra korttidsplasser på
Venneslaheimen, og disse krever ekstra ressurser. Rådmannen foreslo derfor å øke
bemanningen med ni 100 % stilling fra 1. september 2012, dette utgjør cirka kr. 200.000 i
2012. For øvrig foreslås det ingen budsjettendringer.
I 2. tertial rapporteres det igjen om at det har blitt satt inn ekstra bemanning på kveld og i
helgene, og dette utgjør cirka 1,9 mill. I tillegg har enheten rapporter om overskridelser knyttet
til ferieavvikling, inventar og utstyr, strøm og kommunale avgifter på cirka kr. 700.00. likevel
om behov for ekstra bemanning på A2/A3 samt overskridelser på innkjøp av inventar og
utstyr. Rådmannen foreslår ingen budsjettregulering, men krever ekstra fokus på
økonomistyringen for å minimalisere overskridelsen resten av året.
Tertialrapportene 2013
I 1. tertial fremgår det at enheten opplever store utfordringer og forventet underskudd ved
årets slutt, dette til tross for at enheten fikk økt budsjettet med 1 million fra 2013. Det
beskrives at overskridelsen skyldes økt utgift på grunn av ekstra pleietrengende beboere samt
økte utgifter til korttids- /øyeblikkelig hjelp avdelingen. Utgifter til tilbudet øyeblikkelig hjelp
dekkes inn ved å overføre midler fra helse- og omsorgsseksjonen, rådmannen foreslått ingen
økning av budsjettet.
I 2. tertial blir det igjen beskrevet at enheten rapporter om store utfordringer og forventet
underskudd ved årets slutt. Dette skyldes økt utgift til bemanning av ekstra pleietrengende
beboer og økte utgifter til korttids-/ øyeblikkelighjelp. Rådmannen foreslår ingen økning i
rammen, og forventer stram økonomistyring i tiden fremover.
Tertialrapportene 2014
I 1.tertial 2014 fremgår det at enheten rapporterer om store økonomiske utfordringer og et
forventet underskudd ved årets slutt. Det står beskrevet at kommunen har startet en grundig
gjennomgang av enhetens økonomi, og vil komme nærmere tilbake til dette i neste
rapportering. Det foreslås ingen endring av enhetens budsjett.
I 2.tertial rapporterer enheten igjen om store økonomiske utfordringer og forventet underskudd
ved årsslutt. Dette skyldes ressurskrevende brukere der det er satt inn en ekstra dagvakt,
dette utgjør cirka 1,5 millioner kroner. Det nevnes igjen at kommunen har planlagt en grundig
gjennomgang av enhetens økonomi, men at de ikke har kommet så langt i dette arbeidet på
grunn av ressursmangel. Rådmannen foreslår ingen endring i budsjettet, men forventer meget
stram økonomistyring resten av året.
Tertialrapportene 2015
I 1.tertial for 2015 fremgår det at enheten har utfordringer med hensyn til ekstra bemanning
knyttet til ressurskrevende tjenester. Det har også blitt brukt mer på overtid på grunn av høyt
sykefravær og behov for sykepleierkompetanse på heimen. I tertialrapporten beskrives det at
kommunen nå har stort fokus på enhetens økonomi og rådmannen foreslår ingen endring i
budsjettrammen.
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I 2. terttialrapport forventes
f
de
et et merfo
orbruk på cirka 2-3 mill. Kommunnen har forttsatt stort
fokus på
å enhetens økonomi, og
o det nevn
nes i tillegg at revisjone
en skal gjennnomføre et prosjekt
der blan
nt annet ressursbruken på Venne
eslaheimen
n undersøke
es. Rådmannnen finnerr det ikke
riktig å fforeslå en økning
ø
av budsjettet fø r dette er gjjennomført..

7.7.2.11 Revisjon
nens vurd
dering av tertialrap
pporter
Tertialra
apportene gjenspeiler
g
den alvorlig
ge økonomiiske situasjo
onen som V
Venneslahe
eimen er /
har værrt i. Etter re
evisjonens vurdering
v
– rapporteringene sett i sammenhheng – så kunne
k
en
nok på
å et tidlige
ere tidspunkt satt inn
n ressurser for å av
vdekke årssakene til gjentatte
overskridelser. Revisjonen vil påpeke a
at følgende forhold ikke er avdekkket og omtalt i den
e tertialrapp
portering:
løpende
 Endret pra
aksis mht fri på rrøde dage
er har me
edført betyydelige utg
gifter for
V
Venneslahe
eimen
 Innføring avv 7-7,5 t vak
kter har hattt en betyde
elig større uttgift enn deet vedtatte budsjett
b
eligger ikke
e særskilt rapportering
r
g fra enhete
ene knyttett til tertial, dette bygg
ger på de
Det fore
«ordinæ
ære» måned
dsrapporterr, samt motttatte tillegg
gsopplysnin
nger. Syness ikke å væ
ære noen
formkra
av knyttet til dette.

7.7.3 Å
Årsrappo
ortering
apporter uta
arbeides de
et avviksana
alyse der det gjøres reede for avvik mellom
I kommunens årsra
ap og regu
ulert budsjett for de ulike seksjoner og enheter. V
Vi har gjennomgått
regnska
årsrapp
portene for 2009 – 20
015 hvor vvi ser nærrmere på hvilke
h
forklaaringer som
m gis for
Vennesslaheimens årlige resultater. Årsra
apporten er utarbeidet av
a enhetsleeder.
Årsrapp
port 2009
Av årssrapporten for 2009
9 fremgår det at enhetens overskrideelser skyldes økt
bemann
ningsbehov til ressursk
krevende b
brukere, øktte utgifter til ferieavvikkling, økte utgifter til
kompeta
anseheving
g, innkjøp av
v nødvendig
g inventar og
o utstyr samt økt strøm
mforbruk.
Årsrapp
port 2010
Vennesslaheimen har
h i 2010 et merforb ruk på kr 880.000,
8
hv
vilket inkludderer innde
ekning av
tidligere
e års overfo
orbruk på krr 649.000. V
Videre beskriver enhe
eten at de oopplever utffordringer
knyttet ttil beboere med kompllekse hjelpe
ebehov, uta
agering og uro.
u I tilleggg er antallett beboere
med de
emens øken
nde. Dette medfører
m
att enheten ved
v enkelte tilfeller harr blitt nødt til
t å sette
inn eksttra personell på heimen.
Årsrapp
port 2011
I 2011 rrapporteres det at overrskridelsen på 1,4 mill kroner i hovedsak skyyldes økt ple
eietyngde
og for la
av grunnbe
emanning ve
ed en avde
eling. Grunn
nbemanning
gen på kvel d og i helg har vært
så lav a
at det har bllitt ansett so
om uforsvarrlig, og det har blitt sattt inn ekstraa bemannin
ng. Videre
har enh
heten også hatt
h overskrridelser knyyttet til feriea
avviklingen..
port 2012
Årsrapp

54

31/17 Oppfølging av rapporten om Venneslaheimen omsorgssenter - 16/11788-12 Oppfølging av rapporten om Venneslaheimen omsorgssenter : Rapport Venneslaheimen 2016

Ø
Økonomisty
yring – Ven
nneslaheim
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Det frem
mgår av årssrapporten for 2012 att merforbru
uket på 2,5 mill kronerr i hovedsak
k skyldes
stort pre
ess på tjenestene. Samhandlingssreformen førte
f
med seg
s flere enndringer, bla
ant annet
økt anta
all korttidspllasser og ettablering avv øyeblikkelig hjelp tilbu
ud.
Årsrapp
port 2013
I årsrap
pporten for 2013 melde
er enheten om at overrskridelsen i hovedsakk skyldes sttort press
på tjene
estene. Det har vært nødvendig
n
å øke bema
anningen på
å kvelder ogg helger på
å avdeling
A1/A3, i tillegg til at
a det rappo
orteres om ø
økte utgifterr til bemann
ning på kortttidsavdelingen samt
bemann
ning som fø
ølge av spes
sielt ressursskrevende brukere.
b
De
et fremgår vvidere at enh
heten har
hatt øktte vikarutgiftter som følg
ge av reglen
ne rundt turrnusen på høytidsdage
h
ene.
Årsrapp
port 2014
I 2014 fremgår det
d
overskrridelsen på
å 2,96 mill kroner i hovedsak skyldes utgifter
u
til
b
Et rom
r
har stå
ått ledig storre deler av året på gruunn utfordrin
ngene på
ressurskrevende brukere.
e
og de
ette har me
edført lavere
e oppholdsb
betaling ennn forventet. Enheten
ressurskrevende enhet,
er til overtid enn budsje
ettert.
melder også at dett har vært sttørre utgifte
port 2015
Årsrapp
I årsrap
pporten for 2015 fremgår det at enheten fo
ortsatt har et
e merforbrruk, men att dette er
mindre enn tidligerre år. Dette
e skyldes b
blant annet økt fokus på
p effektiv bbruk av tilg
gjengelige
er samt øktt bevissthet rundt enhe
etens forbruk.
ressurse

7.7.3.11 Revisjon
nens vurd
dering av årsrappo
ortene
portene gjen
nspeiler de
en alvorlige økonomisk
ke situasjon
nen som V
Venneslaheiimen er /
Årsrapp
har væ
ært i. Revissjonen vil påpeke att følgende forhold ik
kke er avddekket og omtalt i
årsrapp
portene:
 Endret pra
aksis mht fri på rrøde dage
er har me
edført betyydelige utg
gifter for
V
Venneslahe
eimen
 Innføring avv 7,5 t vakte
er har hatt e
en betydelig
g større utgiift enn det vvedtatte bud
dsjett
ne rapporte
erer særskiltt i forbindelsse med årsrrapportering
g.
Enheten

7.7.4 O
Oppfølgn
ning av ra
apporterin
ng fra enheten
Basert på samtaler med en
nheten og økonomisjefen synes
s det som om sama
arbeid og
kommunikasjon ikke har fungert optima
alt i forbind
delse den økonomiskke rapportering. Her
synes d
det som om
m «virkning»
» av rapportterte avvik har avtatt da
d årsakenee er de sam
mme hver
måned, og at rapp
portene er verbale og
g til dels lite
e konkrete i formen m
mht hvilke beløp
b
det
dreier sseg om. Det har frem
mkommet i månedsrap
pportering frra Venneslaaheimen att det i en
måned var meldt om 40 hendelser hvo
or ansatte hadde blittt kløpet, sllått eller sp
parket av
beboere
e ( mai 2010
0), årsak op
ppgitt her err at de ansa
atte er stres
sset.
Manglende måned
dsrapportering og/ ellerr mangelfulll kvalitet syn
nes ikke å hha hatt et system for
oppfølgning fra øko
onomiseksjonens side . Oppfølgning blir til de
els gjort, meen rutiner ru
undt dette
er ikke sstrukturerte
e.
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Det er ffra rådmannens side foretatt
f
ram
mmeløft i fle
ere runder, men tross dette har en
e fortsatt
hatt bu
udsjettavvikk. Vi vil for
f
ordens skyld gjø
øre oppme
erksom på at det i 2015 i
månedssrapporter er
e gitt konkrrete beskrive
elser av års
saker og be
eløpsfesting av budsjettavvik.
Det er i mindre omfang tilført enhe
eten støtte
e mht øko
onomisk sttyring. I 2014
2
fikk
Vennesslaheimen bistand
b
fra en trainee
e i kommun
nen og en fikk da seett nærmere
e på den
økonom
miske situassjon. Denne bistand va r midlertidig
g.
I 2015 h
har enheten
n fått bistand
d fra contro
oller ansatt i økonomise
eksjonen.
Det er i perioden ikke
i
vært fo
oretatt en h
helhetlig og
g systematis
sk gjennom
mgang for å avdekke
årsakerr til avvik, og
g satt i gang
g tiltak for å få kontroll på disse.

7.8 R
Revisjonens vurdering av o
oppfølgnin
ng av rap
pportering
g
Vennesslaheimen har
h i mange
e år hatt øko
onomiske utfordringer,
u
dette er raapportert fra
a enhet til
rådmann og viderre til politik
kerne. Etterr revisjonen
ns vurderin
ng synes ddet ikke som en fra
enheten
ns og / elle
er rådmann
nens side (ved økono
omiseksjone
en) har haatt grunnlag
g fra den
økonom
miske rappo
ortering til å kunne ana
alysere hvo
orfor situasjonen har vvært slik, og
g deretter
sette inn
n tiltak for å få dette un
nder bedre kontroll.
Vennesslaheimen har
h hatt storre endringe
er i sine ram
mmevilkår i perioden, m
mange endrringer har
skjedd, som har hatt økono
omisk konssekvenser. Det synes ikke som om det er
e foretatt
etterkalkyler av vesentlige
budsjetten dringer forr å avdek
v
kke om diisse har bidratt
b
til
merforb
bruket.
Etter re
evisjonens vurdering
v
er den sann
nsynlige års
sak til at en
n ikke har ggjennomførrt ovenfor
nevnte kartlegging
g av årsak, og iverkse
etting av tilttak er at en ikke har hatt ressurser med
kompeta
anse innen
n økonomi som
s
har bl itt satt til denne
d
oppg
gave. Enhetten har hattt knappe
ressurse
er, og øko
onomiseksjo
onen skal følge opp hele komm
munen, og det forelig
gger ikke
ressurse
er som en kan dedikere til en sysstematisk oppfølgning
o
av en enh et. Her harr fra 2015
avgitt re
essurser fra
a økonomise
eksjonen (ccontroller), og
o det kan synes
s
som om dette har
h bedret
situasjo
onen.

8 Op
ppsummering og
g anbefallinger
I dette kapitlet op
ppsummerer revisjone n de viktig
gste funnen
ne fra gjennnomgangen
n av den
miske situassjonen på Ve
enneslaheim
men omsorrgssenter.
økonom

8.1 O
Oppsumm
mering
er kort oppsummere vå
åre funn.
Vi vil he

8.1.1 Budsjett,, regnska
apstall og
g budsjetttavvik
Gjennom
mgangen viser:
 Budsjettpro
osessen syn
nes å være god forank
kret, og det synes å væ
ære gode prosesser.
budsjettpro
V
Vennesla kommunes
k
osess syntes langt på vei å involvvere enhets
slederne i
a
arbeidet me
ed å fastsettte budsjettrrammene.
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Budsjettram
mmen til Ve
enneslaheim
men er økt betydelig i perioden, l ønns – og prisvekst
utgjør her kr
k 14,3 mill. (25 %) av ø
økningen.
Krav om inn
ndekning av
v undersku dd fra 2009
9 i 2010 til 2012
2
bidro ttil økt budsjjettavvik i
perioden.
S
Samlet i pe
erioden 2008
8 til 2015 ha
ar en hatt et
e merforbruk på kr 14,22 mill.
Lønnsutgiftter har et samlet
s
merfforbruk med kr 10,2 mill
m (ett år med mindrreforbruk,
2
2015).
bruk på kr 6,8
er har et sam
mlet merforb
6 mill, og det har øktt de senere år, da en
Driftsutgifte
ffor å få bud
dsjettet til å stemme fo
or de enkeltte arter og netto ramm
me har buds
sjettert en
a
art med kosstnadsreduk
ksjon i 2014
4 og 2015, samlet med
d kr 2,5 milll uten underliggende
realitet.
Regnskapssmessig nettto utgifter h
har økt i stterkere grad
d enn budssjett i hele perioden,
med unntakk av 2015.
Utgifter harr relativt store avvik settt i forhold tiil budsjettmidler
Utgifter til lø
ønn utgjør 92
9 % av de samlede uttgifter.
En har i budsjett ik
kke hensyn
ntatt hende
elser som har medfø
ørt økte uttgifter for
V
Venneslahe
eimen.
Det har ikkke vært tilstrekkelig regnskaps
smessig sk
kille mellom
m ulik ansv
var, som
øyeblikkelig
g hjelp og korttidsplassser. Dette gjjør det krevende å følgge opp avvik
k.

8.1.2 Ø
Økonomiirapporte
ering

8.1.2.11 Rapporttering fra
a enheten til rådma
ann




Ifølge komm
munens økonomiregle
ements skal det rapporrteres måneedlig til øko
onomisjef,
apportert i gjennomsni
vvår gjennom
mgang viser at det er ra
g
tt annenhveer måned.
Å
Årsaker til merforbruk
k blir delviss oppgitt i månedsrapp
m
porter, menn det forelig
gger ikke
underliggen
nde beregninger / dokkumentasjon
n på hva den enkelte årsak har bidratt til
merforbruk..
Rapporterin
ng er lite konkrete i form
men, og min
ndre egnet til systemattisk oppfølg
gning.

8.1.2.22 Rapporttering fra
a rådmann
n til komm
munestyrret




T
Tertialrappo
orter utarb
beides på bakgrunn
n av mån
nedsrapportter, ingen særskilt
rapportering
g knyttet til dette.
Kan synes som noe knapp rappo
ortering settt i forhold til det merfoorbruk som har vært,
o
og gjentatt merforbruk.
Å
Årsrapport synes å ha noe mer in
nformasjon enn
e tertialra
apport.

8.1.3 O
Oppfølgn
ning av ra
apporterin
ng
Vi har b
basert på de
d forhold vi har sett på i denne
e rapporten
n gjort følggende funn
n:
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V
Venneslahe
eimen synes å ha noe knappe me
erkantile res
ssurser. Deette er en en
nhet med
13832 ansatte, relativt betydelig b
budsjettramme,og skal ha tilfreds stillende be
emanning
2
24/7. Det siiste innebæ
ærer ressursser til planlegging av turnuser.
Enheten ha
ar hatt liten eller ingen ressurser med
m kompettanse innenn økonomi.
G
Gjentatt rap
pportering av
a merforbru
uk, rapporte
ering synes ikke å utløsse tiltak.
Det er ikke foretatt ette
erkalkyle avv vesentlige budsjettendringer.

Årsrap
pport 2015
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Agder K
Kommunerevisjon IK
KS

 Ingen strukkturert oppfø
ølgning av m
manglende og/eller kva
alitativt manngelfull rapp
portering.
8.2 A
Anbefaling
ger
Basert p
på vår gjenn
nomgang har revisjone
en følgende
e anbefaling
ger til komm
munen:
1. S
Strukturere og system
matisere den
n månedlig
ge rapporterring slik at denne blir et bedre
sstyringsverkktøy for kom
mmunen.
2. Enheter me
ed økonomiske utfordriinger bør tilføres komp
petanse / resssurser (midlertidig /
e årsak / se
permanent)) slik at en kan
k avdekke
ette inn tiltak
k innen rimeelig tid.
3. V
Ved vesen
ntlige budsjjettendringe
er pga enk
kelttiltak bø
ør det innfføres en rutine
r
for
e
etterkalkyle
er.
4. Fokus på budsjettmes
b
sig – og reg
gnskapsme
essig skille på
p ulike anssvarsområd
der, f.eks.
korttidsplassser og øye
eblikkelig hj
hjelp slik at en lettere og bedre kan følge opp hvor
e
eventuelle budsjettavv
b
vik oppstår.
5. V
Være bevissst på hen
ndelser, en
ndringer, so
om kan inn
nebærer enndringer i utgifter /
inntekter sliik at disse blir
b hensynta
att.
6. V
Vurdere om
m Venneslah
heimen har tilstrekkelig
ge merkantile ressurseer.
7. V
Vurdere om
m en må ta
a hensyn ttil utgifter knyttet
k
til re
essurskreveende brukere på en
a
annen måte
e som bedre
e vil gi enhe
eten ramme
er ut i fra un
nderliggendee behov.
8. Påse at en
n har sentrral oppfølg ning mht at
a en ikke får uønskeete ansettelser med
bakgrunn i 3-/4-årsregelen u arbe
eidsmiljølove
en.
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Ø
Økonomisty
yring – Ven
nneslaheim
men omsorg
gssenter

9 Utttalelse
RÅDMANNENS KOM
MMENTARER
R
nen har gjenn
nomført en grundig
g
analyyse av økono
omistyringen
n ved enheteen Venneslah
heimen
Revisjon
Omsorgsssenter. Den
nne analysen kom i standd etter at rådmannen i årlig møte medd revisjonen
n hadde
uttrykt b
bekymring fo
or den økono
omiske utvikllingen gjenn
nom flere år. På bakgrunnn av dette ba
ad
rådmann
nen revisjon
nen vurdere å gjennomføøre en forvalttningsrevisjo
on av økonom
mistyringen ved
v
denne enheten. Jeg er glad for att en slik anallyse nå er gje
ennomført.
Rapporteen viser et saammensatt bilde
b
og pekker på en rekkke forhold som i større eeller mindre grad kan
forklare det relativt store
s
avvikett som gjennoom flere år har
h vært mellom budsjettt og regnska
ap ved
enheten
n. De viktigstte enkeltårsa
akene som p ekes på er re
elatert til mu
ulig underfinaansiering av endrede
regler fo
or helligdagsttillegg samt høyere
h
utgiftter enn estim
mert i forbind
delse med uttvidelse til 7,5‐times
7
vakter. V
Ved fastsetteelse av fremttidige økono miske ramm
mer til enhete
en må en vurrdere disse
forholdeene nærmeree. Rådmanne
en vil samtid ig påpeke att enheten i sa
amme periodde har fått en
e
betydeligg generell raammeøkningg uten at dettte har vært relatert
r
til sp
pesielle forhoold.
Rapporteen gir en rekkke anbefalin
nger i forholdd til å bedre økonomistyrringen ved eenheten. Råd
dmannen
støtter d
de fleste av disse.
d
Flere av anbefalinggene er allere
ede gjennom
mført. Fra og med våren 2015
2
har
nyoppreettet stilling som
s
controller ved økonoomiseksjone
en brukt betyydelige ressuurser på å ska
affe bedre
oversikt//bedre økonomistyringen ved Venneeslaheimen omsorgsente
o
er. En er innsstilt på at dettte skal
fortsettee, bl.a. gjennom månedlige oppfølginngsmøter så lenge en ser et behov foor det. Rådma
annen har
fått klaree tilbakemeldinger både fra enheten og økonomiseksjonen på
p at dette teette samarbe
eidet
fungererr bra, og jeg har stor tro på at dette vvil medvirke til en betyde
elig bedre økkonomistyrin
ng ved
enheten
n.
Rapporteen peker på organisatoriiske forhold som en anbe
efaler kommunen å vurddere. Dette gjelder
bl.a. om enheten har tilstrekkeligge merkantille ressurser. Dette samt andre adminnistrative forrhold som
avsatt leedelsesressurrs er noe som
m blir løpendde vurdert. Rådmannen
R
kan
k i den forrbindelse vise
e til det
pågåend
de prosjektett der en vurd
derer framtiddig organiserring av komm
munens helsee‐ og
omsorgsstjenester. Raapporten fra
a dette prosjeektet vil bli ferdigstilt
f
i høst.
unens bevilgninger til hellse‐ og omso
orgstjenesten
ne økt betyd elig de siste 10 årene.
Genereltt har kommu
Kommun
nestyret har løpende bevvilget store ssummer til opptrapping av
a tjenestenee. Bakgrunne
en for
dette haar vært Vennesla kommune tidligere brukte en de
el mindre resssurser på diisse tjenestene enn
andre ko
ommuner. I tillegg
t
har uttfordringene i tjenestene
e vært økend
de. Forskjelleen i ressursbrruken i
forhold ttil andre sam
mmenliknbare kommune r er nå utlikn
net. I forbind
delse med deen årlige bud
dsjett‐ og
økonomiplanbehand
dlingen blir det
d viktig å see om ramme
ene til de ulikke enhetene innen helse‐‐ og
omsorgsstjenestene står
s i et rime
elig forhold tiil hverandre.

Vennessla, 05.09.16
Svein Skisland

Rådma
ann
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/03304-6
Sander Haga Ask

Saksgang
Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
14.11.2017

Orientering om "rentesaken" - Returkraft AS
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:
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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 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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KtUG
Til:

Returkraft AS
v/styrets leder

Fra

Kluge Advokatfirma AS
v/Stig Even Jakobsen, Hans lngvald Stensholdt og Hanne Marte Bakken

Ansvarlig

advokat:

E

Stig Even Jakobsen

Vår ref.:
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Dato:

Oslo,6. juni2017

SAKEN GJELDER:

Vurdering av ansvar i forbindelse med inngåelse av rentederivater
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1

E

INNLEDNING

Styret i Returkraft AS ("Returkraft") har i tråd med aksjelovens 55 6-12 og 6-L3 anmodet Kluge advokatfirma
AS ("Kluge") om en gjennomgang av hvorvidt tidligere styremedlemmer og tidligere daglig leder, samt
nåværende daglig leder, har opptrådt erstatningsbetingende i forbindelse med inngåelse av ulike

rentederivatavtaler med Nordea Bank Finland Plc ("Nordea") i perioden fra 2008 til 2011.
Returkraft har i brev av 3. mars 20L7 fremsatt søksmålsvarsel

til Nordea.

Søksmålsvarselet ble besvart av

Nordea i brev av 3l-. mars 20L7 der ansvar ble bestridt på flere grunnlag. Hva gjelder saksforholdet relatert til
mulig krav mot Nordea, så vises til de særskilte notater tilknyttet dette.
Dette notat vil i det følgende utelukkende behandle mulig ansvar etter aksjeloven 5 17-1 mot tidligere
medlemmer av styret eller daglig leder (tidl¡gere og nåværende).

2

UNDERLAGET FOR KLUGES UNDERSøKELSE

Kluge har i forbindelse med undersøkelsene hatt tilgang til fplgende informasjon:

(¡)
(ii)
(¡i¡)
(iv)
(v)

Skriftlig korrespondanse, styreprotokoller, notater mv fra Returkrafts administrasjon
ved Lars Erik Harv ("Harv") og Odd Terje Døvik ("Dgvik");
Skriftlig korrespondanse fra Sigurd Tvedt ("Tvedt");
Skriftlig korrespondanse fra Nordea i forbindelse med det tidligere utstedte søksmålsvarsel;

Offentligtilgjengeliginformasjon;
lntervjuer med Bjarne Ugland ("Ugland"), Tvedt, Tormod Vågsnes ("Vågsnes"), Erik Ed. Henriksen
("Henriksen") og Døvik.

Styret i Returkraft ble i avholdt styremøte den 28. april2OIT gitt en presentasjon og foreløpig gjennomgang
av de undersøkelser som var gjort.
Det er stor sannsynlighet for at det finnes relevant dokumentasjon og korrespondanse som Kluge ikke har

hatt tilgang til i denne undersøkelsen. Her vises særlig til at både Ugland og Henriksen opplyser at de ikke har
tilgang til noen skriftlig korrespondanse fra de respektive perioder de satt som styreleder i Returkraft.

til å være særskilt oppmerksom på at mangel på dokumentasjon i
gått
kombinasjon med at det
betydelig tid siden tidsperioden 2008-2011som omtales i rapporten. Dette
medfører risiko for feilaktige gjengivelser og at hendelser redegjort for i de avholdte intervjuer osv. plasseres
På generelt grunn er det grunn

feil i kronologien.
Personer som er behandlet og omtalt i punkt 7 nedenfor er blitt intervjuet av Kluge, og samtidig er de gitt

anledning til uttale seg om rapportens innhold etter rapportens ferdigstillelse for å sikre full kontradiksjon
Deres skriftlige oppfatning er inntatt som bilag 1 t¡l 4

Vår ref. : 3 19053-004U821321V8\haba
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3

AKSJELOVENS KOMPETANSEREGLER

3.1

Hvem beslutter å fremme krav på vegne av selskapet

E

Et krav basert på aksjeloven S 17-1 mot tidligere eller nåværende styremedlemmer eller tidligere eller

nåværende daglig leder kan fremmes av selskapet selv, aksjonærene eller andre. Andre vil i hovedsak være
ta

pslidende kreditorer.

Det er generalforsamlingen i Returkraft som eventuelt skal avgjøre om erstatningskrav på selskapets vegne
mot dem som er nevnt i aksjeloven S 17-1- skal fremmes, jf. reguleringen i aksjeloven 5 17-3. Foreleggelse for

generalforsamlingen bør skje selv om styret mener at et krav ikke vil føre frem.
Kompetansen

til å beslutte søksmål mot styrets medlemmer eller daglig leder tilligger således

generalforsamlingen i selskapet og selskapets styre eller ledelse kan ikke på egen hånd frafalle eller forlike
slike erstatningskrav.l En generalforsamlingsbeslutning er en nødvendig prosessforutsetning for å kunne
iverksette en rettslig prosess, og mangel på en slik beslutning vil medføre at saken vil bli avvist fra
domstolene.
For ordens skyld presiseres det at Returkrafts eventuelle erstatn¡ngskrav mot andre enn dem som er nevnt i

aksjeloven, f.eks. konsulenter eller rådgivere, fremmes av styret selv etter de alminnelige kompetansereglene
i aksjeloven kapittel 6.

Beslutter generalforsamlingen å fremme et erstatningskrav vil senere ansvar for oppfølgning og nødvendige
disposisjoner tilknyttet domstolene etc. påligge selskapets styre.

til å fremsette selve søksmålet for domstolene gjennom stevning er tillagt styret, jf.
domstolloven 5 1-91, jf. tvisteloven 5 2-5.
Kompetansen

3.2

Hvordan saken fremmes for generalforsamlingen

Styret har kompetanse til å innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å behandle spørsmålet,

jf

aksjeloven S 5-6 (1).
Beslutningen treffes i generalforsamling etter de alminnelige saksbehandlingsregler i aksjeloven kapittel 5, og

beslutning om å fremme slikt erstatningskrav fattes med alminnelig flertall, jf. aksjeloven 5 5-17.
Selskapets styre har i tråd med aksjeloven S 6-tZ (3), jf. S 6-13 iverksatt undersøkelser av mulige
ansvarsforhold knyttet til inngåelsene av ulike rentederivatavtaler i perioden fra 2008 til 2011.

Gjennomgangen er delvis gjort ved ekstern gjennomgang fra Kluge slik aksjeloven legger til rette for.2
Gjennomgangen sikrer at styret har et forsvarlig grunnlag til å behandle saken.
Selskapets styre må i forbindelse med innkallingen til generalforsamlingen sikre at innkallingen etter

aksjeloven S 5-1-0 inneholder en slik beskrivelse av saken at aksjonærene både forstår hvilken beslutning
generalforsamlingen skal fatte og grunnlaget for denne.3 Selskapets styre må således sikre at

1 Ot.prp. nr. 23 (1996-97) pkt. 15 kap. 17 s. 180

2 NOU 1992: 29 s. 152
3 Ot.prp- nr. 46 (2008-2009) s. 17, Aarbakke m.fl. s. 350
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generalforsamlingen i forbindelse med mottaket av agenda og dagsorden også mottar en skriftlig
redegjørelse for saksforholdet og de sentrale vurderinger gjort av selskapets rådgiver.
I innkallingen bør det også fremgå at aksjonærene i Returkraft på selvstendig grunnlag har hjemmel

til

å

fremme erstatn¡ngskrav etter aksjeloven 5 L7-t, typisk i et tilfelle der Returkraft selv ikke beslutter å fremme
krav.

generalforsamlingen bør det gis ytterligere informasjon om saksforholdet, f. eks i form av en presentasjon,
og deretter bør aksjonærene gis anledning til å stille spørsmål om saken, jf. aksjeloven 5 5-15 (2).
I

Etter dette må saken tas opp til votering, der aksjonærene stemmer over spørsmålet hvorvidt ansvarssak skal
fremmes av selskapet. I et tilfelle som det foreliggende der er flere mulige ansvarssubjekter og ansvaret etter
aksjeloven er individuelt, kan det være aktuelt å votere i forhold til hver enkelt av personene som har vært
gjensta nd for vurdering.

Beslutningen treffes i generalforsamling etter de alminnelige saksbehandlingsregler i aksjeloven kapittel 5, og

beslutning om å fremme slikt erstatningskrav fattes med alminnelig flertall, jf. aksjeloven 5 5-17.
For det tilfelle at generalforsamlingen beslutter å fremme krav, vil det påligge styret äfiølge opp kravet,

herunder forberedelse av en eventuell rettsprosess.

3.3

Den videre behandling av saken

Styret må i det videre sikre en forsvarlig beslutningsprosess i saksforholdet, der også unngås unødvend¡g
påvirkning på andre prosesser.
Etter mottak av denne rapporten bør styret i Returkraft:

1)

lnnkalle til styremøte for behandling av saken og der beslutte å fremme saken for en ekstraordinær
generalforsamling. Saken fremmes for generalforsamlingen i tråd med punkt 3 over.

2)

For det tilfelle at styret mener at saken må få konsekvenser for arbeidsforhold til daglig leder, må
dette spørsmålet behandles særskilt av stvret, som etter aksjeloven S 6-2 (2) tilsetter og avsetter

daglig leder. Styret bør innhente arbeidsrettslig kompetanse i slikt tilfelle.

3)

Dersom det fortsatt pågår samtaler med Nordea, bør styret sikre at det ikke sendes innkalling

til

generalforsamling før dialogen med Nordea er avsluttet, da dette må forventes å bli gjort kjent hos
en rekke aktører, herunder media, noe som vil kunne være ødeleggende for dialogen med Nordea.

4
4.t
4.1.L

BAKGRUNN
Kronologi - oversikt
Stiftelse

Returkraft ble stiftet 5. juli 2007. Selskapet ble opprettet med det formål å bygge og drifte
n legget på La ngemyr ( "Anlegget" ).

fo rbren ningsa
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Returkraft inngikk avtaler om oppføring av Anlegget den 5. novembe r 2OO7 med oppstart av grunnarbeider
mv ved årsskiftet 2007-2OO8.
Anlegget ble tilnærmet fullfinansiert ved fremmedkapital. Opprinnelig låneramme på 1300 millioner ble i
byggefasen utvidet med 1-30 millioner, slik at lånerammen totalt var 1430 millioner. Lånene var gitt av
Eksportfinans og Kommunalbanken der lånefasilitetene utgjør henholdsvis MNOK 700 og MNOK 730
millioner. I tillegg har det blitt gitt et ansvarlig lån fra eierne på MNOK 40 og et tilskudd fra Enova på MNOK
35.

Finansieringen av Anlegget var et sentralt forhold for selskapet, da Returkraft var underfinansiert på
tidspunktet byggingen av Anlegget startet. En sentraloppgave, særlig i2OO9, var således å sikre
tilleggsfinansiering, slik at Anlegget kunne fullfinansieres uten ytterligere egenkapital.
Samtidig var det fokus på finansieringen fra kommunene som ultimate eiere av Anlegget, både relatert til
garantistillelser for lånene, der Kristiansand og Arendal kommune (i fellesskap "Garantistene") har avgitt
kommunale garantier for lånene til Eksportfinans og Kommunalbanken med henholdsvis MNOK 954 og
MNOK 476, ogdet forhold at kostnadene i siste omgang ville måtte bæres av kommunenes innbyggere.

4.1,.2

Styrets vedtakelse av rentestrategi

Etter oppstart av byggingen av Anlegget ble det tidlig i 2008 et større fokus på finansforvaltningen av
selskapet, hvilket var naturlig i lys av opptrekk på selskapets lån.
Den 7. april 2008 vedtar styret i Returkraft en rentestrategi. EY (tidligere Ernst & Young) ved rådgiver @ystein
Kvåse ("EY/Kvåse") og Nordea var også til stede i det aktuelle styremøtet strategien ble vedtatt.

Bakgrunnen for vedtagelsen av en slik rentestrategi var et notat utarbeidet av EY/Kvåse den 4. april 2008, og
dette notatet ble presentert på styremøtet avholdt den 7. april 2008.

dette notatet redegjør EY/Kvåse for behovet for en rentestrategi der rentebinding er sentralt for å oppnå
stabilitet på rentekostnadssiden og han gir videre uttrykk for at styret tar stilling til selskapets risikoprofil på
renteområdet ved å vedta en slik rentestrategi. EY/Kvåse foreslår at administrasjonen gis fullmakt til å gjøre
løpende endringer i rentebindingen innenfor de ytre rammer som gis av styret.
I

EY/Kvåse foreslår en strategi med betydelig grad av rentebinding, der rammene

for rentebinding skulle være

følgende intervaller:

.
o
o

-50%flytende rente (definert som O-L2 måneder binding)
30 -50% rentebinding (1- 5 år bindingstid)
L0 -20% rentebinding (over 5 år bindingstid)
30

Forslaget inneholder en kombinasjon av flytende og bindende renter for å oppnå både stabilitet
rentekostnadene og samt¡dig utnytte eksponeringen opp mot det løpende rentemarkedet.
Den vedtatte rentestrategi innebar at adm¡n¡strasjonen hadde fullmakt

til

i

å inngå ordinære rentebytteavtaler,

mens bruk av andre rente¡nstrumenter skulle avklares med styrets leder'
EY/Kvåses forslag

til rentestrategi ble vedtatt av styret uten endringer av materiell karakter.

Styrets protokoll for 44l2OO8lyder som følger:

Vår ref. : 319053-004U821321V8\haba
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K44/2008

Renteutvíkling og rentestrotegi for Returkraft AS
Øystein Kvåse innledet i somorbeid med Jon Egil Norheim fro Nordeo til en drøfting i styret om videre
rentestrategi for Returkraft AS.
Nordeo presenterte markedsutsiktene i rentemorkedet på kort og lengre sikt.

Styret sluttet seq til strateaien som ble foreslått ov Øystein Kvåse i notot ov 4.4.08. Stvret ønsker en
særlia aiennomqona av eventuell rentebindina i bvqqeperioden. Styret ber om en kontinuerlig
tilbokemelding fra odministrosjonen om inngåtte avtaler og en örlig vurdering ov rentestrotegien.>
(Vå re understrekninger)
Styrets vedtak underbygger at styret ønsket en rentestrategi inneholdende betydelig element av
rentebinding både på mellomlang sikt og lang sikt. Styrets beslutning synes å være enstemmig.
Dessuten underbygger styrets vedtak et særskilt fokus på byggeperioden. Hvorvidt denne uttalelsen er
knyttet til selvskostregelverket og hvordan inntekten vil beregnes når Anlegget kommer i drift er uklart. Slik vi
forstår Ugland og Tvedt i deres uttalelser i intervju var hovedfokuset fra styrets side å unngå overskrider på
finanskostnadene sammenlignet med det som var budsjettert for. Dette hadde også nær sammenheng med
at man hadde gitt lovnader om at Anlegget ikke skulle medføre økte renovasjonsavgifter i kommunene som

skulle levere husholdningsavfall til Returkraft.
Av styreprotokoller fra 2008 synes det ikke å ha vært drøftet forholdet mellom rentebinding på lang sikt og
overgangen fra byggefasen til driftsfase. Sigurd Tvedt har imidlertid uttalt at forholdet faktisk ble drøftet av
styret, noe som også understøttes av EY/Kvåses notat av 4. april 2008 der selvkostprinsippet eksplisitt
behandles i relasjon til fremtidig inntektsbilde for Returkraft.

4.1.3

lnngåelse av ulike renteavtaler med Nordea

I perioden 2008 - 201L inngikk Returkraft flere renteavtaler med Nordea - og disse kan inndeles i tre
avtaletyper; ordinære renteswaper, swapsjoner og multikansellerbare renteswapavtaler. Avtalene av
relevans for den vurdering Kluge skal foreta ved dette notatet er inngåtte swapsjoner og multikansellerbare
renteswapavtaler i perioden 2008 - 20IL.
På styremØte avholdt 5. mars 2008 vedtok styret enstemmig at styrets formann og daglig leder sammen har

fullmakt til å inngå multikansellerbar renteswapavtale. Med grunnlag i denne fullmakten ble det inngått en
multikansellerbar renteswapavtale med Nordea den 12. mars 2008 med løpetid fra 18. mars 2008 på MNOK
100. Det blir også inngått en multikansellerbar renteswapavtale med løpetid fra 1-9. mai2008 på MNOK 100.
Returkraft inngår også swapsjoner med Nordea ¡ 2008. Det blir inngått en swapsjon med løpetid fra 4. juni
2008 på MNOK 160 og en swapsjon med løpetid fra 4. september 2008 på MNOK 60. Returkraft inngår videre
en swapsjon den 12. september 2008 på MNOK 80 og en swapsjon den 3. oktober 2008 på MNOK 100.
Returkraft inngikk også i 2011 to multikansellerbare renteswapavtaler. Selv om en sentral årsak til de
betydelige merkostnadene Returkraft er pådratt skyldes rentesikringsporteføljen knytter seg til avtaler
inngått i perioden 2008 - 2010, blir det her et spørsmål om det på dette tidspunkt var uforsvarlig å inngå nye
multika nsellerbare renteswa pavtaler.

Vår ref. : 319053-004U821321\v8\haba
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4,1.4

Oversikt over inngåtte avtaler som ikke utgiør ordinære rentesikringsavtaler
Dato

t.

I

7

L8. mars 2008
19. mai2008
4. juni 2008
4. september 2008
12. september 2008
3. oktober 2008
6. iuni 2011

8.

1. september

2
3

4.
5.
6.

4.2

2OIt

nngåtte rentederivater

ultikansellerbar renteswapavta le
ultikansellerbar renteswapavta le
Swapsjon
Swapsjon
Swapsjon
Swapsion
M ultika nsellerba r renteswa pavtale
M ultika nsellerba r renteswapavtale
M
M

Beløp
MNOK 1OO
MNOK 1OO
MNOK 160
MNOK 60
MNOK 80
MNOK 1OO
MNOK 2OO
MNOK 1OO

Styrets sammensetning 2008

Styret besto fra stiftelsen av Returkraft av Ugland (styreleder), og Erik Nyhuus, Vågsnes og Aage Nystøl som
styremedlemmer. Tvedt var Returkrafts daglig leder fra 5. juli 2007. Styrets sammensetning og daglig leder
sto uendret gjennom 2008.

4.3

Endring av daglig leder i2009

Døvik erstattet formelt Tvedt som daglig leder i Returkraft fra 4. februar 2009. Døvik

tiltrådte stillingen den

15. januar 2009.

4.4

Styretssammensetning2010-2011

Styrets sammensetning ble endret L2. juli 2010 da Henriksen kom inn som ny styreleder og Vågsnes ble ny
nestleder. Styrets medlemmer Øvrige medlemmer var Erik Nyhuus, Kristin Wallevik og Bente Valborg
Gundersen Eielsen.
Den 7. juli 20LL ble styrets sammensetning igjen endret. Henriksen og Vågsnes forble styrets leder og
nestleder. Styremedlemmer fra dette tidspunkt var Erik Nyhuus, Bente Valborg Gundersen Eielsen og
Christina Ødegård.

5
5.1

ERSTATNINGSANSVAR

Generelt

Aksjeloven 5 17-L regulerer erstatningsansvar for tillitsmenn og aksjeeiere overfor selskapet og andre.
Bestemmelsen innebærer en lovfesting av det alminnelige erstatningsrettslige prinsipp om ansvar for
forsettlig eller uaktsom skadeforvoldelse (skyldansvar). Utgangspunktet for vurderingen av om det foreligger
ansvarsgrunnlag er om skadevolderen kan bebreides for ved handling eller unnlatelse å ha opptrådt uaktsomt.
Erstatningskravet kan rettes mot styremedlem eller daglig leder som har opptrådT <<i den nevnte egenskop>>,
se aksjeloven 5 17-1. Det innebærer at uaktsomhetsvurderingen knytter seg til den selskapsrettslige funksjon
og de plikter som henholdsvis styreleder eller daglig leder har i kraft av sin stilling. Dersom de pliktene som
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objektivt sett gjelder for vedkommende styreleder/daglig leder er overtrådt, vil det være en presumsjon for
at vedkommende har opptrådt uaktsomt.a
Erstatningsansvaret gjelder for det enkelte styremedlem eller daglig leder, og ikke for vedkommende
selskapsorgan.t Det innebærer at det er det enkelte medlem som må oppfylle vilkårene for ansvar for
kunne holdes ansvarlig.

å

Den <enkelte skadevolder skal bedømmes ut fra sin kunnskap om den foktiske situasjon på det tidspunkt som
6
er ovgjørends.r Det må imidlertid presiseres at den enkeltes faktiske kunnskap ikke alene er avgjørende
dersom vedkommende burde skaffet seg slik kunnskap.

5.2

Erstatningsvilkår

Den nærmere vurderingen av om ansvar kan gjøres gjeldende etter aksjeloven 5 17-1 beror på om de
ulovfestede vilkårene for uaktsomhetsansvar (culpa) er oppfylt. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag,
økonomisk tap og årsakssammenheng.
Det er skadevolderens personlige handlemåte som vurderes ved uaktsomhetsvurderingen - det foreligger et
ansvarsgrunnlag først når skadevolder har utv¡st subjektiv skyld. Det er de normer som gjelder på
vedkommende livsområde som står sentralt ved vurderingen.
Det må foreligge årsakssammenheng - der det økonomiske tap må anses for å være forårsaket av den
handling eller unnlatelse som ansvarsgrunnlaget knytter seg til.

5.3

Foreldelse

for Returkraft til å få dekket et økonomisk tap forårsaket av enkelte styremedlemmer eller
vil
et krav på penger. Det innebærer at kravet kan foreldes etter foreldelsesloven
utgjøre
dersom foreldelsesfristen ikke avbrytes ínnen fristen. Foreldelse avbrytes normalt ved rettslige skritt mot den
ansvarlige. Virkningen av foreldelse er at retten til oppfyllelse av kravet bortfaller.
Et eventuelt krav

daglig leder

Det er derfor et vilkår for at et eventuelt erstatningskrav skal kunne fremmes at kravet ikke er foreldet.

6
6.1
6.L.L

ANSVARSVURDER¡NGEN
Bakgrunn

Multikansellerbare renteswapavtaler og swapsjoner

Den opprinnelige porteføljen av rentesikringsprodukter for Returkraft ble etablert i byggeperioden fra 2008
av 2008 inngikk Returkraft seks multikansellerbare renteswapavtaler og swapsjoner, og det

til 2010. I løpet

ble inngått ytterligere to multikansellerbare renteswapavtaler i 2011.
Både daglig leder og styret hadde på tidspunktet for beslutningen i 2008 om å inngå swapsjonene og de
multikansellerbare renteswapavtalene fått seg forelagt notat utarbeidet av Nordea med overskriften
<Multikansellerbor renteavtaler. Av dette notatet fremgår det tydelig at det kun er Nordea som har adgang
til å kansellere avtalen - og det innebærer motsetningsvis at Returkraft ville risikere å bli låst til en avtale med
potensielt svært ugunstige rentevilkår- noe de multikansellerbare avtalene også har vist seg å bli. I e-post av

4 HR-2016-1440-A avsnitt 41
5 Rt. 1930 s. 533 og Rt. 1991 s.833 Hkj
6 Mads Henry Andenæs m.fl., Aksjeselskaper og Allmennoksjeselskaper,3.
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l-2. mars 2008 videreformidlet Tvedt det sentrale innholdet i denne presentasjonen
NystØl, Vågsnes, og med Ugland i kopi.

til Erik

E

Nyhuus, Åg"

e-post fra EY/Kvåse til Tvedt den 27. februar 2008 gis Tvedt en redegjørelse av innholdet i den
multikansellerbare renteswapavtalen. I denne redegjørelsen fremgår det eksplisitt at det er Nordea som har
adgang til å kansellere avtalen hvert kvartal, og at Returkraft ikke har slik adgang. Videre fremgår det at
denne adgangen til å kansellere også er årsaken til at det er mulig for Returkraft å oppnå gode rentevilkår.
I

Tilsvarende fremgår av referat utferdiget av EY/Kvåse til styrets leder og daglig leder i Returkraft fra møte
med Nordea om renteavtale den 10. mars 2008, hvor adgangen til å kansellere den multikansellerbare
renteswapavtalen omtales som en <kanselleringsrett)) som banken har, og da ikke Returkraft.
Vi oppfatter det ikke tvilsomt at både styret og daglig leder i 2008 hadde tilgjengelig kunnskap om hva en slik
de multikansellerbar renteswapavtalene og swapsjonene innebar, og informasjonen gav styret og daglig leder
anledning til å tilegne seg forståelse om at slike avtaler innebar et spekulasjonselement; nemlig adgangen for
banken til å kansellere avtalen kvartalsvis. Dersom styret eller daglig leder likevel ikke forsto innholdet i
produktene fra Nordea som de hadde fått seg presentert, hadde man i alle tilfelle en klar oppfordring til å
skaffe seg slik kunnskap.
I lys av at både styrets medlemmer og daglig leder hadde

mottatt betydelig informasjon om produktenes

innhold og herunder at produktene inneholdt et opsjonselement, og man likevel valgte å inngå disse avtalene
med klare negative økonomiske effekter for Returkraft, vil det være sentralt ved vurderingen av om det er
grunnlag for erstatningsa nsvar.
Forå forstå hvilken risiko Returkraft ble eksponertforved å inngå multikansellerbare renteswapavtalererdet
hensiktsmessig å skissere hva en slik avtale nærmere går ut på.
Den multikansellerbare renteswapavtalen fungerer slik at Returkraft mottar flytende rente fra Nordea - og
hvor Returkraft betaler en avtalt rente i retur - og slik er det mulig å oppnå fastrente. Nordea hadde
imidlertid en ensidig oppsigelsesadgang under avtalene ved hvert kvartalsskifte. Dersom rentenivået blir
lavere enn det som var forventet ved inngåelsen av avtalene, vil Returkraft i henhold til avtalene likevel
måtte betale den avtalte renten. Dersom rentenivået stigervilavtalen være ufordelaktig for Nordea, og
Nordea vil dermed kunne benytte sin adgang til å kansellere avtalen ved kvartalsslutt.

forholdet tilden vedtatte rentesikringsstrategien er det også sentralt å understreke at avtalene ikke innebar
rentesikrings utover inneværende kvartal, da Nordea har en kanselleringsrett ved utgangen av hvert kvartal.
Tilsvarende også for swapsjonene, dog slik at fasterenteperiodene under disse varierte fra 6 måneder til 3 år
og så ledes hadde et noe større innslag av rentebinding.
I

Nordeas rett til ensidig å kansellere avtalen innebærer at avtalen inneholder en utstedt (eller solgt) opsjon.
Opsjonspremien som Returkraft mottar består i at den avtalte renten man skal betale i de multikansellerbare
renteswapavtalene ligger noe lavere (angitt til Il%) enn det en gjensidig alminnelig renteswapavtale ville
gitt på avtaletidspunktet. Vederlaget Returkraft mottar for å utstede opsjonen, en såkalt arbitrasjonsgevinst,
oppstår som følge av at ved at den langsiktige markedsrenten er lavere enn den korte, hvoretter man på et
fastsatt rentenivå (fastrenten Returkraft betaler)vil hente inn kostnaden som ligger i arbitrasjonsgevinsten
senere i avtaleperioden når renten (i tråd med prognosen) synker. Produktet har således en ikke ubetydelig
likviditetseffekt for Returkraft og sikret Returkraft lavere rente enn markedsrenten på kort sikt fra
avta lei n ngåe lsestidspu

n

ktet.

De multikansellerbare renteavtalene, som kunne kanselleres hvert kvartal gir etter vår mening svært

begrenset rentesikring, da det nettopp vil være sikring mot større endringer i den flytende renten man søker
å sikre seg mot. Dette produktet <sikretr imidlertid kun Returkraft mot rentenedgang, mens Nordea ville
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kunne benytte sin kanselleringsadgang ved renteoppgang.Som ledd i en rentesikringsstrategi utover
inneværende kvartal var således de multikansellerbare renteavtalene utjenlige.
Produktets karakter inneholder klare elementer av spekulasjon i fremtidig renteutvikling fra Returkrafts side
Ved renteoppgang vil man raskt havne tilbake i flytende markedsrente, mens man ved rentenedgang vil
måtte betale en fastrente ut avtaleperioden. Tilsvarende gjelder for produkter med såkalt knock-out effekt,
der mekanismen fungerer slik at man er gitt en fastrente frem til flytende rente når en nærmere angitt
ma ksima lnivå, hvoretter renteavta len ka nselleres a utomatisk.
Basert på samtale med Tvedt og den fremlagte korrespondanse er det vår vurdering at styret og daglig leder
inngikk slike avtaler i 2008 med tilstrekkelig kunnskap om egenskapene og varigheten av derivatene og at
formålet fra styret og daglig leder hovedsakelig var å sikre Returkraft kortsiktige økonomiske effekter
gjennom redusert rente i byggeperioden. For å oppnå slik kortsiktig gevinst har man vært villig til å ta risiko
både knyttet til opsjonselementet ved avtalen og risikoen for å bli bundet til fastrente som ville løpe langt
forbi ferdigstillelsen av Anlegget. Hovedformålet med dette synes å være begrunnet i et ønske om å unngå få
overskridelser i prosjektet gjennom økte finanskostnader i byggeperioden. Presset på styret og daglig leder
om å ikke få overskridelser i byggefasen med påfølgende merkostnader for innbyggerne i regionen må antas
å ha vært en betydelig påvirkningsfaktor.

Dette styrkes også av at Tvedt i e-post til EY/Kvåse datert l-2. mars 2008 kommer med følgende bemerkning
hva gjelder behandlingen av avtalene i regnskapeT: <<Antar qt inntekten fro tilbokebetoling ov rentemargin
føres mot byggelånsrentene og ikke i driftsregnskopet?>. Formålet med forespørselen var å sikre at
inntektene Returkraft mottok fra Nordea på produktene i den tidlige fase ble brukt til direkte mot annen
rentekostnad, slik at den totale i samlet finanskostnad fremsto akseptabel.
I notater fra EY/Kvåse

til styret i Returkraft

, jf

. for eksempel notat av 5. september 2008 uttaler EY/Kvåse

<Den kortsikt¡ge renten er forholdsvis høy, men onolytikerne tror den vil redusert innen 7-2 Ôr. Avtolen
som er inngått mô vurderes i dette lys, og er et verktøv for å redusere bvaqelånsrentene i bvaqetiden.
Besparelsen utgjør for den oktuelle 6 måneders perioden ca. NOK 300.000 iforhold til flytende rente.))

(Vår understrekning)
Den skriftlige korrespondansen fremlagt for oss, sammenholdt med intervjuet med Tvedt, gir et klart inntrykk
av at det ikke alene var rentebinding som var sentralt for styret ved inngåelsene av de ulike derivatavtalene i
2008. Tvert i mot var det et betydelig fokus på stigende markedsrenter knyttet til kredittskvisen og

finanskrisen som utviklet seg gjennom 2008. Frykten for stigende renter i kombinasjon med Økende frekvens
av opptrekk på lån fremkommer f eksempel klart av e-posten av 25. mars 2008 fra Tvedt til EY/Kvåse, med
kopitil Ugland.
Det er et sentralt faktisk utgangspunkt for vurderingen at den flytende renten og NIBOR-rente hadde ligget
på omkring 6,5 % gjennom våren og sommeren 2008, og steg deretter raskt i september-oktober 2008
opp mot 8 %.

til

nivå

For Returkraft som på dette tidspunkt hadde trukket opp NOK 700 millioner på lånerammen, ville et awik på
3 % mellom flytende rente og budsjettert rentenivå på cirka 5 % innebære et awik på 21 millioner i året i
rene rentekostnader. I tillegg til dette var styremedlemmene og Returkraft under sterkt press fra eierne om å

holde lovnader om at Anlegget ikke skulle päføre regionens innbyggere økte renovasjonskostander, og det
var gitt klare signaler på kostnaden ikke skulle overstige kr 11-00 per tonn.
Markedsutviklingen og presset fra eierne må anses som vesentlige faktorer bak valget av de produkter som
rent faktisk ble ervervet. I lys av dette presset ble det valgt å inngå avtaler om rentederivater der
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rentebinding ikke ble oppnådd slik følger av vedtatt rentestrategi. Rentebindingseffekten var tvert i mot kun
for korte tidsperioder; inneværende kvartal for de multilkansellerbare renteavtalene eller opsjonsperioden
som varierte under de ulike avtalene fra seks måneder til tre år for swapsjonene.
Det forhold at man i den løpende rapporteringen av rentebinding til styret benyttet lengste løpetid på
derivatavtalene når man kategoriserte de ulike avtalene inngått var gjort kjent for styret, da dette eksplisitt

fremgår i de løpende rapportene avgitt av EY/Kvåse til styret. Dette gav tilsynelatende et inntrykk av at
Returkraft hadde betydelige større grad av rentebinding enn man faktisk hadde hvis markedsrenten hadde
fortsatt stige og Nordea benyttet sin kanselleringsrett.
Styret i Returkraft var imidlertid ved flere tilfeller gjort kjent med disse forhold og verken styret eller daglig
leder kunne være i den tro at de hadde slik langsiktig rentebinding hvis de hadde lest notatene fra EY/Kvåse,
der blant annet fremgikk (i notatet av 5. september 2008):
<Både de multikonsellerbore ovtalene og swapsjonene er her klassifisert ut ¡fro sine moksimale
løpetider, men sonnsyntigheten for ot de kun blir hhv. ettårige (multikonsellerbare) og 6 måneder/3
årig (swopsjon) vurderes i dog som stor.n
EY/Kvåse la følgelig

til grunn at renten ville fortsette å stige med det resultat at Nordea ville kansellere

avtalene ved første anledning, slik at elementet av faktisk rentebinding ble svært begrenset. EY/Kvåse
spådom og Returkrafts spekulasjon i fremtidig renteutv¡kling slo imidlertid feil og renten falt kraftig fra
slutten av 2008. I stedet for at en kanselleringssituasjon inntraff, der Returkraft ville bli tvunget ut i flytende
rente ved Nordeas kansellering grunnet renteøkning, ble i stedet Returkraft bundet til den avtalte fastrente
under de multikansellerbare renteavtalene og swapsjonene som følge av at markedsrenten falt. Dette fallet i
markedsrenten til historisk lave nivåer har følgelig Returkraft ikke fått tatt del i for en betydelig del av sitt lån.

6.L.2

lnngåtte rentesikringsavtaler i forhold til selvkostregelverket

6.L.2.L

Generelt om selvkostregelverket

til forurensningsloven S 34 (1)(2. pkt) innebærer selvkostregelverket at kostnadene med
forbrenningsanlegget fullt ut skal dekkes gjennom renovasjonsavgiften som betales av husholdningene
I henhold

-

innbyggerne i Agder-regionen. Det fremgår av forurensningsloven S 34 (1X3. pkt) at med kostnader menes
også ka pita lkostnader, herunder rentekostnader.
Forurensningsloven 5 34 (1X4. pkt) omfatter kun avfall som kommunen har plikt til å motta eller samle inn.
Det følger av forurensningsloven 5 32 at den som produserer næringsavfall selv har ansvar for at avfallet blir
brakt til lovlig avfallsanlegg. Hva gjelder husholdningsavfall fremgår det av forurensningsloven 5 30 at
kommunen har et selvstendig ansvar for å sørge for innsamling av husholdningsavfall.
Den nærmere fastsettelsen av avfallsgebyr for håndtering av husholdningsavfall reguleres i avfallsforskriften

kapittel 15.7
Forurensningsloven 5 34 (1X4. pkt) forutsetter at avfallsgebyret ikke skal overstige kommunens kostnader.
Selvkostregelverket setter derfor en absolutt begrensning for adgangen til å profittere på avfallshåndtering
etter selvkost.
Kalkylerenten som benyttes i selvkostregelverket til å fastslå hvilken rente som kan kreves kompensert
gjennom renovasjonsavgiften ble fastsatt basert på 3-årig statsobligasjonsrente med tillegg pät%.

7 FOR-2004-06-01-930
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Statsobligasjonsrenten vil i normale markeder utvikle seg i takt med NIBOR-renten, men større utslag kan
forekomme særlig i perioder der markedene ikke opptrer med rasjonalitet, slik var tilfelle f eks høsten 2008.
Anvendelse av kalkylerenten tilsvarende 3-årig statsobligasjonsrente gir virksomhetene mulighet til å
opptjene egenkapitaldersom man lykkes med å finne renteproduktersom sikrervirksomhetene et rentenivå
som ligger lavere enn rentenivået for 3-årig statsobligasjonsrente pluss LTo. Tilsvarende vil avtaler, for
eksempel rentebindingsavtaler, der rentebinding skjer på nivåer som utgjør mer 3-årig statsobligasjon pluss 1
% innebærer at man ikke oppnår full kostnadsdekning gjennom selvkostregelverket.

Returkraft opplevde betydelig underdekning ved anvendelse av kalkylerenten i perioden fra anleggets
oppstart i 2010 og fremover, da Returkraft som kjent satt bundet i rentederivatavtalene inngått i 2008
Returkraft hadde følgelig betydelig løpende underdekning.
I juli 2OL2 tok Returkraft opp spørsmålet

tilknyttet deres rentebindingsavtaler og forholdet til
selvkostregelverket med Klima og Forurensningsdirektoratet ("Klif"), og da særlig forståelsen av
forurensningsloven S 34. Kl¡f uttalte i den forbindelse i brev av 25. september 2012:
<l særlige situosjoner, som for eksempel den Returkroft nå hor kommet opp i, køn de
prinsipper som fremkommer i KRDs veileder om beregning øv kolkylerente medføre at
kommunens faktiske kostnoder ikke blir dekket gjennom avfallsgebyret. Det vil i tilfelle
føre t¡l ot fostsettelsen ov avfollsgebyret ikke vil være i henhold til forurensningslovens
krov om full kostnodsdekning. Nôr dette er tilfelle må de prinsipper som det gis onvisning
pö i veilederne vike, slik ot avfollsgebyret fastsettes i henhold til forurensningslovens
krov.>

Det sentrale i foreliggende sak er at frem til denne avklaring fra Klif kom i 201,2, så hadde Returkraft pådratt
seg betydelig underdekning gjennom finanskostnader som ikke hadde matchene inntektene. Returkraft
hadde således opparbeidet seg et betydelig negativt selvkostfond. Selskapet og dets styre søkte - frem til
2OL2 - å løse denne utfordringen, og inngåelsen av de to multikansellerbare renteavtalene ijuni og
september 20tLvar del av dette arbeidet med å nøytralisere negative effekter av tidligere inngåtte

rentederivater.

6.1.3

Forholdet til vedtatt rentestrateg¡

tidspunkt rentestrategien ble vedtatt av styret i Returkraft (7. april 2008) var det allerede gitt
opplysninger om den da allerede inngåtte avtale om multikansellerbar renteswap med virkning fra 18. mars
2008 med 5 års løpetid.
På det

EY/Kvåse hadde i forkant av denne avtaleinngåelsen blant annet tydeliggjort derivatenes egenskaper blant
annet i oversendelse av 27. februar 2008, der EY/Kvåse fremhevet at <...rentebildet endrer seg stadig, og at
gevinstpotensielt derved kan være onnerledes i dog enn hva som er indikert her.>

Det fremgår av skriftlig korrespondanse i notat og sammendrag fra EY/Kvåse datert 11. mars 2008 (tilknyttet
møte med Nordea avholdt 10. mars 2008) sendt til styrets leder og daglig leder, at styret også var gitt en
generell orientering om innholdet i produktene ervervet av Nordea.
I notat fremhever også EY/Kvåse

KDeretter presenterte han produktet "Multikonsellerbor renteavtole" og gov informosjon om
oppdaterte priser. Det viktigste porometer vor den faste renten som lå til grunn, og som i møtet ble
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oppgitt å utgjøre 5,03%. Denne renten var basert på en ovtole på Un år, hvor Nordeo Morkets hqr
en gong) og fgrste gong om ett år. Konsellering vil i
dette tilfellet finne sted dersom 3 mnd. NIBOR rente er over 5,20%.

rett til å konsellere avtolen kvortolsvis (men kun

Daqens 3 mnd. NIBOR rente utqiør 6,29 %. Ved innaåelse ov en multikonsellerbar renteovtale vil
Returkraft AS det første kvartolet oppnå en kontontstrøm pã 7,26% (6,29% - 5,03%).>
(Vår understrekning)

Notatet viser at både et alternativ med alminnelig fastrente og flytende rente ville ligge klart over den
budsjetterte rente knyttet til oppføringen av Anlegget. Den multikansellerbare renteavtalen gav imidlertid
umiddelbar kontantstrømeffekt for Returkraft ved at avtalen gav L,26 % opsjonspremie første kvartal og et
akseptabelt fastrentenivå frem til avtalen eventuelt ble kansellert.
Det er grunn til å tro at beslutningstakerne, primært Ugland og Tvedt, anså nedsiden som svært begrenset

i

det rådende rentemarkedet.
Vi kan ikke se at styret i det hele tatt har problematisert kategoriseringen av disse produktene som
rentebinding i tråd med styrets vedtak av 7. april 2008. Vi kan heller ikke se at forholdet til
selvkostregelverket på dette tidspunkt ble behandlet av styret.
EY/Kvåse fremholder også at: <-nedsHen

for Returkraft AS vil være begrenset til ot mon kan bli sittende med
risikoen
onses imidlertid å være begrenset ettersom et rentenivå på ca.
Denne
en fost rente i ovtoleperioden.
5 % må onses å være rimelig.>
Det <worst case-scenario> som ble beskrevet av EY/Kvåse var tilknyttet fall i markedsrenten og at Returkraft
ble sittende med faste renter (på cirka 5 % p.a.l i en periode der markedsrenten falt betydelig. Det var
nettopp denne utviklingen som faktisk inntraff, og som hargitt den betydelige negative markedsverdien på
derivatene ervervet av Returkraft siden 2008.
EY/Kvåse sin vurdering til Returkraft av 27 . februar 2008 var imidlertid
begrenset ettersom et rentenivå på co. 5 % mÔ anses å være rimelig.>

aT <<risikoen onses

imidlertid å være

I et historisk perspektiv må EY/Kvåse måtte anses å ha rett da5% rentenivå måtte anses innenfor
normalrente. Når man i ettertid er kritisk til denne vurderingen er det etter vår oppfatning at rådet ikke
isolert kan vurderes mot det svært lave rentenivået som faktisk ble en realitet, men mot en normalrente.
Det er grunn til å minne om at siden rentene begynte å falle i 2008-2009, så har rentene blitt liggende på
historisk lavt nivå over en lengre tidsperiode.

Det er uklart for oss hvorvidt EY/Kvåse baserte sitt worst case-scenario relatert til fall i markedsrentene på
det forhold at dersom renten steg over intervallet fastsatt i derivatavtalen og atNordea ville kansellere
derivatavtalen i så tilfelle. Effekten av dette ville i så tilfelle være at Returkraft igjen ville betale flytende

markedsrente hvoretter selvkostregelverket uansett ville absorbere merkostnaden, enten gjennom
kalkylerenten fastsatt gjennom selvkostforskriften. Hvis EY/Kvåse la til grunn selvkostprinsippet i sine
vurderinger burde han imidlertid også påpekt risiko for manglende dekning av rentekostnader som oppstår
ved diskrepansen mellom kalkylerenten gjennom selvkostregelverket og fastrenten der denne ligger klart
høyere enn flytende markedsrente.
Kort tid senere inngås nye derivater,fqrst en ny multikansellerbar renteswap med virkningfra L9. mai 2008
og deretter flere swapsjoner.
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Vi oppfatter at realiteten ved derivatene innebar at styrets rentestrategi ble fraveket uten at dette
kommenteres ytterligere i de styreprotokoller vi har fått tilgang til. Rentestrategien var likevel hpyt oppe på
agendaen på styremøtene avholdt i 2008, samt på etterfølgende styremøter frem til 2010.
Daglig leder, Tvedt, kontraherte rentederivatene løpende i 2008, og har opplyst at han gjorde dette etter
forutgående muntlige samtaler med Ugland, i tråd med det som var anbefalt av EY/Kvåse i notatet av 4. april
2008. Styret ble også gitt løpende orienteringer fra Nordea, EY/Kvåse og Tvedt, om inngåelsen av
renteavtalene utover i 2008.

lsolert sett skulle alle multikansellerbare renteavtaler og en av swapsjonene (se nr. 4 i listen i punkt 4.L.4)
blitt karakterisert som flytende rente i den kategoriseringen som Returkraft benyttet til å rapportere på
dersom formålet var rentebinding eller rentesikring. De øvrige swapsjonene skulle vært karakterisert som
kortsiktig rentebinding (1-5 års bindingstid).
lnformasjonstilgangen både fra EY/Kvåse og Nordea til styret og daglig leder var relativt betydelig, og trolig
ble det gitt ytterligere informasjon som Kluge ikke kjenner til.
I lys av den informasjon som daglig leder, styrets leder og øvrige styremedlemmer fikk tidlig i 2008 om
rentederivatenes egenskaper og eventuelle negative effekter, så må styret enten ikke ha forstått
informasjonen de mottok, eller så var det andre hensyn som reelt ble tillagt større vekt på det daværende
tidspunkt, nemlig reduserte finanskostnader i byggeperioden.

Vårt inntrykk etter avholdte intervjuer med Tvedt og Ugland er at selskapets styre og daglig leder i perioden
2008-2009 primært ikke fokuserte på rentebinding, men søkte seg til produkter som kunne redusere
finanskostnadene i byggeperioden og dermed unngå budsjettoverskridelser under byggefasen av Anlegget.
Dette styrkes ytterligere av tilsvar mottatt fra Nordea, som etter egen oppfatning tilbød Returkraft produkter
som nettopp sikret dette formå1. Alminnelig rentesikring ville derimot bli for kostbart for Returkraft på dette
tidspunkt, hensyntatt det rentenivå som var estimert i budsjettet for Anlegget.
Bakgrunnen for at Returkraft inngikk de multikansellerbare renteswapavtalene og swapsjonene var at disse
produktene, i det minste for en kortere periode, ga en gunstig rente mot at Returkraft påtok seg risiko. Ved at
man slik oppnådde en mer gunstig rente i deler av byggeperioden ble selskapets likviditet og kontantstrøm
hensyntatt, og overskridelser på finanskostnadene unngått i innledende fase av prosjektet.
I ettertid har denne risikoeksponeringen fått negativt utslag, slik at disse avtalene på lang sikt har fått svært
negativ økonomisk effekt for Returkraft. Det er imidlertid sentralt å understreke at dersom man hadde
benyttet alminnelig rentebindingsprodukter på samme tidspunkt som man inngikk dervivatavtaler med
opsjonselementer i favør av Nordea, så ville Returkraft også for disse fått en betydelig merkostnad.

Det som er problematisk i den foreliggende sak er at Returkraft verken var sikret rentesikr¡ng på et gitt nivä
over en gitt tidsperiode eller hadde en gunstig flytende markedsrente. Returkraft hadde kjøpt et produkt som
innebar en spekulasjon mot fremtidig renteutvikling, og der man solgte en kanselleringsrett og
forlengelsesrett til Nordea på gitte tidspunkt i fremtiden for å sikre et vederlag med verdi der og da.

Effekten av det overnevnte er at rentestrategien var svært lite tilpasset utover byggeperioden og
rentebinding burde vært søkt begrenset til byggeperioden og frem til selskapet fikk et inntektsgrunnlag
gjennom selvkostregelverket.
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VURDERINGEN AV ANSVAR KNYTTET TIL DET ENKELTE STYREMEDLEM/DAGLIG LEDER

7.t

Ugland

7.1.L

lnnledning

-

styrets leder i perioden 25. august

2OO7

E

- t2. iuli 2OLO

Det må vurderes om Ugland som styreleder i perioden 25. august 2OO7 - 12. juli 201-0 har opptrådt
erstatningsbetingende i tilknytning til i) spekulasjonselementet i renteproduktene, ii) at renteproduktene ikke
innebar rentesikring for Returkraft og at iii) renteproduktene ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til at
Returkraft er underlagt selvkostregelverket.
Utgangspunktet for vurderingen av om Ugland er erstatningsansvarlig er om han ved handling eller
unnlatelse ved inngåelsen av de multikansellerbare renteswapavtalene og swopsjonene kan bebreides for å
ha opptrådt uaktsomt. Skadevolder (Ugland) må vurderes ut fra sin kunnskap om den faktiske situasjon på
det tidspunkt som er avgjørende - altså for den perioden han satt som styreleder.
Ugland uttalte under intervjuene gjennomført den 2. marsZOLT at han husket svært lite fra perioden 2008
2OtO, og at det meste av dokumentasjonen skal være slettet. I våre undersøkelser er det også mottatt
begrenset med skriftlig korrespondanse der Ugland er avsender eller mottaker, med unntak av noe
korrespondanse vi har mottatt fra Tvedt, der Ugland har vært mottaker.

-

Ugland fremholdt i samtalene med ham at han og styret i stor grad delegerte til daglig leder å treffe
beslutninger hva gjelder rentestrategi og inngåelse av avtaler om kjøp av rentederivater.

Gjennomføringen av intervjuet med Ugland bar preg av at Ugland uttalte seg med store forbehold og det
fremsto som om han ønsket å distansere seg fra saken. Uglands forklaring har i liten grad bidratt til å opplyse
saken.

7.1.2

Kunnskap om at renteavtalene inneholdt klare elementer av spekulasjon i fremtidig renteutvikling

og manglende rentesikring

til 2O1'J., og disse avtalene er
Returkraft harvært låsttildagens høye fastrentenivå. Brorparten disse renteavtalene ble
inngått i den tidsperioden Ugland var styreleder.
Den opprinnelige rentesikringsporteføljen ble inngått i byggeperioden fra 2008

årsaken

tilat

Sentralt for vurderingen er i hvilken grad Ugland var klar over at renteavtalene innebar et
spekulasjonselement med en slik risikoeksponering. Denne vurderingen må ta utgangspunkt i om Ugland
visste eller burde vite at de inngåtte renteswapavtaler inneholdt et spekulasjonselement slik at inngåelse eller
unnlatelse av å hindre inngåelse av slike avtaler for Returkraft er rettstridig eller objektivt sett uforsvarlig.
Vurderingen inneholder både en bevismessig og en rettslig vurdering.s
Ansvarsvurderingen må foretas på grunnlag av forholdene slik de fremsto på tidspunktet for den
ansvarsbetingende handling eller unnlatelse, og ikke i lys av hvordan forholdene har utviklet seg i ettertid.e
Ugland har i samtalen med Kluge meddelt at han ikke forsto at det var et opsjonselement i derivatene og at
han heller ikke ville samtykket til å inngå avtaler der et slikt element forelå. Ugland beskrev seg selv som
risikoavers i relasjon til denne typen finansielle instrumenter.

t Kristin Normann Aarum, Styremedlemmers erstotningsansvar i oksjeselskaperi Ad Notam Gyldendal L994, s.226
t Rt. t99t s. ttg
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Uglands forklaring er vanskelig forenelig med den skriftlige korrespondanse som er presentert i saken
gjennom korrespondanse fra EY, Nordea og Sigurd Tvedt.
Selv om det må tas forbehold om at ikke all korrespondanse er fremlagt, er det klart at Ugland i egenskap av

fikk kunnskap om kanselleringsretten og opsjonselementet i de multikansellerbare
renteavtalene allerede førførste avtaleinngåelse. Ugland hadde, gjennom møtedeltakelse, notater og
redegjørelser fra Nordea, EY/Kvåse og Tvedt, tilgjengelig informasjon som var tilstrekkelig til å forstå at et
slikt derivaq (a) ikke gav rentebinding utover en kortere innledende periode, hvoretterførste opsjon for
Nordea trådte i kraft; og (b) inneholdt et spekulasjonselement i form av at styret hadde positiv kunnskap om
Nordeas kanselleringsrett, se redegjørelsen av de multikansellerbare renteswapavtalene i punkt 6.1.1 (over),
I vurderingen må tillegges at styrets leder er tillagt særskilt kompetanse der skulle inngås avtaler som ikke
utgjorde alminnelige rentebytteavtaler, jf. EY/Kvåses notat av 4. april 2008, vedtatt som del av Retukrafts
rentestrategi i vedtak av 7. april 2008.
å være styrets leder

Basert på e-postkorrespondanse vi har mottatt fremgår det at Tvedt gis relativt utførlig innføring i innholdet
den multikansellerbare renteavtalen i e-post av 27. februar 2008 mottatt fra EY/Kvåse, der Kvåse også
videresender en kort presentasjon av egenskapene tilknyttet multikansellerbare renteavtaler utferdiget av
Nordea den 1-9. februar 2008. Det sentrale innholdet i dette ble videreformidlet til styrets medlemmer i epost fra Tvedt datert 12. mars 2008 - der også Bjarne Ugland var mottaker.

i

Gjennom intervjuene med Ugland og Tvedt, samt svarbrev fra Nordea i anledning sØksmålsvarsel, har det
fremkommet tydelig at selskapets styre og daglig leder i perioden 2008-2009 primært ikke hadde til formål å
søke rentebinding, men tvert i mot anskaffet rentederivater som kunne redusere finanskostnadene slik at
man unngikk overskridelser under byggefasen av anlegget. Ugland burde i det minste ha forstått at
rentebinding kunne oppstå forutsatt at Nordea ikke valgte å kansellere avtalene, og følgelig må vurderingen
da også ha vært at rentenivået (på cirka 5 %lvar akseptabelt
Alminnelige rentebytteavtaler, slik de var nedfelt i styrets rentestrategi av 7. april 2008, ga på dette tidspunkt
en høyere rente enn det som var lagt inn i budsjettet for Anlegget og det fremstår etter vär oppfatning
relativt klart at verken styret og daglig leder ønsket å inngå denne typen rentesikring i 2008, men i stedet
ønsket produkter som gav redusert rente i byggeperioden. Det var nettopp dette de oppnådde ved å inngå
avta ler om multikansellerba re renteavta ler og swapsjoner.
All den tid Ugland måtte ha kunnskap om Nordeas kanselleringsrett - vil det være av betydning om Uglands
bidrag til vedtak om å inngå, eller unnlatelse av å hindre inngåelse, av slike avtaler er uforsvarlig som følge av
at Returkraft ble utsatt for en ikke ubetydelig risiko for økonomisk tap gjennom spekulasjonselementet i disse
avtalene dersom Returkraft i stedet hadde valgt å forbli i flytende rente.

for inngåelsen rentederivatene, fremgår det
Nordea
har henvist til forsiden av denne Rammeavtalen
tydelig at handel med derivater innebærer en risiko.
sitt svar på søksmålsvarselet den 3L. mars 2OL7:
I Rammeavtalen av 14. mars 2008, som var en forutsetning

<Hondel i Derivatinstrumenter innebærer risiko. Slik hondelfordrer derfor spesiell kunnskap fra
Kundens side. Kunden er forpliktet til ô sette seg inn i regler og bestemmelser som vedrører hondel i
Derivatinstrumenter. Kunden er oppmerksom på ot Kunden foretar all handel på egen beslutning og
for egen risiko.>

Hvorvidt Bjarne Ugland har opptrådt uforsvarlig må vurderes ut fra de plikter han har som styreleder
det ut fra de pliktene er utvist et rettstridig forhold.

-

og om

Som styreleder pliktet Bjarne Ugland å sØrge for at selskapets formuesforvaltning var gjenstand for
betryggende kontroll, jf. asl. S 6-12 (3). Bestemmelsen påleggerstyretå holde segorientertom selskapets
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økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for
betryggende kontroll.
Det vil være avgjørende hvilke forventninger som i alminnelighet kan stilles til styreleder.
kommentarutgaven til aksjeloven 5 17-1 fremgår:

I

til de risiki om
virksomhetsutøvelse innebærer. Selskapet kon ikke kreve erstotning for top som er utslog av slike risiki.
For at onsvorsgrunnlag skol foreligge, må tillitsmennene derfor ho begått feil som går ut over det å to
forretningsmessige risiki, se f.eks. Rt. 7930 s. 498>.
<At forhold i ettertid fremstör som utslog ov en feilvurdering, hgrer

Det ovennevnte utsagn fra kommentarutgaven til aksjeloven er særlig myntet på virksomheter som tar sikte
på å generere overskudd til utdeling til eierne. Returkrafts virksomhet, som er tett knyttet til offentlig
tjenesteyting og forurensningslovens begrensninger, innebærer at forretningsmessig risiki ikke kan tillates i
samme omfang i denne typen virksomhet av den enkle grunn at avkastning på investert kapital ikke er et
legitimt formå|. Risiko er nært tilknyttet avkastning, oB det må således være redusert adgang for å ta risiko
når formålet ikke er å skape avkastning på investert kapital.
Spekulasjon i fremtidig renteutvikling en slik størrelsesorden som her er tale om og for et så betydelig
tidsrom, må anses å gå utenfor den risiko som virksomhetsutøvelse i dette tilfellet innebærer.
Ugland hadde i lys av vedtatte rentestrategi særskilte plikter relatert til rentestrategien der var snakk om
andre produkter enn alminnelige rentebytteavtaler. Etter vårt syn har Ugland som styreleder medvirket til at
det er blitt inngått en type rentederivater med et klart element av spekulasjon relatert til fremtidig
renteutvikling og med en løpetíd på avtalene, som samlet sett ikke har vært forenlig med den risikoprofil som
ligger i selskapets karakter av offentlig tjenesteyter og et ikke-profitt formå1. Ugland har i egenskap av å være
styrets leder opptrådt uaktsomt ved å ikke stanse inngåelsen av slike avtaler i lys av mandat etter vedtatt

rentestrategi.

7.1,3

Kunnskap om at de enkelte produktene ikke var egnet til å oppnå rentesikring
etterfølgelse av rentesikringsstrategi

- manglende

Som nevnt i punkt 4.1 presenterte EY/v Kvåse en rentestrategi for Returkraft på styremøte den
og Kvåse begrunner sitt forslag til rentestrategi slik:

7

. april 2008,

<lnntjeningen i Returkraft AS vil i stor grod ho korakter av langsiktige støbile inntekter. Etter min
oppfotning innebærer dette også ot mon i vurderingen av rentestrotegien bør forsøke å oppnå
sto bi I itet på re nte kostn o dssi de n. >
lsolert sett er det ikke uaktsomt å legge overnevnte til grunn for hvorfor Returkraft bør ha en
rentesikringsstrategi. Det er gode grunner for at Returkraft i byggeperioden ønsket stabile renter for å unngå
kostnadsoverskride lse r.
Returkrafts rentestrateg¡ var høyt oppe på agendaen på styremøtene i perioden 2008 - 2009. Ved
vurderingen av om Ugland kan bebreides for at rentestrategien er fraveket - vil risikoeksponeringen være
sentral ved aktsomhetsvurderingen. Hvor risikoen for tap eller skade er stor, vil også kravet til aktsomhet
skjerpes.
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Styreprotokollene inneholder ingen kommentar til begrunnelse for hvorfor rentestrategien er fraveket. Ved å
fravike rentestrategien - og i stedet inngå rentederivatavtaler - ble Returkraft eksponert for en større risiko
enn det som er redegjort for i rentestrategien.
Styret vedtok rentestrategien 7. april 2008 hvor det fremgår følgende av styrereferatet: <Styret ber om en
kontinuerlig tilbakemelding fro administrasjonen om inngåtte ovtoler og en årlig vurdering ov
rentestrategien .>> .
e-postkorrespondanse mellom EY/Kvåse og Tvedt den 30. april 2008 stiller EY/Kvåse spørsmål ved om Tvedt
kommer til å underrette styret om inngåtte renteavtaler. Tilfelle kan være at Ugland ikke har vært klar over at
Tvedt hadde inngått en multikansellerbar renteswapavtale etter at styret den 7. april 2008 vedtok en
rentestrategi som awek fra en slik type avtale. Dette er likevel tvilsomt all den tid Ugland som styreleder da
ville hatt en plikt til å reise innvendinger mot at daglig leder har inngått en slik avtale i strid med den vedtatte
rentestrategi, og slike innvendinger blir ikke på noe tidspunkt reist under styrets behandling av rentestrategi i
ettertid, og dette ble henvist til ved en rekke notater fra EY/Kvåse og stadig forelagt styret til behandling i
perioden fra 2008 til 2010. Tvedt har også fremlagt korrespondanse som tyder på at styret ble orientert om
avtaleinngåelsen i notat fra EY v/Kvåse datert 30. april 2008.
I

Styret, og da også styreleder, har det alminnelige overordnete ansvar for forvaltningen av selskapet etter asl.
g 6-12, og har også en plikt til âføre tilsyn med den daglige ledelse, jf. asl. S 6-L3. Det er på det rene at
Ugland ble gjort seg kjent med både rentestrategien og at det ble inngått en ny multikansellerbar
renteswapavtale med løpetid fra L9. mai2008.
Med bakgrunn i den kunnskap Ugland hadde på dette tidspunkt hadde Ugland derfor en plikt til å undersøke
nærmere hvorfor den daglige ledelse hadde inngått en avtale i strid med rentestrategien dersom det ikke
allerede var vedtatt at Returkraft skulle inngå andre typer derivater for å redusere finanskostnadene.
I mangel av styrevedtak som viser at rentestrategien skulle fravikes eller oppheves, må det antas at slikt
vedtak ikke ble fattet. Hvis slikt vedtak ikke foreligger, noe vi legger til grunn basert på vår gjennomgang,
hadde Ugland i egenskap av å være styreleder et ansvar for å sørge for at daglig leder fulgte opp de vedtak
som gyldig var truffet av styret. Dette er i så tilfellet ikke tilfredsstillende utført av styrets leder.10

Uglands unnlatelse av å følge opp at de rentederivatavtaler forelagt seg er samsvarende med den vedtatte
rentestrategi må i slikt tilfelle anses som uaktsom, så fremt ikke styret reelt hadde akseptert å inngå avtaler

med slikt innhold.

7.1.4

Kunnskap om at de inngåtte produktene ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn
u

til at Returkraft er

nderlagt selvkostregelverket

Etter forurensningsloven S 34 skal Returkraft som interkommunalt anlegg drives i tråd med
selvkostregelverket. Det er en forutsetning for at reglene i selvkostregelverket skal bli etterfulgt at ledelsen
selskapet har kunnskap om nettopp disse reglene.

handling eller unnlatelse er uaktsom. I avsnitt 41 fremgår følgende:

(1994) s. 221.,
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Basert på intervjuet avholdt med Ugland er det for Kluge uklart om Ugland forsto hensynene bak
selvkostregelverket eller kun mindre deler av dette. Uavhengig av om Ugland forsto eller ikke forsto
selvkostregelverket stiller den kyndige og ukyndige likt ved vurderingen av om det foreligger ansvar. Det
avgjØrende etter vurderingen blir om det var rimelig å forvente av Ugland som styreleder at han skaffet seg
ti lstrekke ig ku n nska p og forstå else om selvkostrege lverket.
I

Som allerede nevnt har styret et selvstendig ansvar for forvaltningen av selskapet etter aksjeloven $ 6-12, og
styret plikter således å sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten. Kunnskap om de regler som
styrer hovedprinsippene for hvordan virksomheten skal drives må være et minstekrav for at forvaltningen av

selskapets virksomhet skal være forsvarlig.
Når Bjarne Ugland ikke i tilstrekkelig grad har fulgt opp at inngåtte renteavtaler og rentestrategien i
tilstrekkelig grad tar hensyn til selvkostregelverket, er dette et brudd med hva som kreves til forsvarlig
forvaltning av virksomheten, jf. aksjeloven S 6-1-2 (1). Særlig alvorlig er det etter vår vurdering at mange
avtalene var svært langvarige og ikke hensyntok tidspunktet for når byggefasen ble avsluttet og når
driftsfasen ble iverksatt. Ugland må anses å ha opptrådt uaktsomt, da det har formodningen mot seg at han
ville gå inn så langsiktige derivatavtaler om han forsto konsekvensen av dette i lys av selvkostregelverket ved
inngåelsen av renteavtalene.

til et mulig fremtidig awik mellom inntekter under
selvkostregelverket og faktiske rentekostnaden, jf. det worst case-scenariet som EY/Kvåse hadde omtalt i s¡tt
notat, men likevel valgte å inngå slike avtaler av hensyn til kortsiktige kontantstrøm og ønske om å unngå
overskridelser i byggefasen, så er vurderingen foretatt av Ugland klanderverdig.
Hvis Ugland faktisk forsto risikoen relatert

7.2

Tvedt

7.2.1

lnnledning

- Daglig Ieder i perioden 25.O8.2OO7 - 04.02.2009

Tvedt var daglig leder i Returkraft i perioden fra 25. august 2OO7

tt

4. februar 2009

Hvorvidt Tvedt har opptrådt ansvarsbetingende beror på om han i egenskap av sin stilling har opptrådt
uaktsomt ved inngåelsen av multikansellerbare renteswapavtaler, inngåelsen av nevnte avtaler i forhold til
vedtatte rentestrategi og selvkostregelverket.
Daglig leder har ansvar for den daglige ledelse av selskapets virksomhet, og plikter å følge de retningslinjer og
pålegg som styret har gitt, jf. aksjeloven 5 6-14 (1). Tvedt vil følgelig måtte kunne bebreides for ved handling
eller unnlatelse å ha opptrådt uaktsomt i forbindelse med utførelsen av sine plikter, jf. aksjeloven S 17-L.

7.2.2

Etterlevelsen av den vedtatte rentestrategi og kunnskapen om de ervervede derivaters egenskaper

Det nærmere innholdet i en multikansellerbar renteswap er redegjort for i punkt 6.1-.1

til aksjeloven 5 6-14 skal daglig leder <følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt> og
aksjeloven 5 6-15 oppstiller en rapporteringsplikt for daglig leder til styret.
I henhold

Styret vedtok den den 5. mars 2008 fremgår at styrets formann og daglig leder sammen hadde fullmakt til
inngå avtale om multikansellerbare rentebytteavtale. Slik vedtaket er formulert er det en forutsetning at
både daglig leder og styrets leder sammen inngår slik avtale for at inngåelsen av en slik avtale skal være i
samsvar med vedtaket.
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Av e-post sendt 12. mars 2008 fra Tvedt, hvor Ugland er satt i kopi, fremgår følgende
<Styreleder og daglig leder hadde mandog et møte med representonter for Nordeo. Her ble det
redegjort for konsekvenser m.v. ved en slik ovtale. Jf ogsô en presentosjon de holdt som er vedlagt.>
Av e-posten fremstår det som inngåelsen av disse avtalene var en beslutning som både styreleder og daglig
leder traff i samråd med hverandre, og beslutningen om å inngå multikansellerbar renteswapavtale må
derfor anses for å være i samsvar med vedtaket av 5. mars 2008.
Den særskilte kompetanse for daglig leder og styrets leder i fellesskap ble videreført ved styrets beslutning
om vedtakelse av rentestrategi den 7. april 2008. Den særskilte fullmakten gjaldt alle typer renteavtaler
unntatt alminnelige rentebytteavtaler som administrasjonen, dvs. Tvedt, alene kunne inngå.
Basert på samtalene med Ugland og Tvedt, oppfattet også begge disse at det forelå en særskilt fullmakt for
disse, og det var en del kommunikasjon mellom dem knyttet til disse avtalene. Tvedt har i den forbindelse
uttalt eksplisitt at alle avtaler med Nordea i hans periode ble inngått etter forutgående samtale med Ugland

fra EY/Kvåse til Tvedt er det skissert et utkast til tekst med formål om
informere styret om inngåtte avtaler:
I e-post sendt 30. april 2008

å

grunnlog i fullmokt gitt av styret 7.4.08 har administrosjonen i dag inngått ovtole med Nordeo
Morkets ASA om en 7+6 års multikonsellerbor renteovtole for 700 mill kr, med en fost rente pö 5,72 %.
LØpetiden er fra 79. moi 2008 til L9. mai 2075. Avtolen kon bore konselleres av Nordea Morkets ASA.
Kanselleringen kan første gong skje 1-9. mai 2008 til 79. moi 2075. Avtolen kon bare konselleres ov
Nordea Morkets ASA. Kanselleringen kan første gong skje 79. mai 2009 (og deretter kvartolsvis), og
forutsetter at renten pö NIBOR 3 måneder er over 5,50%.
<<Med

Denne ovtolen vil oltså minst ho en vorighet på 7 år, men kon være opptil 7 år. Returkraft AS vil
denne perioden ho en fost rente på 5,72% pö det oktuelle beløpet.D

¡

Tvedt har opplyst at også denne avtalen ble inngått etter forutgående samtale med styrets leder, Ugland
Korrespondansen viser at EY/Kvåse hadde fokus på å informere styret løpende om derivatavtalene som ble
inngått av Returkraft og at EY/Kvåse la til grunn at Tvedt, i tillegg til å drøfte inngåelsen av derivatavtaler med
styrets leder også orienterte de øvrige styremedlemmer løpende. EY/Kvåse uttalte i den forbindelse:
<Tonken min var ot du i tillegg kunne sende ut en moiltil styret om inngåelsen ov denne avtolen
seporot. Du gjorde dette i forbindelse med den ondre qvtalen vi gjorde. Jeg oppfattet ot du ønsket å
gjgre dette for å holde styret helt oppdotert. Kanskje dette var en engangsforeteelse?))
Slik det også er redegjort for i punkt 6.1.L, er det gjennom e-post korrespondanse mellom EY/Kvåse og Tvedt
for klart Kluge at Tvedt hadde tilstrekkelig informasjon til å forstå at en multikansellerbar renteswap

inneholder et opsjonselement - og at det således er tale om produkt som innebærer spekulasjon knyttet til
fremtidig renteutvikling. Videre hadde Tvedt tilstrekkelig grunnlag til å forstå at et slikt produkt ikke ga
rentebinding utover det første initielle perioden.
Sigurd Tvedt har i intervju også gitt uttrykk for at han oppfattet at det var hans mandat fra styret å sikre at
det ikke påløp ytterligere overskridelser på prosjektet, og at styrets primærformål var å sikre at renten ble
holdt under det nivå som var benyttet i budsjettet for anlegget, opplyst til å være cirka 5 %. Mandatet som
Tvedt fikk, awek således fra styrets vedtak om rentestrategi.
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Slik vi har forstått Tvedts forklaring var hans mandat å sikre rentebinding og så lav rente som mulig i
byggeperioden og at han i samråd med EY/Kvåse hadde frihet til å finne egnede derivater til å nå dette formå|.

Redegjørelsen fra Tvedt er ikke underbygget av skriftlige vedtak fra styret, men samtidig må det konstateres
at styret ble informert løpende om de ulike avtalene som ble inngått og styrets leder Ugland hadde relativt
tett kontakt med Tvedt i det aktuelle tidsrom. Det kan derfor vanskelig konstateres at Tvedt har opptrådt i
strid med styrets retningslinjer eller pålegg isolert sett. Styret må følgelig ha akseptert inngåelsen av
rentederivater som inneholdt et element av spekulasjon selv om styrets Øvrige medlemmer sannsynligvis
hadde noe mindre kunnskap om de ervervede rentederivatenes egenskaper.

Etter vår oppfatning burde Sigurd Tvedt, med den bakgrunn han hadde fra avfallsbransjen og forståelsen for
selvkostregelverket ¡ større utstrekning redegjort for styret hvilke langsiktige negative effekter rentebinding
ville ha for Returkraft når kostnadene skulle dekkes gjennom kalkylerenten etter selvkostprinsippet. Etter
Kluges oppfatning hadde Tvedt tilstrekkelig kunnskap og informasjon til at han burde frarådet styret i
Returkraft å inngå slike avtaler med potensielt betydelig negativ virkning.
At Tvedt burde frarådet styret å inngå disse avtalene i 2008 underbygges av at Tvedt i 2OL2, pä vegne av
aksjonæren Avfall Sør, uttrykker betydelig bekymring for den negative effekt som etableres mellom faktisk
betalt rente på alle avtaler med fastrente, og kalkylerenten under selvkostprinsippet, som da lå klart lavere
Korrespondansen viser at Tvedt forsto den negative virkningen av avtalene inngått med Nordea som han selv
tidligere hadde kontrahert i Returkraft, selv om mange av disse på dette tidspunkt i2Ot2 var konvertert til
alminnelige rentesikringsprodukter med like lang løpetid.
Sigurd Tvedt burde følgelig i større utstrekning gitt styret informasjon om effektene av avtaleinngåelsene på
tidspunktet for de respektive avtale¡nngåelser i hans periode som daglig leder, særlig med henblikk på
forholdet til selvkostregelverket. Dette forholdet er ikke behandlet i EY/Kvåses notater relatert til hans
oppstilling over worst case-scenarios, og det er vår oppfatning at forholdet ikke ble kommunisert til styret på
tilfredsstillende måte når Tvedt selv har svart bekreftende på at han forsto selvkostregelverket godt i
perioden han var daglig leder i Returkraft.

7.3

Odd Terje DØvik- Daglig leder i perioden O4.O2.20O9

7.3.1

lnnledning

-

d.d.

Hvorvidt Døvik har opptrådt ansvarsbetingende ansvarlig beror på om han i egenskap av sin stilling har
opptrådt uforsvarlig ved inngåelsen av to multikansellerbare renteswapavtaler i henholdsvis juni 2011" og
september 2011-.
Daglig leder har ansvar for den daglige ledelse av selskapets virksomhet, og plikter å følge de retningslinjer og
pålegg som styret har gitt, jf. aksjeloven S 6-14 (1). Hvis ansvar skal kunne etableres må Døvik kunne
bebreides for ved handling eller unnlatelse å ha opptrådt uaktsomt i forbindelse med utførelsen av sine
plikter, jf. aksjeloven 5 17-1.

7.3.2

Bakgrunn

-

Returkrafts faktiske situasjon på tidspunktet for Døv¡k tiltredelse

I intervjuet av Døvik den 24. aprilZOLT fikk Kluge skissert hans rolle ved tiltredelsen som daglig leder i
Returkraft, samt hvilken situasjon Returkraft var i på dette tidspunkt. Døvik har redegjort for at han skulle
bygge en administrasjon som kunne overta driftsansvaret etter at Anlegget var satt i drift. I tillegg skulle han
selge restkapasiteten Anlegget hadde, samt sikre at sluttfinansieringen for anlegget kom på plass, da det

manglet NOK 130 millioner for å kunne ferdigstille Anlegget.
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Selv om Døvik oppfattet at overnevnte oppgaver var særskilt prioritert fra styrets ståsted, hadde DØvik
egenskap av å være daglig leder også det overordnede ansvar for daglig virksomheten i Returkraft.

i

I perioden da Anlegget ble ferdigstilt mot slutten av 2010 ble det også gjort betydelige endringer i selskapets
styre, og noe av kontinuiteten i styrets arbeid forsvant. Styrets sammensetning 6. januar 2009 frem til 12. juli
2010 besto av Ugland, Vågsnes, Erik Nyhuus, Aage NystØ|, Odvar Voie Eikeland og Jan Henning Windegaard.
Styrets sammensetning ble endret 12. juli 20L0, slik at Henriksen kom inn som ny styreleder, Vågsnes

fortsatte som nestleder, og som styremedlemmer kom Erik Nyhuus, Kristin Wallevik, Bente Valborg
Gundersen Eielsen inn. Situasjonen var da slik at Anlegget skulle i full drift samtidig som ledende personer
selskapet ble skiftet ut hvoretter man mistet noe kontinuitet, der nye styremedlemmer ikke hadde innsikt
historikken hva gjaldt renteprodukter og rentestrategi slik tidligere styre hadde.

i
i

Returkrafts rentestrategi ble ikke endret i denne perioden, men i stedet videreført gjennom et årlig
styrevedta k.

ljuni og september

20L1- inngikk Returkraft

og MNOK 100, begge med

1-0 års

to nye multikansellerbare renteavtaler på henholdsvis MNOK 200

løpetid.

Døvik har opplyst at formålet var å sikre oppfyllelse av rentestrategien slik nedfelt av styret i 2008 og sikre at
gjennomsnittlig durasjon på portefØljen ble opprettholdt. Døvik har videre redegjort for at han oppfattet at
disse avtalene var alminnelig rentesikringsprodukter med 10 års varighet. Døvik var i denne forbindelse kjent
med at Returkraft også tidligere hadde inngått denne typen avtaler og han var gitt informasjon fra Nordea
om produktet. Døvik bestrider at han han kunnskap om at disse avtalene innebar rentederivater

inneholdende et spekulasjonselement.
Avtalene inngått i20LL innebar, dersom de ikke ble kansellert av Nordea, at Returkraft betalte
gjennomsnittlig rente på 3,33 Yo og2,78 lo over en periode på ti år, men avtalene er strukturert slik at
rentene stiger gjennom avtalens løpetid. Avtalene inneholder således også et likviditetselement ved at
avtalene skyver faktisk rentekostnad ut i tid.
Etter vår vurdering kan det ikke være tvilsomt at Døvik ønsket å etablere ny rentesikring som utgangspunkt,
men valgte dette produktet fordi det gav klare likviditetseffekter i 2OtI kontra alminnelig rentesikring.
Formålet med slik inngåelse kontra en ordinær rentebytteavtale var å søke å redusere rentekostnadene også
på kort sikt. Denne konklusjonen støttes både av Døviks egen e-postkorrespondanse med styrets leder, og av
de relativt detaljerte forklaringer som er gitt av Vågsnes til Kluge.

7.3.3

Kunnskap om egenskapene ved inngått multikansellerbar renteswap i forhold
selvkostregelverket og vedtatt rentestrateg¡

til

Hvorvidt Døvik kjente eller burde kjenne til opsjonselementet i de multikansellerbare renteswapavtalene, og
at en slik avtale var i strid med vedtatte rentestrategi som årlig er oppe til vurdering av styret i Returkraft, vil
være av betydning ved vurderingen av om Døvik har opptrådt ansvarsbetingende uaktsomt.
Det er inngåelsen av multikansellerbar renteswapavtaler den 6. juni 2011 og L. september 2011 som

eventuelt utgjør a nsvarsbetingende handlinger.
eller burde ha slik kunnskap om opsjonselementet må basere seg
på tilgjengelig dokumentasjon i forbindelse med inngåelsen av de multikansellerbare renteswapavtalene,
I hvilken grad Døvik har hatt slik kunnskap
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interne notater utarbeidet av Døvik i kraft av sin stilling som daglig leder for Returkraft, epostkorrespondanse, samt gjennomført intervju av Døvik.
Døvik gjorde selv gjeldende i intervjuet at han oppfattet at det nærmere innholdet og vurderingen av
rentestrategien falt inn under styrets oppgaver og han kun hadde fokus på å oppfylle den vedtatte
rentestrategi. På generelt grunnlag er det ikke imidlertid ikke slik Døvik hevder at en daglig leder i en
virksomhet passivt skal utføre styrevedtak dersom han selv er kjent med at styrevedtaket har klare negative
virkninger for selskapet. Tvert i mot har daglig leder en særskilt plikt å informere styret og forslå tiltak eller
nye vedtak for å avhjelpe de negative virkningene av et tidligere styrevedtak. Daglig leders passivitet eller
unnlatelser kan i seg selv være ansvarsbetingende.
Det fremgår av styrets protokoller at det var styret som gjennomførte de kontinuerlige vurderingene av
rentestrategien. Døvik møtte imidlertid på samtlige styremøter hvor rentestrategien ble drøftet i perioden fra
8. desembe r 2008, og det må derfor kunne legges til grunn at DØvik var godt kjent med Returkrafts
rentestrategi og hadde rikelig anledning til å adressere eventuelle forhold knyttet til rentestrategien før
avtaleinngåelsene ijuni og september 201L.
I notat utarbeidet av Døvik til styret datert 30. mai 2012 gâr Døvik inngående inn på situasjonen i tilknytning
til de vedtak styret i Returkraft har fattet i perioden fra 2008 og frem til oktober 20LL. Hva gjelder
situasjonen fra januar 2009 - mai 2009 kommenterte DØvik at det var kommet innspill fra Sigurd Tvedt om at
Returkraft ikke har fulgt opp de anbefalinger som ligger til grunn for vedtakelsen av rentestrategien, og at
dette er alvorlig i lys av renteutv¡kl¡ngen på dette tidspunkt.ll
Selv om det fremstår relativt underlig at Tvedt i 2OI2 kritiserer den rentestrategi han selv var med å utvikle

i

2008-2009, kan det ikke underslås at Tvedts påpekninger omkring rentestrategiens hensiktsmessighet langt
på veivar riktig. DØvik avviste imidlertid Tvedts kommentarer langt på vei, selv om dette til slutt medførte at
man måtte gå til Klif for å få klarheten i om underdekningen ved bruk av selvkostrenten likevel kunne kreves
dekket gjennom renovasjonsavgiften til innbyggerne med hjemmel i forurensningsloven, jf. punkt 6.1-.2 over.
Hva gjelder inngåelsen av renteavtalene med Nordea har Døvik uttalt at han oppfattet at inngåelsen av
renteavtaler med Nordea var en mekanisk prosess, og at denne prosessen utgjorde et klart mønster for
samtlige av de renteavtalene som er inngått mellom Returkraft og Nordea. Denne prosessen besto i at Døvik
først mottok tilbud fra Nordea ved Jan Egil Norheim. Dette tilbudet ble så diskutert i samråd med EY/Kvåse og

tilbudet ble så godkjent av styreleder før avtale ble inngått med Nordea. Døvik oppfatter at den allerede
vedtatte rentestrategien kun skal effektueres, og at det derfor var utenfor Døviks mandat å ta selvstendig
stilling til hvorvidt innholdet i rentestrategien var hensiktsmessig.
Døvik redegjør i s¡tt notat for styrets vurdering av vedtatte rentestrategi.12 Styrets vedtak og gjennomgang av
rentestrategien i oktober 2OIt ble i sin helhet inntatt i dette notatet, og rentesikringsstrategien i forhold til
selvkostregnskapet er her et særlig tema. Styret var nå blitt oppmerksom på at rentesikring ikke har vært
hensiktsmessig sett opp mot selvkostregelverket. Døviks vurdering til styrets gjennomgang av rentestrateg¡en

<Etter oktober 2077 må det være riktig å si at både styret, odministrasjonen og eierselskopene hor
kommet på det rene med situosjonen, og innsett øt rentestrategien som ble grunnlagt i opril 2008
ikke utetukkende hor vært tit selskapets beste.>13

11 Notat av 30. mai 2012 fra Døvìk vedrørende rentestrategi s. 5
12 Notat av 30. mai 2012 fra Døvik vedrørende rentestrategi s. 8

-

9

13 Notat av 30. mai 2012 fra Døv¡k vedrørende rentestrateg¡ s.9
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Det må her anses dokumentert at man i oktober 201-1 innså at den vedtatte rentestrategi ikke har vært
hensiktsmessig for Returkraft, men det er ikke like nærliggende å legge til grunn at man også forsto

betydningen av de multikansellerbare renteswapavtalene i forhold til selvkostregelverket.
Døvik har opplyst at det ikke ble gjort nærmere undersøkelser av hva en multikansellerbar avtale gikk ut på,
og at han hele tiden oppfattet at multikansellerbar renteswap, swapsjon og <plain vanillas> (ordinære
renteswaper) var betegnelser på det samme, nemlig fastrenteavtaler. Døvik har imidlertid i ettertid blitt klar
over at de multikansellerbare renteswapavtalene ikke innebar rentesikring, samt at disse avtalene ikke har
vært hensiktsmessig sett opp mot vedtatte rentestrategi og selvkostregelverket.

Hvilket tidspunkt Døvik hadde slik kunnskap er fortsatt uklart for oss, men Døvik hevder at tidspunktet for slik
kunnskap var etter inngåelsen av den multikansellerbare renteavtalen som ble inngått i september 20L1-.
Ut fra den dokumentasjonen som har vært tilgjengelig for oss er det ingen dokumenterte styrevedtak fra juni
og september 20L1- som vurderer inngåelsen av to nye multikansellerbare renteswapavtaler. Det er for oss
også uklart om DØvik forsto rekkevidden av de multikansellerbare renteswapavtalene i forhold til
se lvkostrege lverket og den vedtatte rentestrategi.
Kluge har imidlertid fått oss forelagt dokumentasjon tilgjengelig i forbindelse med inngåelsen av de to
multikansellerbare renteswapavtalene i20L1-, bestående av e-post korrespondanse mellom Nordea (Norheim)

og Døvik.
e-post av 8. juni 201L bekrefter Nordea inngåelsen av multikansellerbar renteswap, og at Nordea har en
kanselleringsrett. Tilsvarende bekrefter Norheim i e-post av L. september 201-1- til Døvik at multikansellerbar
avtale er inngått, og hva gjelder Nordeas adgang til å kansellere fremgår følgende:
I

<Forword-kurven minus 705 pkt. - gir den fostsotte rentekurven dere må betale fremover (vedlagt),
.
så lenge ikke dere blir kansellert. (Nordeo hor io rett

t¡

Det betyr at dere låser inn 705 pkt. og hvis dere blir sittende hele 7}-årsperioden vil dere betole en
gjennomsnittsrente på 2,78% (og det bør jo være levelig).
Tror dette vor meget bro. Hvis dere blir kansellert er dere jo bare tilboke til opprinnelig situasjon med
N i bor-flyte n de re nte. >
(Våre understrekninger)
Det fremgår tydelig av denne e-posten at Nordea har en kanselleringsrett, og at Returkraft gis en rabatt på
L05 rentepunkter (tilsvarende L,05 %) basert på den angitte rentebane som foreligger per avtaleinngåelsen.
Effekten av avtalen er følgelig at Returkraft inngår et veddemål med Nordea om renten kommer til å følge

den angitte rentebane idenne 10-årsperioden. Effekten avavtalen erfølgeligatdersom renten stigermer
forwardkurven tilsier så vil Nordea kansellere avtalen, og dersom renten faller i forhold til forwardkurven så
vil Returkraft være bundet av fastrenten pâ 2,78%.
I lys av informasjonen mottatt fra Nordea og korrespondansen i forkant av avtaleinngåelsen måtte Døvik
forstå hvilke egenskaper produktet han ervervet hadde, herunder at det forelå et opsjonselement på
kvartalsvis basis som innebar at det ikke var realitet i rentesikringen tilknyttet mulige fremtidige
rentehevninger.

Etter Kluges oppfatning er det noe uklarhet hvilken innsikt Døvik hadde til selvkostregelverket, og
betydningen av dette regelverket sett opp mot inngåtte renteavtaler. Det må legges til grunn at DØvik i
oktober 20LIvar kjent med at rentesikringen skapte en skjevhet i forhold til at Returkraft er underlagt
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selvkostregelverket. Det er også uklart hvilke vurderinger man gjorde i forhold til selvkostregelverket ved
inngåelsen av de to multikansellerbare renteswapavtalene ijuni og september 2011. Døvik har uttalt at
forholdet til selvkostregelverket overhodet ikke ble vurdert.
Etter Kluges oppfatning hadde DØvik større kjennskap til forholdet mellom selvkostregelverket og de valgte
rentederivatene enn DØvik selv gir uttrykk for. Bakgrunnen for Kluges vurdering er Døviks egen epostkorrespondanse i september 201-1-, sammenholdt med informasjon gitt av Vågsnes (nestleder i styret),
der fremgikk hvilken informasjon styret fikk og hvilke instrukser styret gav i dette aktuelle tidsrom.
I redegjørelsene fra Vågsnes fremkommer det at styret reelt var delt i oppfatningen av hensiktsmessigheten
av rentebinding i tråd med rentestrategien, og at særlig Erik Nyhuus og Vågsnes var bekymret for manglende

kostnadsdekning av høye fastrenter selv om dette ikke fremgår av noen protokoller Kluge har fått tilgang til.
Denne diskusjonen ser vi også sporene av i korrespondansen av 8. september 20LL, der Tvedt i en e-post til
Erik Nyhuus, hvor DØvik var satt i kopi, der Tvedt uttrykker følgende:

jeg håper styret ikke gikk videre med plonene om ytterligere rentebinding, etter som dette
sammen med selvkostprinsippet vil kunne fgre til ot renteutgiftene ikke kon dekkes inn i
K... og

h

ush ol d n i n g sovfo

I Is

pri se n. >

Korrespondansen er kun få dager etter at avtalen om multikansellerbar renteswap på MNOK 1-00 ble inngått.
Døvik videresender Tvedts e-post

til styrets leder Henriksen samme dag, der DØvik uttaler:

<Selv om kommunes prognose skulle slå til (og jeg hor sott i gang en liten prosess for å kvolitetssikre
denne mot ondre miljøer) vil vi bore gö med et selvkostmessig overskudd pÔ 4 mill neste år, og vi hor
40 mill å ta igjen, så det er ikke noe problem.>

Døvik underbygger i korrespondansen at han er innforstått med at mottaksavgiften ikke var tilstrekkelig til ä
dekke inn løpende kostnader, herunder finanskostnadene, og det omtalte opparbeidede selvkostmessige
underskudd på NOK 40 millioner var i betydelig utstrekning et resultat av at finanskostnadene som ikke ble
dekket gjennom anvendelse av kalkylerenten i selvkostregelverket som var koblet mot 3-årig
statso bl igasjo nsrente.

Sett i lys av Vågsnes uttalelser om at styret var bekymret for likviditeten samt det selvkostmessige
underskuddet og ønsket å kutte ned på dette uten å måtte øke mottaksavgiften eller anmode eierne om
ytterligere kapitaltilførsel, hvoretter Vågsnes oppfattet at styret samtykket til valg av rentederivater som gav
positive effekter på selvkostfondet.
Når Døvik allerede den 8. september 2OtLhar oversikt over hvilket selvkostmessig overskudd Returkraft vilfå
i 2OL2, så må dette også ses i sammenheng med at de valgte rentederivater ville virke positivt inn på
selvkostunderskuddet, og nettopp av denne grunn var Døvik svært opptatt av å kartlegge fremtidsutsiktene
(forwardkurven) på statsobligasjonsrenten, fordi dette gav Døvik mulighet til å beregne nettoeffektene av de
respektive renteavtaler som Returkraft hadde.

At Døvik hadde forståelse for disse mekanismene underbygges også av at DØvik uttaler:
<Når det gjelder Sigurds øvrige kommentorer mht rentebinding er jeg helt enig, men grunnloget for
dogens rentestrotegi ble lagt ov det forrige styret mens Sigurd var doglig leder, så der retter hon
baker for smed. Jea tror vi etter hvert skal la noen av de eksisterende swop'ene qå ut, for å få mer
samsvar mellom foktisk betolt rente oa selvkostrente. men det er en prosess som tor tid og som ikke
får effekt over notten om vi skulle gå inn for det.>
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(vår understrekning)
Det vil etter Kluges oppfatning være lite sannsynlig at man har valgt å binde opp MNOK 100 frem til den 1.
september 2O!7 , nâr frem man bare dager etterpå gir tilkjenne en oppfatning om at en tilsvarende avtale bør
avsluttes for å bedre samsvaret mellom faktisk rente og selvkostrenten, så fremt Døvik ikke hadde visshet om
at avtalene inngått ijuni og september 201L ville en selvkostmessig positiv effekt for Returkraft.
Døvik skriver også følgende til styreleder Henriksen den 9. september 20L1:

<Min holdning er ot vi ikke bør kjøpe oss ut ov noen fostrenteovtole, da det indirekte vil bety at
Returkraft tror vi vet mer om rentene enn Nordeo gjØr, og da synes jeg vi beveger oss ut over vårt
kompetonseomrðde>.
Kluge antar at det DØvik her sikter

til er at spekulasjon i fremtidig renteutvikling og at det på dette tidspunkt

er bedre å sitte med eksisterende fastrenteavtaler. Tilsynelatende fraråder altså Døvik spekulasjon på dette
tidspunkt. Dette utgangspunktet er isolert sett helt forsvarlig, men uforenlig med det faktum at DØvik senest
en uke tidligere har inngått en multikansellerbare renteavtale der man oppnår opsjonspremie gjennom å gi
Nordea en kanselleringsrett fra det som i utgangspunktet er en fastrenteavtale. DØvik har således 6. juni og 1
september 20L1 foretatt slik spekulasjon som han selv fraråder den 9. september 2011.
Nordea benytter ikke ordlyden <opsjonspremie> i sin korrespondanse med Døvik, men Nordeas
kanselleringsrett blir tydelig kommunisert ved begge avtaleinngåelser i 2011. At de multikansellerbare
renteswapavtalene utgjorde en risiko for økonomisk tap fremgår av e-post fra Norheim til Døvik den 3L
august 201-1:
<Vedlogt følger forward-kurven, og til høyre ser dere hva dere vil betole fremover såfremt dere ikke
blir kansellert.
Og hvis dere blir konsellert vil dere

jo bore være tilbake til nåsituosjonen - nemlig flytende 3 mndr,

Nibor.
Hvis verden skulle gö helt i stå, og dere ikke blir konsellert i hele 70-års perioden, blir likevel
gjennomsnittsrenten ikke høyere enn 2,84% (det burde være en rente som er levelig).
(...)

på tross ov ot statsobligosjonene er rekordlove, vil dere likevel være
ca. 700 pkt.lovere enn selvkostrenten (som iøyeblikket ligger på co.3,05%) ved en slik renteswop.>

Så også titt på selvkost-renten, og

Her forklares følgelig både situasjonen i tilfelle Nordea velger å kansellere, samt situasjonen dersom den
multikansellerbare renteswapavtalen ikke kanselleres.

Realiteten ved avtaleinngåelsene var som i 2008, Returkraft oppnådde ikke rentsikring i et tilfelle med sterkt
økende renter, men valgte i stedet å få et produkt som gav likvidtetseffekter gjennom L05 punkter fradrag fra
NIBOR. I relasjon til selvkostregelverket ville dette gi anledning til å bygge positiv kontantstrøm i
avtaleperioden frem til skjæringspunktet der renten etter forwardkurven krysser renteniväet for 3-årig
statsobligasjon.
Det er vår oppfatning at D6viks undersøkelser om prognoser for 3-årig statsobligasjon, først gjennom
samtaler med Tvedt som hadde kunnskap om Kristiansand kommunes prognose, og deretter forespørsel til
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Nordea om slik prognose viser at et klart ønske var å slå kalkylerenten så lenge som mulig i avtaleperioden,
for gjennom dette å sikre en positiv kontantstrømeffekt av disse avtalene for Returkraft. Formålet er det
neppe grunn til klandre slik Returkraft var kapitalisert i 2OIt, men det kan stilles spørsmål ved om
rentederivater er egnet middel til å oppnå slike effekter uten at konsekvensene er nærmere utredet av daglig
leder og hans administrasjon.
Risikoen for at et utfall er at avtalen ikke kanselleres må ha vært synbar for Døvik, og at man valgte å inngå på
disse produktene tross risikoen må være fordi man spekulerte i at avtalen ville bli kansellert slik at man
oppnådde opsjonspremien straks renten steg over rentenivået for 3-årig statsobligasjon.
Dersom rentesikring ikke var det primære formålet - vil det være nærliggende å anta at man ønsket å inngå
på rentederivatene for å oppnå gevinst (spekulasjon). Et ytterligere argument som taler for Døvik burde være
kjent med effektene av denne typen renteavtaler (derivater) var at nettopp at de løpende finanskostnader
allerede utgjorde en betydelig utfordring for Returkraft på tross av at man hadde avdragsfrihet på lånene.

Selvkostregelverket og de justeringsrettigheter som der foreligger gir som utgangspunkt Returkraft
beskyttelse mot fremtidig renteoppgang, og det kan derfor ikke sies å være behov for rentebinding ved
inngåelsen av de to multikansellerbare renteswapavtalene i 2OtL
Dersom det kan legges til grunn at DØvik på vegne av Returkraft har inngått disse rentederivatene med
spekulasjonsformål - vil dette kunne være ansvarsbetingende for Døvik. I lys av Vågsnes uttalelser til Kluge
om styrets kjennskap til hensynet bak avtaleinngåelsene og at Vågsnes oppfattet at styret forsto at avtalene
hovedsakelig gav korte positive effekter og reelt var en forskyvning av problemet i tid, er det likevel grunn til
å anta DØvik i denne forbindelse utførte det styret hadde anmodet ham å utføre.

for ikke å ha gjort ytterligere undersøkelser omkring konsekvensene av
tidligere inngåtte multikansellerbare renteavtalene og hvilke konsekvenser kanselleringsretten for Nordea
ville ha.
Døvik ville imídlertid kunne bebreides

7.3.4

Kompetanse

Det kan reises spørsmål ved om Døvik hadde tilstrekkelig fullmakt til å inngå multikansellerbar
renteswapavtale i henholdsvis juni og september 2011.
Døvik har opplyst at alle beslutningsprosesser ble gjort formalisert og ved at saken ble forelagt styrets leder
(Henriksen) før avtaleinngåelse. En slik prosess må anses i henhold til styrevedtaket av 7. april 2008, der er
henvist til EY/Kvåses notat av 4. april, der fremgår at andre renteinstrumenter <...bØr avklares med styrets
formann>. Vi oppfatter at DØviks prosess i forkant av avtaleinngåelsene isolert sett oppfrTller styrets vedtak,
så lenge vedtaket verken er endret eller fraveket ved senere styrebehandling.
Et særskilt spørsmål er om Døvik på det aktuelle tidspunkt gav styreleder Henriksen tilstrekkelig informasjon
til å forstå effektene også av slik avtaleinngåelse. Vi har begrenset materiale til å vurdere dette, men det vi
har fått oss forelagt av informasjon tyder på at Henriksen ble løpende orientert forut for de enkelte

inngåelser av renteavtaler og at Døvik således har oppfylt de plikter som fulgte av renteinstruksen.

lntervjuet med Henriksen har avdekket at Henriksen i store deler av sin periode ikke hadde forståelse for
hvorledes selvkostregelverket påvirket kostnadsdekningen for selskapets finanskostnader, og det kan stilles
spørsmål om Døvik, som selskapets daglige leder, burde avdekket dette tidligere og lagt til rette for at
Henriksen fikk ytterligere opplysninger fra Døvik om effektene av avvik mellom avtalt rente og kalkylerente
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på de aktuelle avtaletidspunkt i 20IL Den forklaring som er gitt av Vågsnes med hensyn
kunnskap og forståelse må imidlertid innebære at DØvik ikke kan lastes for dette.

7,3.5

Oppsummering

-

E

til styrets samlede

konklusjon

Døvik burde ha kjent til det nærmere innholdet og konsekvensene av inngåtte multikansellerbare
renteswapavtaler ijuni og september 2OIt, og han kan bebreides for å ikke i tilstrekkelig grad sette seg inn i
hvilken risiko slike rentederivater innebærer ut fra Returkrafts formål og behov. Det er skjerpende at det er
tale om belØp i størrelsesordenen MNOK 300.
Likevel må understrekes at DØvik trolig kun inngått avtaler i tråd med det mandat som faktisk var gitt av
styret med hensyn til å redusere det selvkostmessige underskudd og DØvik kan isolert sett ikke lastes for å ha
utfØrt styrets instrukser, selv om disse ikke gav seg utslag i noe konkret styrebeslutning.

7.4

Eric Edward Henriksen

7.4.L

lnnledning

-

styreleder i perioden 12. juli 2010

-

2a. juli 2Ot2

Henriksen var styreleder i perioden L2. juli 2010 og frem til 24. juli 2O12. Henriksen ble etter det opplyste
hentet til sin posisjon som styreleder av Erik Nyhuus, som på dette tidspunkt var styremedlem i Returkraft, og
det var særlig erfaringen fra prosessindustri som var ønsket på et tidspunkt da Anlegget skulle over i

operasjonell drift.
Kluges intervju med Henriksen gir i intervjuet uttrykk for at han husker svært lite fra sin periode som
styreleder, samt at han ikke har tilgjengelig dokumentasjon hva gjelder e-post korrespondanse etc fra
perioden. Dette på tross av at han benyttet en personlig e-postadresse i perioden han utøvet vervet som
styreleder.

Utgangspunktet for vurderingen av om Henriksen har opptrådt ansvarsbetingende er om han ved handling
eller unnlatelse ved inngåelsen av de multikansellerbare renteswapavtalene kan bebreides for å ha opptrådt
uaktsomt. Skadevolder (Henriksen) må vurderes ut fra sin kunnskap om den faktiske situasjon på det
tidspunkt som er avgjprende - altså for den perioden han satt som styreleder.
Henriksen gir selv klart uttrykk for at han verken kjente til hva de multikansellerbare renteswapavtalene
innebar og at han generelt hadde begrenset kunnskap om Returkrafts rentestrategi. Henriksen uttalte også at
selvkostregelverket for ham var ukjent frem til 2012.

7.4.2

Kunnskap om at renteavtalene inneholdt klare elementer av spekulasjon i fremtidig renteutvikling
og manglende rentesikring - multikansellerbar renteswap

Sentralt for vurderingen av om Henriksen har opptrådt ansvarsbetingende vil være i hvilken grad han var klar
over at renteswapavtalene inneholder et opsjonselement. Ved denne vurderingen må det tas utgangspunkt i
om Henriksen vrsste eller burde vite at disse avtalene inneholder et slikt opsjonselement.
Som tidligere nevnt ble den opprinnelige rentesikringsporteføljen inngått i byggeperioden fra 2008
og disse avtalene er årsaken til at Returkraft er låst inne på dagens relativt høye rentenivå.
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Henriksen opplyser at det aldri ble gjort en gjennomgang av allerede inngåtte rentederivater og innholdet i
disse avtalene. Han var imidlertid kjent med at det for Returkraft forelå slike avtaler, men forsto det slik at
dette kun var fastrenteavtaler som tidligere styre, i samråd med administrasjonen hadde inngått.
Spørsmålet om hvorvidt rentebinding var hensiktsmessig ble imidlertid ikke diskutert på det tidspunkt
Henriksen kom inn som styreleder. Det fremstår ikke som Henriksen gjorde selvstendige refleksjoner
vedrørende om allerede inngåtte rentederivater var egnet til å oppfylle den allerede vedtatte rentestrategien
- og at det heller ikke ble gjort slike vurderinger ved inngåelsen av multikansellerbare renteswapavtaler den
6. juni eller L. september 201-1.

Det er handlinger eller unnlatelser ved inngåelsen av multikansellerbare renteswapavtaler den 6. juni 20L1
og 1. september 2011som eventuelt utgjør ansvarsbetingende handlinger for Henriksen.
Henriksen var svært reservert i sine uttalelser angående de beslutninger som ble tatt vedrørende inngåelse
av multikansellerbare renteswapavtaler i henholdsvis juni og september 2011. Han opplyser at han ikke
hadde kunnskap om at Nordea hadde en ensidig kanselleringsrett, og han presiserer flere ganger at det for
han var å forstå at disse avtalene kun innebar rentebinding (fastrente) og at han derfor ikke hadde innsikt i at

produktene inneholdt et opsjonselement.
Henriksen erindrer ikke diskusjoner i styret vedrørende alternative renteprodukter. Han stolte på de med
økonomisk bakgrunn i styret, og at disse også tok de nødvendige aweiningene. Henriksen anså det slik at
man trygt kunne inngå tilsvarende avtaler som tidligere styre inngikk, og antok at man kunne <fortsette som
før>. Han kan huske at Nordea deltok på et par styremøter, men kan ikke erindre det nærmere innholdet i
hva de eventuelt presenterte. Han kan kun redegjøre for Nordeas tilstedeværelse.

Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet, samt et ansvar for å holde seg orientert
om selskapets økonomiske stilling etter aksjeloven 5 6-12. Dette ansvaret må ses i sammenheng med styrets
selvstendige plikt til å føre tilsyn med selskapets virksomhet etter aksjeloven 5 6-13.
Etter Kluges oppfatning har Henriksen opptrådt uaktsomt når han i svært begrenset utstrekning har satt seg
inn i styrets tidligere beslutninger hva gjelder finansieringen av virksomheten i Returkraft. Det må forventes
av en styreleder som overtar dette vervet før Anlegget ble satt i drift gjør undersøkelser hos administrasjonen
og andre for å sikre rammene for en forsvarlig økonomisk drift foreligger. Henriksen burde etter Kluges
oppfatning foretatt undersøkelser og stilt en rekke spørsmål omkring innholdet i de multikansellerbare
renteswapavtalene på MNOK 300 som ble inngått i henholdsvis juni og september ZO1I, og han skulle
åpenbart bedt om ytterligere informasjon når det er kjent at andre i styret og daglig leder på samme
tidspunkt var bekymret for det selvkostmessige underskudd.
Det er ikke ansvarsfriende at slike produkter tidligere var inngått av Returkraft, og det er heller ikke
ansvarsfriende at andre personer istyret etter Henriksens skjønn har større forutsetninger for å forstå de
finansielle sidene av produktene. Av intervjuet med Henriksen var det tydelig at han ikke anså det som sitt
bord å sette seg inn i innholdet i disse avtalene da det var andre i styret som hadde økonomibakgrunn.
I lys av Vågsnes forklaringer om at styret var delt i vurderingen av spørsmålet om rentebinding hadde også
Henriksen ytterligere grunn til å sette seg godt inn egenskapene t¡l de rentesikringsprodukter som ble drøftet
og sikre at administrasjonen gav styret et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. Kluge kan vanskelig se at
Henriksen har oppfylt sine plikter som styreleder basert på den dokumentasjon vi har fått oss forelagt.
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Kunnskapom selvkostregelverket

Styret plikter å sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten etter aksjeloven S 6-12 første ledd. Det
må derfor også forventes at styreleder setter seg inn i det regelverk som selskapet er underlagt, og dette er
også nødvendig for at styret skal kunne oppfylle sin plikt tilå gjennomløre en forsvarlig internkontrolletter
aksjeloven 5 6-12 tredje ledd.
Henriksen er tydelig på at selvkostregelverket var ukjent for han på tidspunktet han kom inn som styreleder
201-0, og at dette var noe han ble kjent med først sent i hans periode som styreleder (2012). Han statuerer
imidlertid ikke et eksakt tidspunkt for når han mener at han opparbeidet seg forståelse for betydningen av

i

selvkostregelverket i forhold til inngåtte rentederivater.
Kluge har imidlertid fått seg dokumentert e-postkorrespondanse som viser at Henriksen så sent som i 2012
ikke hadde kunnskap om selvkostregelverket. I e-post av 9. januar 2OL2 fra Henriksen til Odd Terje Døvik
skriver Henriksen følgende:
<Jeg kan ikke svore for de ondre nye styremedlemmene, men for meg er et selvkost regime noe nytt.
Likevel stilte jeg ikke spørsmål om prinsippene når det vor snakk om å øke husholdningsovgiftene, jeg
så dessverre ikke sommenhengen som heller ikke ble forklort. Nôr jeg nå gradvis oppdoger
rekkevidden ov styrets vedtak må jeg forvisse meg om ot olle styremedlemmer forstår regimet og
konsekvenser for de vedtak som gjØrest.

Sammenholder man korrespondansen Døvik hadde med Henriksen den 9. september 2OLI i lys av Tvedts
henvendelser til Retukrafts styre, der han påpeker at selvkostprinsippet vil innebære at renteutgiftene ikke
dekkes inn gjennom husholdingsavfallsprisen, og der Døvik i den oppfølgende e-posten til Henriksen påpeker
et selvkostmessig underskudd på NOK 40 millioner, så må det konstateres at Henriksen ikke har utØvet sitt
verv med tilfredsstillende aktsomhet.
Det er klart kritikkverdig at Henriksen etter å ha vært styreleder i drøyt halvannet år fortsatt ikke har klart for
seg at Returkraft er underlagt et selvkostregelverk og det klart klanderverdig at han heller ikke søkte å tilegne
seg slik kunnskap i september 201"1 når det fremgå hvilke betydelig virkninger dette hadde for den løpende
virksomheten i Returkraft. Her vises også til at det i styremøtet den 25. oktober 201-1 foretas gjennomgang av
rentestrategien, og av styreprotokollen fremgår det at det er et misforhold mellom inngåtte renteavtaler og
selvkostrenten. Henriksen deltok på styremøtet som styreleder, og må derfor anses for å være kjent med at
det på dette tidspunkt forelå et slikt misforhold. Det fremstår derfor som underlig at Henriksen i den ovenfor
siterte e-post fra 2072 gir uttrykk for at selvkostregimet er nytt for han så sent som i 2012.
Henriksen kan bebreides for at han ikke gjorde ytterligere undersøkelser om hvilket regelverk Returkraft er
underlagt, og hva selvkostregelverket innebærer, og han har således ikke oppfylt sine plikter etter aksjeloven
5 6-12 første og tredje ledd.

7.4.4

Oppsummering

Uttalelsene til Henriksen gir et klart inntrykk av at han hadde lite fokus på økonomien i Returkraft, og det er
videre tydelig at han i liten grad satte seg inn i den allerede vedtatte rentestrategi, samt inngåtte
rentederivater sett opp mot selvkostregelverket. Det er derfor nærliggende å slutte at Henriksen i sitt verv
som styreleder heller ikke hadde fokus på effektene av de inngåtte rentederivatene, selv ikke på et tidspunkt
der Henriksen hadde fått eksplisitt kunnskap om negative effektene av disse avtalene.
Henriksen kan bebreides for ikke å ha satt seg inn i innholdet og den risiko som de multikansellerbare
renteswapavtalene innebar, særlig da det ertale om å binde opp MNOK 300. Henriksen ervidere å bebreide
for at han ikke i tilstrekkelig grad gjorde seg kjent med at Returkraft er underlagt et selvkostregelverk.
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8

Øroruov¡lsK TAP

til grunn at Ugland, Tvedt, Henriksen eller Døvik må anses å ha opptrådt
ansvarsbetingende, er det i tillegg et vilkår at det foreligger et Økonomisk tap for at Returkraft skal kunne
For det tilfelle at det kan legges

gjØre gjeldende erstatningskrav.

Hvorvidt Returkraft i det hele tatt har lidt et Økonomisk tap vil som utgangspunkt bero på om Returkraft reelt
og endelig har betalt økte rentekostnader som følge av de ansvarsbetingende forhold.
De kapitalkostnader som Returkraft har hatt i forbindelse med inngåelsen av swapsjoner og

multikansellerbare renteswapavtaler som kan allokeres til husholdningsavfall, skal dekkes fullt ut gjennom
gebyrene, jf. forurensningsloven S 34 (1) (2. pkt.) og S 34 (r) (3. pkt.). Det innebærer at medført.tap ved
inngåelsen av de multikansellerbare renteswapavtalene og swapsjonene hva gjelder husholdningsavfall ikke
utgJør et økonomisk tap for Returkraft, men for brukerne.
For det tilfelle at deler av rentekostnadene er blitt allokert til næringsdelen av virksomheten vil Returkraft
kunne ha et økonomisk tap knyttet til andelen allokert på næringsavfall. Den informasjon vi har fått
Returkraft tyder på at alle rentekostnadene er allokert mot husholdningene og således foreligger intet

økonomisk tap for Returkraft.
Et ytterligere spørsmål er hva som ville vært det alternative handlingsforlØp dersom rentederivatavtalene

ikke hadde blitt inngått. Det er irealiteten to alternativertilfaktum som inntrådte, enten at Returkraft hadde
forblitt iflytende markedsrente eller at Returkraft hadde inngått alminnelige rentesikr¡ngsavtaler for et
tilsvarende belØp.
Etter vår oppfatning fremstår det mest sannsynlige faktum at styret i Returkraft i 2008 ville valgt å inngå en
rentestrategi der alminnelig rentesikring fortsatt var en del av rentestrategien. I et tilfelle der var blitt inngått
rentesikringsavtaler for deler av lånene ville dette klart påført betydelig kostnader for Returkraft
sammenlignet med å ha forblitt i flytende rente. En forutsetning for å kunne konstatere økonomisk tap
relatert til et slikt alternativ scenario må følgelig være at slike rentesikringsavtaler hadde blitt begrenset i tid
til byggeperioden i motsetning til hva som faktisk ble tilfelle.
I forlengelsen av dette er det grunn til å påpeke at det også kan stilles spørsmål om det foreligger nødvendig
adekvat årsakssammenheng mellom de ansvarsbetingende handlinger, tilknyttet inngåelsen av
rentederivatene, og det økonomiske tap Returkraft har lidt dersom alternativkostnaden ved alminnelig
rentesikring ville blitt like høy som ved de faktisk valgte rentederivater. Det er her grunn til å påpeke at
verken Ugland, Tvedt, Henriksen eller Døvik var i posisjon til å få omgjort eller endret den enstemmige
beslutningen fattet av styret i Returkraft av 7. april 2008 om faktisk å velge rentesikring i tråd med rådene gitt
av EY/Kvåse. I en slik vurdering vil det økonomiske tapet lidt ikke ha nødvendig sammenheng med de påpekte
a nsvarsbetingende forhold.

Konsekvensen er at Returkraft ikke har lidt et Økonomisk tap og at det økonomisk tap trolig heller ikke har
nØdvendig sammenheng med inngåelsen av rentederivatene. Returkraft kan dermed ikke gjør gjeldende
erstatningskrav mot henholdsvis Ugland, Tvedt, Henriksen eller Døvik da det ikke foreligger økonomisk tap
eller tilstrekkelig årsakssammenheng.

9

FORETDELSE

Det er et vilkår for at et eventuelt erstatningskrav skal kunne fremmes at kravet ikke er foreldet, se punkt 5.3
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KLUGE
Foreldelsesfristen beregnes fra det tidspunktet <misligholdet inntrer>, jf. foreldelsesloven 5 3 nr. 2.
Tidspunktet for mislighold er når den ansvarsbetingende handling ble gjennomført.
Tidspunktet for inntreden av mislighold for inngåelsen av multikansellerbare renteswapavtaler og swapsjoner
i 2008 er henholdsvis L8. mars, 1-9. mai,4.juni, 4. september, L2. september og 3. oktober 2008. Disse
avtalene ble inngått av både Sigurd Tvedt og Bjarne Ugland. Det innebærer at et erstatningskrav i tilknytning
til disse avtaleinngåelsene var foreldet i utgangen av 2O'J.L.
Tidspunktet for inntreden av mislighold for inngåelse av multikansellerbare renteswapavtaler i 2OtLvar
henholdsvis 6. juni og L. september 2011. Det innebærer at et erstatningskrav i tilknytning til disse
avtaleinngåelsene var foreldet i utgangen av 2OI4.
Foreldelsesloven 5 10 oppstiller en tilleggsfrist dersom fordringshaveren (Returkraft) manglet tilstrekkelig
kunnskap til å avbryte foreldelsesfristen etter foreldelsesloven 5 3 nr.2. Det er et vilkår at fordringshaveren
ikke har gjort fordringen gjeldende fordi man manglet <nødvendig kunnskap> om fordringen, og foreldelse vil
i tilfelle inntre tidligst 1 år etter at fordringshaveren <fikk eller burde skaffet seg slik kunnskap>, jf.

foreldelsesloven 5 L0.
Sentralt er hvilke krav som stilles til kunnskap som fordringshaveren forventes å ha tilegnet seg for at lovens
vilkår for tilleggsfrist skal være oppfylt. Det er presisert i forarbeidene at fordringshaveren i rimelig omfang
må foreta undersøkelser for å tilegne seg slik kunnskap.la
I

tilknytning til foreldelseslovens forarbeider

ved rørende fo rd ri ngshave rens

u

-

<lnnstilling om revisjon av foreldelsesloven> s. 20

-

er det

ndersøke lsespl i kt frem ho ldt at:

<Det bør være t¡lstrekkelig ot skodelidte hor fôtt kunnskap om slike omstendigheter ot det vilvære
naturlig for hom å undersøke om skode er lidt og hvem som er onsvarlig for den, forutsott ot slik
undersøkelse køn føre frem uten urimelig besvær.>
Kunnskapskravet kan derfor ikke sies å innebære at man har inngående forståelse rundt den kunnskap som er
tilgjengelíg - det er tilstrekkelig at fordringshaver har kunnskap om omstendigheter som gir foranledning til å
gjØre forundersøkelser.
Som redegjort for under punkt 6.1.1- er det allerede før inngåelsen av de multikansellerbare
renteswapavtalene i 2008 tilgjengelig informasjon om innholdet i disse avtalene - og man hadde derfor på et
tidlig stadium forutsetninger for å tilegne seg tilstrekkelig kunnskap til å gjøre gjeldende erstatningskrav. I

oktober 20lL vurderer styret forholdet mellom rentesikring og selvkostregnskapet. I et notat utarbeidet av
Døvik hvor det redegjØres for rentestrategien til Returkraft fremgår følgende:
KEtter oktober 2077 må det være riktig å si ot både styret, odministrosjonen og eierselskopene hor
kommet pö det rene med situasjonen, og innsett ot rentestrotegien som ble grunnlagt i opril 2008 ikke
utelukkende hor vært til selskapets beste.

fordete skytd og onsvor for dette er etter odministrosjonens syn lite konstruktivt ettersom olle
involverte porter på ulike tidspunkt hor vært deloktig i de vurderinger og beslutninger som hor vært

Å

foretatt.>ls

14 Ot. prp. nr. 38 (1977-1978]. s.64

L5 Notat av 30. maì 2012 utarbe¡det av OT s. 9
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KLUGE
Returkraft hadde uansett en foranledning til å gjennomføre undersøkelser av hvorvidt man skulle fremme
erstatningskrav eller ikke mot styret/daglig leder som følge av inngåelse av swapsjonene og de
multikansellerbare renteavtalene etter at det ble gjennomført vurderinger av mulig erstatningsansvar av
både KS-advokatene 19. mars 20L3 og Wahl-Larsen Advokatfirma 1. juni 2013.
Etter L. juni 2013 må det være på det rene at Returkraft burde skaffet seg (nødvendig kunnskap)) om
fordringen, og et erstatningskrav på Returkraft sin hånd vil derfor være foreldet juni 2014.
foreldelsesloven 5 L2 nr. 1, b) er det en særregel når fordringen tilkommer upersonlig rettshaver
eksempelvis aksjeselskap.16 Bestemmelsen gjelder også offentlige rettssubjekter.lT Foreldelse av
aksjeselskapets krav mot styreleder/daglig leder inntrer tidligst l- år etter at vervet er opphørt.
I

-

Anvendelse av denne regelen fører ikke til et annet resultat hva gjelder et eventuelt erstatningskrav mot
Sigurd Tvedt eller Bjarne Ugland. For Døvik stiller dette seg imidlertid annerledes da han fortsatt er i sin
stilling som daglig leder i Returkraft, og vervet er derfor ikke <opphørtD etter foreldelsesloven 5 12 nr. 1 b).
Det fremgår imidlertid av foreldelsesloven $ 12 nr. 1 b) (2. pkt.) at dersom rette vedkommende som kan gjøre
gjeldende kravet på fordringshaverens vegne er blitt kjent med de omstendigheter som kravet grunnes på
løper fristen fra dette tidligere tidspunkt, og det selv om vervet ennå ikke er opphørt. Anvendelsen av denne
regelen fører derfor heller ikke til et annet resultat hva gjelder et eventuelt erstatningskrav mot Døvik.

Returkrafts eventuelle erstatningskrav mot Døvik, Tvedt, Henriksen og Ugland er foreldet, jf. foreldelsesloven
$9 3 nr.2, LO ogt2 nr. 1 b).

10

KONKLUSJON

Vår gjennomgang viser at Ugland, Tvedt, Henriksen og Døvik kan ha opptrådt uaktsomt ved utøvelsen av
deres verv i henholdsvis 2008 og2}LL. Trolig kan det dermed etableres et ansvarsgrunnlag i den forbindelse.
Det foreligger imidlertid ikke et økonomisk tap for Returkraft, og heller ikke noen adekvat
årsakssammenheng mellom de ansvarsbetingende handlinger og det påførte økonomiske tap, da en skjerpet
aktsomhet hos de nevnte etter vår oppfatning likevel ville medført at Returkraft hadde fått en merkostnad

gjennom alminnelige rentesikring.
Det betyr at vilkårene for å kunne gjØre erstatningskrav etter aksjeloven 5 17-1 gjeldende ikke er oppfylt,
tross i at det er etablert et ansvarsgrunnlag. Et eventuelt erstatningskrav ville uansett vært foreldet, jf.
foreldelsesloven $S 3nr.2,tOog12 nr. 1- b).

TI

FORHOLDET TIL AKSJONÆRENE

.

AKSJONÆRENES MULIGE DIREKTEKRAV

Styret har i hovedsak to former for ansvar etter aksjeloven, nemlig et forvaltningsansvar og et tilsynsansvar
Forvaltningsansvaret vil i korte trekk være knyttet til den løpende virksomheten, mens tilsynsansvaret rekker
videre i den forstand at styret både skal ivareta selskapsinteressen som sådan, men samtidig sikre at
eierinteressene ivaretas på rimelig måte uten å gå på bekostning av selskapsinteressen.
Styret har et selvstendig ansvar for â føre tilsyn overfor den daglige ledelsen og selskapets øvrige virksomhet,
jf. aksjeloven S 6-13. Denne plikten kan ses som en konkretisering av styrets kontrollansvar etter aksjeloven
S 6-12 tredje og fjerde ledd.
16 LB-2012-99906
17 Ot. prp. nr. 38 (1977-1978) s. 66
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KLUG

E

Formålet bak bestemmelsen om tilsyn i aksjeloven er ä <<bidra til en bedre bevisstgjgring når det gjelder
innhotdet av lovens krav tilstyrets hondlemåte>>.rg
Styrets plikt til â føre tilsyn av selskapets virksomhet innebærer implisitt en undersøkelsesplikt. En slik
undersøkelsesplikt må i foreliggende tilfelle innebære at selskapets styre må gjennomføre undersøkelser av
en slik karakter at det kan avdekkes om tidligere styre eller daglig leder har drevet selskapet på en økonomisk
uforsvarlig måte med slik virkning at enten selskapet eller aksjonærene har lidt et økonomisk tap.
forlengelsen av dette må styrets forvaltningsansvar og ivaretakelse av aksjonærinteressen innebære at
selskapets styre må underrette aksjonærene om forhold som kan innebære at aksjonærene har et økonomisk
krav mot styrets medlemmer eller daglig leder, der f. eks. selskapets selv ikke har lidt noe økonomisk som
følge av den ansvarsbetingende handling, men der vurderingen kan være annerledes på aksjonærens hånd.
En slik opplysningsforpliktelse vil imidlertid måtte avgrenses mot tilfeller der opplysningene vil kunne
benyttes av aksjonærer eller andre til å fremme krav direkte mot selskapet.
I

Den enkelte aksjonær må selv vurdere hvorvidt det foreligger ansvarsgrunnlag, og om et mulig
erstatningskrav er foreldet. Dette ligger utenfor mandatet for denne undersøkelsen.

***r.¡1.

18 NOU 1996:3 Ny øksjelovgivn inø

s-

55
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1
Bjarne Ugland
Kjosdalen 48
4623 K¡istiansand

TILSVAR TIL RAPPORT FRA KLUGE ADVOKATFIRMA AS, DATERT 23. MAI 2017
Jeg har ingen dokumenter fra min tid i styret i Returkraft. Når styreverv er avsluttet har jeg
makulert dokumenter fra styreperiodene. Hukommelsen min er også noe mangelfull i forhold
til samtaler i styret i denne perioden. Dette tilsvaret er derfor basert på informasjon fra
rapporten fra Kluge og det jeg selv husker fra styrebehandlingen disse årene. Det kan synes
som om Kluge finner det kritikkverdíg fra min side at jeg beklageligvis husker for lite av
drøfiingene istyret (side 16).

Formaliteter
Til det rent formelle. I starten av møtet med Kluge 2. marsforhørtejeg meg om hva
hensikten med møtet var, Jeg ble informert om at hensikten var mulige erstatningskrav mot
Nordea og tidligere Ernst og Young. Jeg spurte direkte om hensikten var å belyse mitt
ansvarsforhold. Dette ble benektet. Dersom jeg hadde visst at Kluge skulle foreta en
granskning av styret, styreledere og daglige ledere, vurdere ansvarsforhold og konkludere på
ansvarsforhold og erstatning, hadde det vært naturlig for meg å vurdere om jeg også burde
vært ledsaget av advokat. Jeg finner det sterkt kritikkverdig at det ikke ble gitt informasjon
om de mange roller som advokatfirmaet her har påtatt seg.

Styrets hovedfokus
Styret hadde i 2008 vært gjennom en periode med kontrahering av entreprenører. Dette
markedet var på denne tíden svært opphetet og det hadde vært vanskelig å få entreprenører
til å gi anbud. Dette førte til at byggekostnadene ble høyere enn budsjettert.
Styret hadde et hovedmål; å sikre på best mulig måte at revidert låneramme og dermed
byggekost ikke ble overskredet. Styret var svært opptatt av å skulle kunne levere et ferdig
anlegg uten ytterligere overskridelser,
Rentemarkedet fluktuerte sterkt disse årene. I september 2008 kom konkursen til Lehman
Brother som forsterket usikkerheten om rentebanene disse årene.

Styret ønsket å sikre seg på best mulig måte mot et usikkert rentemarked og samtidig sikre
lavest mulig rente for selskapet. For â gjøre de beste valgene hadde selskapet knyttet til seg
rådgiver Øyslein Kvåse som deltok pà møter med rådgiver fra Nordea og som også deltok på
styremøter hvor rentespørsmål ble diskutert. Revisor var tidvis også trukket inn i slike
samtaler i styret.

Vedtak om rentestrategi og inngåelse av renteavtaler.
Styret baserte sine vedtak om valg av renteavtaler på vurderinger fra Nordea og rådgiver
Øystein Kvåse (side 21). De vurderinger og anbefalinger disse ga, ble gitt til et samlet styre.
Som følge av disse anbefalingene ga styret fullmakt til styrets leder og daglig leder til å inngå
multikanselbar renteswapavtale (side 7).
Styret ble holdt løpende orientert om hvilke avtaler som enten var inngått eller tenkt inngått
(side 7). Det er derfor rimelig å anta at styret derfor oppfattet at renteswapavtaler lå innenfor
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vedtatt rentestrategi. Denne forståelsen styrkes av at styret 5. mars 2008 vedtok enstemmig
at styreleder og daglig leder hadde fullmakt til å inngå en multikanselbar renteswapavtale
(side 7). Rentestrategi vedtok ikke styret før en måned seinere, 7. april (side 6). Dersom
styret hadde ment at den allerede inngåtte avtalen ikke ble omfattet av den generelle
rentestrategien, hadde det vært naturlig å påpeke dette i vedtaket om rentestrategi. MÍn
oppfatning er derfor at alle avtaler som ble inngått, ble av styret oppfattet som å ligge
innenfor vedtatt rentestrategi.
På side 16 står det at renteavtalene ble inngått i årene Íra2OQBtl2011 og jeg var styreleder
i denne tidsperioden. Dette er ikke korrekt. Jeg gíkk av som styreleder juli 2010 og var
dermed ikke styreleder ved inngåelse av de to siste avtalene.
På sidene 16,17 og 18 omtales mine handlinger og mangel innsikt i renteavtalene. Denne
framstillingen kan gí inntrykk av at dette var et ensidig løpÍra styreleders side. Som det er
omtalt ovenfor, alle avtaler ble godkjent av et samlet styre, enten iforkant eller í etterkant.
Hele styret sto dermed bak avtalene og har et samlet ansvar om avtalene ilcke omfattes av
den generelle rentestrategien.
I rapporten vises det til samtaler med Nordea og Kvåse hvor disse peker på hvilke

motforestillinger de har gitt iforhold til swapavtalene. lngen av rådgiverne hverken Nordea,
Kvåse, daglig leder eller revisor advarte oss mot bruke disse renteavtalene, snarere fikk vi
anbefalinger om å bruke dem,
Som pekt på ovenfor var styret opptatt av å sikre at lånerammene på bygget ble holdt og
dermed sikre så lave og forutsigbare renter som mulig. Tilbudet fra banken innebar lavere
renter ved de multikanselbare renteavtalene. Derfor anbefalte også alle rådgiverne oss om å
benytte oss av dette alternativet.
Styreleder og styret kan kritiseres for at vi ikke hadde forstått alle implikasjoner av dette
valget og at vi gjennom disse avtalene også mistet noe av sikringen ved renteoppgang. Det
beklager jeg sterkt og klarer i dag ikke å se hvordan vi har resonert for ikke å ha tillagt dette
momentet tilstrekkelig vekt.
Tap
Gjennom de kanselerbare avtalene oppnådde selskapet lavere rente enn ved normal
rentebinding (side 14). Nordea sa aldri opp noen av kontraktene tíltross for renteøkning i
løpet av perioden. Den situasjonen som blir beskrevet, hvor Nordea kunne si opp avtaler ved
stigende rentenivå, inntraff dermed ikke. Det er dermed sannsynlig at disse avtalene førte til
at rentekostnadene for selskapet ble lavere enn de hadde blitt ved en tradisjonell
reniebindíngsavtale.
Et naturlig spørsmål er også hvorfor løpetiden for lånene strakk seg ut over byggetiden for
anlegget. Jeg kan ikke gi annet svar på dette enn at lengden på avdragstiden sannsynligvis
var nødvendig for å kunne oppnå stípulert rente. Det vil normalt også være slik at
neddiskontert gevinst vil øke med løpetíd på lånet.

Samlet sett har derfor de disposísjoner som styret i Returkraft foretok med hensyn til
rentesikring i 2008 ikke medført tap for selskapet sett iforhold til om tilsvarende avtaler
hadde vært gjenstand for normale rentesikringsavtaler.

Selvkost

Bestemmelsene i selvkostreglene (side 13) var ukjent for meg i de årene jeg var styreleder
Jeg kan heller ikke huske at dette forholdet ble diskutert i styret. Dersom dette hadde vært
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kjent, hadde det vært et argument for ikke å binde renten ut over byggeperioden. Saken ble
avgjort ved henvendelse til Klima- og forurensningsdirektoratet så seint som i 2012.

Kristiansan d, 2. iuni 2017

Ugland
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Kluge
SIT@avfallsor.no
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Hans Ingvald Stensholdt

2.

/

Kluge

otd@returkraft.no
Returkraft AS - rapport til styret vedrørende inngåelse av rentederivater i
2008-20LL - kommentarer fra Sigurd Tvedt (daglig leder i Returkraft 2007 januar 2009)

Kommentarer til rapport om Returkraft fra Advokatfirma Kluse
Jeg kommenterer i det følgende det oversendte rapportutkastet med sidehenvisninger. Jeg har ikke sett det som
hensiktsmessig å kommentere eller vurdere alle deler av rapporten og har primært konsentrert meg om de

forholdene som gjelder den tid jeg var daglig leder. Det er en del språklige opprettingsbehov i rapporten.
Jeg har avslutningsvis

gitt en sluttkommentar som bl. a. gjelder en del av de konkret kommentarene

Side 7 - 4.1.2.
Dessuten underbygger styrets vedtak et særskilt fokus på byggeperioden. Hvorvidt denne uttalelsen er
knyttet til selvskostregelverket og hvordon inntekten vil beregnes når Anlegget kommer i drift er uklart. Slik vi
forstår lJglond og Tvedt i deres uttalelser i intervju vor hovedfokuset fra styrets side å unngå overskrider på
finonskostnodene sommenlignet med det som vor budsjettert for. Dette hodde også nær sammenheng med
ot mon hadde gitt lovnader om at Anlegget ikke skulle medføre økte renovasjonsovgifter i kommunene som
skulle levere husholdningsovføll til Returkroft.
Av styreprotokoller fra 2008 synes det ikke å ha væn drøftet forholdet mellom rentebinding på lang sikt og
overgongen fro byggefasen til driftsfase. Sigurd Tvedt har imidlertid uttolt at forholdet faktisk ble drøftet av
styret, noe som ogsö understØttes av EY/Kvåses notot ov 4. april 2008 der selvkostprinsippet eksplis¡tt
behondles i relasjon tilfremtidig inntektsbilde for Returkroft

Kommentarer: Jeg synes kanskje ikke lovnader er korrekt ord her. Det forelå beregninger med de kjente
forutsetninger og det var i leveringsavtalene lagt opp til et utgangspunkt for husholdningsavfallsprisen med KPIregulering de første årene, samtidig som det i denne perioden var avdragsfrihet. Men det var selvsagt ikke mulig
love noe knyttet tíl langsiktig prisutvikling - ut over at denne ville være underlagt selvkostprinsippet.

å

Det mest vesentlíge awiket fra budsjettene før investeringsbeslutning (i tillegg til rentespørsmålet) var fallet i
prisnivå for næringsavfall som følge av avfallseksport med lave priser i Sverige etter finanskrisen i 2008. Rentenivået
har i hele perioden ligget lavere enn det man la til grunn før investeringsbeslutníngen - selv med rentebinding. Hvis
det legges til grunn et prisnivå som var 300 kr lavere enn forventet var inntektsbortfallet over 20 mill kr pr år fra
oppstart av anlegget i 2070.
Figuren under viser hvordan man i prosjektet vinteren 2008 så for seg utviklingen i selvkostfondet med de prisene
(med årlig KP|-regulering) som lå inne i budsjettene. Etter en periode med underskudd i selvkostregnskapene fra
oppstart ville dette snu til positive resultater og prisene for husholdningsavfallet kunne reduseres. Rentenivået var
da 5,5 %. Grunnen til at dette forlØpet ikke har skjedd er i hovedsak prisfallet for næringsavfall samt, slik jeg har
oppfattet dette, noe svakere utvikling på energiinntekter og noe hgyere driftskostnader.
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Itillegg til å vedta en rentestrategiog bínde renten på deler av låneporteføljen ble utenlandsleveransene
valutasikret med en eurokurs rundt 7,90 kr. Valutautviklingen etter finanskrisen var turbulent og denne sikringen
hindret betydelig merkostnad i byggetiden. I det hele tatt var det veldig viktíg å begrense overskridelser av
byggebudsjettet (og finansieringen).

-

4,L.3
Returkroft inngikk også i 2077 to multikansellerbore renteswapavtoler. Selv om en sentrol årsok til de
betydelige merkostnodene Returkraft er pådrott skyldes rentesikringsporteføljen knytter seg til avtoler
inngôtt i perioden 2008 - 2070, blir det her et spørsmål om det pö dette tidspunkt vor uforsvarlig å inngå nye
m u lti ko n se I I e rb a re re nte sw a p ovta I e r.
Side 7

Kommentar: Dette kan leses som om det er de multikansellerbare avtalene og swapsionavtalene som har gítt
merkostnader (i forhold til den renteutviklingen som har skjedd) men jeg har oppfettet det fortsatt slik at realiteten
er at det er valget av rentesikrine i seg selv som var det sentrale. I realiteten har antakelie Returkraft hatt redusert
kostnad ved å velge multikansellerbare avtaler all den tid disse da de ble inngått hadde lavere rente enn en ordinær
swapavtale uten kanselleringsmulighet for banken. For å beregne effekten av ulike valg konkret må man gå tilbake
tilden aktuelle rente- og markedssituasjonen på de tidspunktene disse avtalene ble inngått, og det har jeg ingen
mulighet til å gjøre.
Side 9 - 6.1.1.
Både doglig leder og styret hqdde på tidspunktet for beslutningen i 2008 om å inngå swapsjonene og de
multikansellerbore renteswopovtolene fått seg forelogt notot utorbeidet av Nordea med overskriften
<Multikansellerbar renteavtale>. Av dette nototet fremgÔr det tydelig ot det kun er Nordea som hor odgang
til å kansellere avtolen - og det innebærer motsetningsvis at Returkraft ville risikere å bli låst til en ovtale med
potensielt svært ugunstige rentevilkår- noe de multikansellerbare avtalene også har vist seg å bli. I e-post ov
72. mors 2008 videreformidtet Tvedt det sentrole innholdet i denne presentosjonen til Erik Nyhuus, Åge
NystØ|, Vågsnes, og med Ugland i kopi.

Kommentar: Jeg oppfatter det fortsatt slik at den samme konsekvens ville blitt resultatet for Returkraft om det på
samme tidspunkt var blitt inngått en ordinær renteswapavtale med like lang varighet, med den forskjell at renten
ville vært høyere. Et hovedproblem sett i ettertid er nok at det er inngått flere lange fastrenteavtaler, men dette må
jo ses i forhold til rentestrategien som ble godkjent av styret basert på anbefalinger fra finansrådgiver (EY).
Under opptrekket av lånene oppfattet jeg det slik at fordelingen mellom kort, middels og lang sikt var situasjonen
når hele lånene var trukket opp som var det sentrale, og at man kunne vurdere rentesituasjon løpende i
opptrekksperioden - i alle fall i min tid som daglig leder i 2OO7 /2OO8. Jeg mener bestemt at vår vurdering var at
konsekvensen av en kansellering av en eller flere av avtalene ville være at selskapet da måtte vurdere om det skulle
inngå en ny rentesikringsavtale for å være i samsvar med strategien - eller om man da skulle velge å ligge på
flytende rente. Dette var etter min mening en fornuftig måte å i denne fasen da under halvparten av totalt lån var
trukket opp og man sto fritt til å velge om videre opptrekk skulle rentesikres eller ikke.
Side 10

-

6.1.1

Vi oppfotter det ikke tvilsomt at både styret og daglig leder i 2008 hadde tilgjengelig kunnskop om hvo en slik
de multikonsellerbor renteswopovtalene og swapsjonene innebor, og informasjonen gav styret og doglig leder
2
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onledning til å tilegne seg forståelse om at slike avtoler innebor et spekulosjonselement; nemlig odgongen
banken til å konsellere qvtolen kvartalsvis. Dersom styret eller doglig leder likevel ikke forsto innholdet i
produktene fro Nordea som de hadde fått seg presentert, hadde man i alle tilfelle en klor oppfordring til å
skoffe seg slik kunnskop.

for

lys av ot både styrets medlemmer og doglig leder hadde mottott betydelig informosjon om produktenes
innhold og herunder at produktene inneholdt et opsjonselement, og man likevelvolgte å inngã disse avtalene
med klare negative Økonomiske effekter for Returkroft, vil det være sentrolt ved vurderingen av om det er
g r u n n I o g for e rstatn i n gsq nsv o r.

I

Kommentar: Jeg oppfattet ikke dette som spekulasjon eller at det hadde negative Økonomisk effekter for Returkraft.
Dette var en svært turbulente periode i finansmarkedene, og vi ønsket primært å ha kontroll på rentene i
byggetiden. At rentene skulle komme så raskt, sterkt og varig ned på dagens nivå klarte vi ikke å forutse. Da de
første kansellerbare avtalene ble inngått foruentet viat disse ville bliterminert av banken, men de ga en rentefordel
på kort sikt. Minner også om at renter i byggetiden var en del av finansieringen og ikke koblet mot
selvkostprinsippet. Det uheldige var at vi i denne situasjonen valgte løsninger med såpass lang varighet uten å se
risikoen som lå i et mulig sterkt og varig rentefall.

-

6.1.1
forholdet til den vedtotte rentesikringsstrotegien er det også sentrolt å understreke ot ovtolene ikke innebar
rentesikrings utover inneværende kvortol, do Nordea har en konselleringsrett ved utgongen ov hvert kvortol.
Tilsvarende også for swopsjonene, dog slik ot fosterenteperiodene under disse vorierte fra 6 måneder til 3 år
og så ledes hodde et noe større innslag av renteb¡nd¡ng.
Side 10
t

Kommentar: I notatene fra EY er disse avtalene ikke klassifisert med løpetid under 1 år. Dette ble aldri diskutert eller
problematisert men jeg oppfattet kommunikasjonen fra EY slik at man la til grunn maksimal løpetid for den enkelte
rentebytteavta le.
Side 15

-7.L.1

i stor grod delegerte til daglig leder å treffe
beslutninger hvo gjelder rentestrøtegi og inngåelse ov ovtaler om kjøp av rentederivoter,
IJgland fremholdt i samtolene med ham at han og styret

Kommentar: Dette medfører etter min mening ikke riktíghet. Jeg hadde tett kommunikasjon med styreleder og
styret og ved hvert opptrekk ble renteløsning vurdert i møte med Nordea der også styrets finansielle rådgiver
Øystein Kvåse fra EY deltok.
Øystein Kvåse var engasjert av Returkraft til å bistå selskapet som finansiell rådgiver. I utgangspunktet var dette et
arbeid med selve finansieringen (forespØrseltil banker, forhandlinger, låneavtaler, kommunalgarantier). Senere ble
dette videreført i et oppdrag fra styret om å utarbeide en rentestrategi og delta som rådgiver ved opptrekk,
vurdering av fastrenteavtaler osv).
Rentestrategíen fra april 2008 ble vedtatt av styret i form av et notat fra Kvåse. Man la her til grunn ordinære
forretningsmessige vurderinger uten i særlig grad å se på koblinger mot selvkostprinsippet i en driftsfase. Jeg har
hele tiden oppfattet min rolle som daglig leder primært tíl å være ansvarlig for å innrette meg etter rentestrategien
nært samarbeid med Kvåse og holde styret løpende orientert om utviklingen. Så rentestrategien var en sentral del
av stvrets arbeid og ikke deleeert til mes som daslie leder.

-

pkt 7.3.3
Selv om det fremstår relativt underlig at Tvedt i 2072 kritiserer den rentestrategi hon selv vor med ã utvikle i
2008-2009, kan det ikke underslås ot Tvedts påpekninger omkring rentestrotegiens hensiktsmessighet langt
pö veivor rikt¡7. Døvik ovv¡ste imidlertid Tvedts kommentarer longt på vei, selv om dette til slutt medførte ot
man måtte gô til Klif for å få klorheten i om underdekningen ved bruk av selvkostrenten likevel kunne kreves
dekket gjennom renovasjonsøvgiften til innbyggerne med hjemmel iforurensningsloven, jf. punkt 6.7.2 over.
Side 24

Kommentar: Situasjonen var endret betydelig fra 2008, og det var da i alle fall for meg blitt klart at Returkraft ikke
burde inngå nye rentebindingsavtaler. Styret i Avfall SØr (RKR) hadde for øvrigtidligere også gitt administrasjonen
3
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fullmakt til å vurdere eventuell rentebinding, noe som jeg, bl, a. ut fra Avfall Sørs finansielle situasjon aldri anså som
aktuelt og aldri foreslo for styret.
Selvkostberegningen frem til L.L.àOLS la til grunn at selvkost ble beregnet som følger: alle utgifter minus inntekter
fra næringsavfall - inntekter fra energísafg osv. Senere er det kommet krav om regnskapsmessig skille mot
konkurranseutsatt del av virksomheten og Returkraft har også fått aksept fra Klif (Miljødirektoratet) for å føre reelle
finanskostnader i selvkostregnskapet. I det hele tatt har det skjedd svært mange endringer både i rentesituasjonen, i
næringsavfallsmarkedet og i praktiseríngen av selvkostregelverket (senest i2OL4/20L5), som har påvirket
Returkrafts Økonomiske situasjon sterkt.

Sluttkommentar
Returkraft ble stiftet av interkommunale selskap i Agder for å stå for en stor offentlig infrastruktursatsing med
utgangspunkt i et varslet deponiforbud for nedbrytbart avfall, manglende behandlingskapasitet (i Norge men også
Sverige før finanskrisen) og muligheten for salg av varme til en pågående fjernvarmeutbygging i Kristiansand.
Selskapet hadde fra 2OO7 til 2010 sin hovedaktivitet knyttet til planlegging, finansiering og bygging av
forbrenningsanlegget på Langemyr, samt avtaler om energisalg og avfallsleveranser fra kommunale og private

i

selskaper.

Returkraft hadde ingen ansatte før i 2009 og ble ledet av et styre med undertegnede som innleid daglig leder, Knut
Skjæveland som prosjektleder, Torbjørn Ljones (innleid prosjektadministrasjon mv. iAgder Energi)og Rambøllsom
rådgiver/byggeleder. Svært mange oppgaver skulle løses på kort tid og prosjektet ble i all hovedsak gjennomført i
samsva r med vedtatt fremdriftsplan.
Øystein Kvåse hadde som innleid finansiell rådgíver for styret en sentral rolle som han, bortsett fra rentestrategien,
løste på en god måte. I ettertid kan vi se at noen av de anbefalingene som ble gitt fra Kvåse og de valgene som ble
gjort av styret i forhold til rentebinding har gitt Returkraft høyere kostnader enn om man hadde valgt flytende rente
for hele finansieringen på rundt 1,5 milliarder kr, eller i alle fall avgrenset bruken av fastrentekontrakter til
byggetiden. Jeg deltok som daglig leder i styremøtene der rentestrategien ble diskutert og vedtatt av styret etter
forslag fra Øystein Kvåse.

til slutt konkluderer med at valget av kansellerbare fastrenteavtaler neppe har medført
Økonomisk tap og heller i den første fasen ga en økonomísk vinning. Problemet er da slik jeg også oppfatter
rapporten ikke valget av kansellerbare avtaler men at man valgte en rentestrategi med betydelig grad av
rentebinding også etter byggefasen.

Jeg ser at også rapporten

Jeg beklager at heller ikke jeg ikke så den faren som lå i et uventet, sterkt og vedvarende fall i rentene. Sett i ettertid

ville den riktige løsningen etter byggeperioden vært å velge 100 % flytende rente og latt husholdningene bære
risikoen dersom rentene hadde fortsatt på et vesentlig høyere nivå enn det vi hadde lagt til grunn i budsjettarbeidet
før investeringsbeslutningen.
Andre forhold som fallet iprisen på næringsavfalletterfinanskrisen (eksport til billige anlegg iSverige), lavere
energiinntekter mv medførte samtidig andre utfordringer for økonomien i Returkraft, og det er selvsagt uheldig at
man ved binding av rentene på en betydelig del av lånene ikke har fått glede av det lave rentenivået i disse årene.
den andre siden kunne man fra oppstart av driften i 2010 da komme i en situasjon med både høye renter og
svake priser på næringsavfall og energisalg der konsekvensene ville blitt svært høye priser for husholdningene.
På

Ta kontakt hvis det er ytterligere spørsmål eller noe av dette er uklart'

Vennlig hilsen
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rl
Avfall

Sigurd Tvedt
Seniorrådgiver

Sor

M: +47 90 53 76 93 -T: +47 38 L7 70 67
lsor .no - www.avfallsor.no
SIT

Fra: Hans lngvald Stensholdt / Kluge [mailto:hans.ingvald.stensholdt@kluge.no]
Sendt: 23. mai 2O17 LO:78
Til: Sigurd Tvedt <SlT@avfallsor.no>
Emne: Returkraft AS - rapport til styret vedrørende inngåelse av rentederivater

i2008-2}tt

Tvedt,
Det vises til tidligere avholdte intervju i forbindelse med at vi har utfØrt undersøkelser av historiske forhold tilknyttet
inngåelsen av ulike rentederivater med Nordea i perioden 2008 t¡l 20L1.

Styret i Returkraft ønsker i tillegg til de avholdte intervjuer også kontradiksjon på rapporten før denne behandles
endelig av styret. Av denne grunn har du mottatt rapporten vedlagt denne e-posten.

uttale deg om rapporten ber vi deg om utferdige dette skriftlig, slik at din skriftlige
redegjørelse kan vedlegges den endelige rapporten. Den skriftlige redegjØrelsen må undertegnede motta per e-post
eller post senest innen fredag2.iunl2OLT.
I den utstrekning du ønsker å

Det anmodes spesielt om at rapporten vedlagt holdes strengt konfidensielt av hensyn til den løpende virksomheten
Returkraft, og de øvrige prosesser som pågår parallelt.
Hvis det er spørsmål

til oversendelsen kan undertegnede kontaktes.

Med vennlig hilsen/Best regards

Hans lngvald Stensholdt

KTUGE

Advokat(H)

Kluge Advokatfirma AS, Bryggegata 6 | Postboks 1548 Vika, 0117 OSLO
Telefon: +47 231100 00 | Mobil: +47 90737211

Org. nr. 9L3 296

tt7

kluge.no

This e-mail is legally privileged and confidential and intended for the addressee(s) only. Please delete this e-mail and its attachments if received by
mistake, and notify the sender.
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KLUGE
Bi

Til; Kluge advokatfirma AS
v/Stig Even fakobsen, Hans Ingvald Stensholt og Hanne Marte Bakken
Dato: 1. juni 20t7

Kommentarer til rapporten "Vurdering av styrets ansvar i forbindelse med
inngåelse av rentederivater", deres ref. : 3 1 9 0 S3'0 0 4 / 182 L32 L / v 6 / haba.
Med forbehold om at det er lang tid siden, og at jeg ikke har dokumentasjon fra tiden i
Returkraft, benyttes enkelte punkter i rapporten som stØtte for min hukommelse.

Intervjuet
Da jeg ble oppringt, informerte jeg intervjuerne om at jeg hadde glemt telefonmøte og at
jeg var fullstendig uforberedt, men var villig til å gjøre så godt jeg kunne. På det
tidspunktet intervjuet ble gitt var min tilstand mindre enn akseptabel for intervjuet noe
jeg beklager.
Bakgrunnen til overstående er at jeg har en yngre bror som er alvorlig syk. Kort tid før
intervjuet, ble vi innkalt til Sørlandets sykehus og informert av to leger og en sykepleier,
at min bror var alvorlig syk og hadde sannsynligvis kun måneder igjen å leve. Han har
store smerter og behandlingen styres hovedsakelig pä / fra Lindrendeavdeling
Sørlandets sykehuset i Kristiansand. feg besøker han nesten daglig og alle mine tanker
og gjøremål dreier seg hovedsakelig om han. Under intervjuet ba jeg flere ganger om å få
gjentatt spørsmål som jeg ikke oppfattet fordi mine tanker var hos min bror.

Informasj on/kommentarer:

A.

November 2009 ble jeg for fiørste gang kontaktet av Erik Nyhuus. Han sa at
Returkraft ønsket meg inn i styret først og fremst pga. min prosess kompetanse.
Det ble flere kontakter mellom oss og jeg ba om informasjon om selskapet og
sammensetning av styret. f eg sa at jeg ikke går inn i styret uten at det er: Høy
kompetanse innen 1) økonomi, 2) juss, 3) selskapets kjernevirksomhet og
driften. Erik sa det ville det nye styret ha, men med unntak av 2). Høy juss
kompetanse skulle styre få så snart som praktisk mulig. Forutsatt disse
betingelser sa jeg ja.
B. I begynnelsen av juni 2010 ble jeg pr. tlf. kontaktet av Adm. Dir. Odd Terje Døvik
[OTD). Vårt første møte var i midten av juni -10, en lunsj i Kristiansand for å for
bli litt kjent med hverandre
C. I slutten av juli -10 møttes vi på kontoret til OTD. Blant de ting jeg tok opp med
OTD var om det er viktige og vesentlige ting vedr. selskapet som jeg må
informeres om når det gjelder:
a. Helse, miljø, sikkerhet, kvalitet, risiko
b. Økonomi
c. fuss
d. Andre utfordringer
Svaret var et klart nei og kom slike ting opp, skulle jeg og styret bli informert, Etterpå
ble jeg presentert for vedlikeholdssjefen. Han orienterte meg om stoppen, arbeidet med
å få oversikt og for å få i gang anlegget. Vedlikeholdssjefen og OTD tok meg på
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omvisning i anlegget. feg ble vist den havarerte ventilen, ble med inn i ovnen og vist
mulig vannlekkasje i kjølesystemet. Vi drøftet også mulige tiltak de jobbet med.
D, Kort tid etter dette møte ble jeg presentert for økonomisjefen. Under møte stilte
jeg spørsmål om det var viktige og vesentlige ting vedr. selskapets økonomi som
jeg må informeres om. Svaret hun ga meg var en nær en gjentakelse av det OTD
hadde svart meg på tilsvarende spørsmål i første møte på bedriften.
E. feg møtte noe senere også han som var leder for HMS. Han viste stor interesse
for emnet og hadde interessante synspunkter kvalitetsarbeid.
F. Det var også viktig for meg ämøte skiftbetjeningen, som jeg hadde flere nyttige
samtaler med.
G. Kommunikasjon med OTD og på styremøtene som fulgte, var det blant annet
disse saker som ble presentert og behandlet:
a. rapporter

b. HMS
c. havariet, årsak og tiltak
d. oppstarting av anlegget
e. utfordringer som fulgte

f.

g.
h.

i.
j.

skaffe tillegg råstoff for å utnytte ledig kapasitet
utfordringer med kommunikasjon mellom Returkraft og leverandører av
husholdningsavfall
salg av overskudds energi
utvikling av medarbeidere
fullmakts matrise/godkjennings matrise for organisasjonen

k. forsikringsutbetaling

l,

mulig fritak for skatt for salg av strøm
m. mulig reduksjon av eiendomsskatt
n. økonomiskproduksjonsmodell
o. lån til fast rente (rentebinding)

p. budsjettering, kostbare reservedeler
q, jeg stilte krav til økonomisk begrunnelse

for investeringer/kostbart
vedlikehold og viste til IRR som et godt verktØy for dette
H. fuli 2011 kom det inn et nytt styremedlem som hadde høy juss kompetanse
L Avtalene for lån hhv juni og september 2011 ble av OTD forelagt styreleder som
alminnelig lån til fast rente, altså rentebinding. Kfr. uthevning side 27 øverst i
rannorten som ies har mottatt.
I. Høsten 201.I i forbindelse med budsjettarbeidet, uttrykte OTD at det blir
muligens nØdvendig med en stor økning av prisen til forbruker for
husholdningsavfall. Dette var beþmringsfullt for styre og krevde mer
informasjon.
K. Bekymringen gjorde at jeg på et styremøte ba OTD om å vedlegge risiko analyser
for viktise os vesentlise beslutninser som lesses fram for stvret. Tes sientok nå
flere stvremøter dette nunktet os uthevet at man kunne starte med en enkel
måte å tallfeste konsekvens og sannsynlighet, produktet gir risiko. Det var ikke
alle på styremøte som støttet dette.
L. Budsjett arbeidet for 20L2 gikk sent fremover. I den forbindelse presenterte
OTD et regneark han arbeidet med for produksjon, inntekter, driftskostnader,
kapital og kapitalkostnader. Han mente at det kunne bli et negativt awik mellom
inntekter og kostnader. Fordi renten var bundet ville rentekostnadene kunne
tære på egenkapitalen. feg stilte spørsmål om vi kunne komme greit ut av
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fastrenteavtalen. OTD kom 9/9-2011 med en anbefaling om ikke å kjøpe oss ut
av fastrenteavtalen Kfr. uthevning side 27 øverst i rapporten som jeg har
mottatt.
M. Rundt årsskifte 20tt/20t2 presenterte OTD regnearket han hadde
videreutviklet. Estimatene viste et klart negativt awik som oppstod fordi alle
rentekostnadene ikke kunne belastes husholdningskundene pga.
selvkostprinsippet. Da selvkostprinsippet ble nevnt stilte jeg etterpå spørsmål
til OTD om hva dette er og han informerte meg. Grunnen til at jeg ca. 4 mnd.
tidligere ikke spurte om mer informasjon om selvkostprinsíppet, da
selvkostprinsippet ble nevnt for meg i en videresendt e-post av 8/9-20tL fra OTD
med ref. fra en annen, har jeg ingen gode svar på, se 2 utklipp fra side 26 i
rapporten:"... etter som dette semmen med selvkostprinsippetvil .." og " ..vil bare
gå med et selvkostmessig overskudd på 4 mill neste år, og vi har 40 mill å ta igjen,
så det er ikke noe problem", sitat slutt
N. Informasjonen om at Returkraft kan ha brutt regelverket for selvkostregime og
konsekvensene gjorde meg beþmret. ]eg opplyste i styret at utviklingen som ble
presentert må våre eiere informeres om. feg kontakter vår største eier og
informere om saken og ba samtidig styrets nestleder informere nest største eier,
slik ville vi hurtig direkte få informert ca. B0 0/o av eierne.
På første styremøte etterpå, informerte jeg om møte med ordfører og rådmann i
Kristiansand, også at jeg informerte kommunen om at jeg ikke tok gjenvalg til
styre i Returkraft AS. I tiden som kom prøvde flere representanter for
Kristiansand kommune å overtale meg for gjenvalg til styret i Returkraft.

Oppsummering
Styret juli 2010- juli 20L2, har arbeidet i den beste hensikt for å ivareta interessene
Returkraft AS.

til

Når det gjelder lån inngått hhv 6/6-201I ogI/9-2011, har jeg vært i god tro om at det
var rentebinding/fastrenteavtale som også bekreftes av OTD i e-post av 9 /17-201L, kfr.
øverst side 27 i mottatt rapport.
For selvkostregime, er det vanskelig å innhente kunnskap om noe man ikke har
kjennskap om. Særlig når man stiller spørsmål i møter med OTD (pkt. a-d) og
økonomisjef [b) sommeren 2010, og får svar om at det ikke var viktige og vesentlige
ting vedr. selskapet som jeg må informeres om når det gjelder:
a. Helse, miljø, sikkerhet, kvalitet, risiko
b. Økonomi
c. fuss
d, Andre utfordringer
feg vil be om at mine kommentarer i sin helhet også kopieres alle som mottar

rapporten.
Med vennlig hilsen
Eric Edward Henriksen
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KLUGE

o
Returkraft

NOTAT
Til:

Styret

Kopi:

Advokat Kluge v/Stig Even Jakobsen

Fra:

Odd Terje Døvik, adm dir

Dato:

02.06.2017

Sak:

Kluges notat av 23.05.2017

l:

Bakgrunn

Undertegnede er i e-post fra advoktafirma Kluge av 23.mai 2017, og med henvisning til styrevedtak av
2&.april s.å., invitert til å komme med et tilsvar på Kluges rapport vedrørende "Vurdering av styrets
ansvar i forbindelse med inngåelse av rentederivater". Rapporten omfatter også en vurdering av
undertegnedes rolle i den såkalte "rentesaken", ogjeg vil i det følgende benytte anledningen som er
gitt til å kommentere ulike sider ved Kluges rapport, med vekt på de forhold som er drøfteti
tilknytning til min person.

2:

Overordnet om ânsvâr

Innledningsvis fastslår Kluge at spørsmålet om hvorvidt undertegnede har opptrådt
"ansvarsbetingende ansvarlig" beror på omjeg har opptrådt uforsvarlig ved inngåelsen av to
multikansellerbare renteswapavtaler i juni og september 201 l.
Det er for meg noe uklart hva som er Kluges samlede konklusjon på dette spørsmålet. Jeg konstaterer
imidlertid at Kluge på flere punkt legger til grunn at mine handlinger var utført for å oppfylle eller
effektuere styrets vedtak, og at jeg således kun utførte det styret hadde anmodet meg om å giøre og
ikke kan lastes for det. Kluge fastslår videre at jeg i forbindelse med avtalene i2011 har oppfylt min
informasjonsplikt overfor styrets leder, og at jeg heller ikke kan lastes for at styrets leder i 2011 ikke
synes å ha hatt tilstrekkelig kjennskap til hvordan selvkostregelverket påvirket kostnadsdekningen for
selskapet.

Dette er konklusjoner som sammenfaller med min egen oppfatning, og jeg registrerer med tilfredshet
at Kluge har funnet støtte for disse i sakens dokumenter, og det som ellers er kommet fram gjennom
samtaler med de involverte partene.
På et punkt finner imidlertid Kluge grunnlag for å bebreide eller klandre meg for min handlemåte,

nemlig at jeg ikke gjorde "ytterligere undersøkelser omkring konsekvensene av tidligere inngåtte
mulitkansellerbare renteavtaler og hvilke konsekvenser kanselleringsretten for Nordea ville ha". Dette
vil jeg benytte anledningen til å kommentere.
Som en generell betraktning vil jeg allerede her bemerke at jeg ikke kjenner meg igjen i Kluges
påstander om hva som har vært mine motiver og beveggrunner, og at Kluges resonnementer dertil på
viktige punkter bygger på en mangelfull forståelse av hvordan underskuddene i selskapets
selvkostfond har oppstått, og hvordan det påvirkes av finanskostnadene.
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o
3:

Motiv for å inngå avtalene

Returkraft

i20ll

Kluge drøfter (side 23) mine motiver for å anbefale de to multikansellerbare renteavtalene, og viser
til samtalen med meg den 24.april2017 .l denne samtalen gjorde jeg det klart at min hensikt
utelukkende var å sørge for at sikringsandel og durasjon ble opprettholdt i henhold til vedtatt strategi.
Kluge konstaterer at det ikke kan være tvilsomt at mitt ønske i utgangspunktet var å etablere ny
rentesikring. Kluge mener imidlertid å finne støtte for en påstand om at jeg "valgte" dette produktet
(multikansellerbar avtale) fordi det gav klare likviditetseffekter i 20ll. Bruken av ordet "valgte" her
er misvisende; jeg valgte ikke et produkt, men videreformidlet og anbefalte et tilbud jeg mottok fra
Nordea, et tilbud jeg oppfattet bidrog til å opprettholde den vedtatte sikringsstrategien, og fikk
styreleders tilslutning til dette.
her

Etter en lengre redegiørelse for omstendighetene rundt inngåelsen av de to multikansellerbare avtalene
vender Kluge (side 26) tilbake til mine motiver for å anbefale disse avtalene. Nå konkluderes det med
atjeg ved inngåelsen av de to avtalene bevisst har spekulert i en fremtidig renteutvikling. Jeg finner
her grunn til å minne om at jeg først i oktober 2016 forstod rekkevidden av det såkalte
"opsjonselementet" i de multikansellerbare avtalene. Jeg var selvsagt kjent med Nordeas
kanselleringsrett, men var i likhet med de øvrige aktører på Returkrafts side ikke klar over at dette var
et spekulativt element som diskvalifiserte avtalene som sikringsinstrumenter. Jeg hadde i 2011 ingen
foranledning til å iverksette egne undersøkelser i sakens anledning, og forholdt meg til det faktum at
verken styre, rådgiver eller revisor på noe tidspunkt hadde stilt spørsmålstegn ved produktenes
egenskaper eller deres egnethet i forhold til å oppfylle den vedtatte rentestrategien.
Kluge mener imidlertid (side 28) at jeg burde være kjent med effektene av "denne type renteavtaler"
siden de løpende rentekostnader allerede i 201 I utgjorde en betydelig utfordring. Til dette er å si at det
ikke var kostnadene ved "denne type renteavtaler" (dvs avtaler med spekulative opsjonselementer)
som påføfe selskapet "utfordringer", men derimot a) det faktum at man hadde en strategi for
rentebinding som hadde ñtt markedet mot seg og b) at selvkostregelverket slik dette ble praktisert i
2011 ikke gav tilstrekkelig dekning for de faktiske finanskostnadene. Denne sammenblandingen av

ulike forhold er nærmere drøftet nedenfor.

4:

Manglende skjelning mellom rentestrategi og kjøpte produkter

Kluge synes ikke å skjelne mellom rentestrategien som sådan, og de konkrete produktene som ble
kjøpt for å oppfylle den. En rentesikringsstrategi har pr definisjon, uavhengig av kjøpte produkter,
potensiale til å skape en skjevhet mellom faktisk betalt og kalkulert rente. En multikansellerbar avtale
endrer i seg selv ikke dette potensialet, og er på dette punktet verken mer eller mindre uegnet i forhold
til selvkostregelverket enn en ordinær fastrenteavtale ville vært. I ettertid ser vi imidlertid at det er feil
produkt i forhold til å effektuere Returkrafts rentestrategi.
Når Kluge ikke skjelner mellom strategi og produkt fører det til to feilslutninger:
. Ekstrakostnadene Returkraft har hatt som følge av at renten ble sikret knyttes flere steder til
de produktene man kjøpte. Dette mener jeg er feil. Tapene oppstår som følge av en
sikringsstrategi som fikk markedet mot seg, og ville oppstått også om man hadde valgt
ordinære fastrenteavtaler, noe Kluge er oppmerksom på men ved flere anledninger unnlater å

.

nevne,

Det faktum at undertegnede anbefalte kjøp av multikansellerbare avtaler i en situasjon der
selskapet allerede opplevde en skjevhet i renteberegningen, illustrerer ifølge Kluge (side 25)
atjeg ikke forstod selvkostregelverket. Det er ingen nødvendig slutning, ettersom en
multikansellerbar avtale i seg selv ikke endrer potensialet for slik skjevhet. Jegvar i 20ll
kjent med selvkostregelverket, men forstod i likhet med styre, rådgiver og revisor ikke
rekkevidden av disse produktene iforhold til den vedtatte strategien
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o
Returkraft
5:

Hvordan fïnanskostnadene påvirker selvkostresultatet

Kluge har også en mangelfull forståelse av hvordan underskuddene i selvkostregnskapet oppstod. Når
rapporten (side 26) omtaler underskuddet i selvkostfondet vi allerede i september 2011 sâ, for oss, og
knytter dette til misforholdet mellom faktisk betalt og kalkulert rente, er det en feilslutning. Det
selvkostmessige underskuddet vi forventet i 201 1 ville oppstå fordi husholdningenes innbetaling til
Returkraft i2011 var langt lavere enn nødvendig for å dekke selskapets driftskostnader. Fordi
mottaksavgiften for 2012 ble fastsatt I .september 201 I visste vi også med stor grad av sikkerhet at
selvkostresultatet for 2012kun ville bli svakt positivt (estimert til +4 millioner på dette tidspunktet).
Kluge framstiller det imidlertid nærmest som suspekt at jeg allerede i september 2011 hadde
"oversikt" over hvilket selvkostmessig overskudd selskapet ville få i 2012, men mener å se dette i
sammenheng med mine spekulasjoner omkring forward-kurver for statsobligasjoner samt de
multikansellerbare avtalene jeg hadde bidradd til å få på plass.
På dette punktet har Kluge fatt tilgang på mye dokumentasjon, og det svekker rapportens troverdighet

at man verken gjengir fakta konekt eller fullt ut har forstått hvilken virkning selvkostregelverket har
på resultater og

likviditet.

Kluge hevder (side I 3) at Returkraft i 2012 hadde opparbeidet seg et betydelig negativt selvkostfond,
og at inngåelsen av de to multikansellerbare avtalene i 2011 var en del av arbeidet med å "nøytralisere
negative effekter" av tidligere inngåtte rentederivater. Dette er ikke riktig.

I utgangspunktet hadde ikke selskap et i 201 1 et negativt selvkostfond. Av regnskapet for 20 I 0, som
ble lagt fram for generalforsamlingen i juni 201 l, framgår det at selskapet i 2010 hadde et
selvkostresulta| pâ + I 8,9 mill, og et selvkostfond ved utgangen av 2010 på +4,8 mill.
Regnskapet for 2011, som ble lagt fram for generalforsamlingen i juni 2012, viser imidlertid et
betydelig underskudd (-29,5 mill), og et tilsvarende negativt selvkostfond ved årets utgang(-24,7
mill). I juni og september 20ll (da de to multikansellerbare avtalene ble inngått) forelå det selvsagt
prognoser for årsresultatet, og slik sett kan man forstå at Kluge forledes til å tro at det er en
sammenheng mellom det forventede selvkostmessige underskuddet og inngåelsen av de to avtalene.
Problemet er at de to avtalene ikke påvirker det selvkostmessige resultatet. En besparelse i de faktiske
finanskostnadene påvirker kun det regnskapsmessige (selskaps)resultatet. Selvkostresultatet vil
derimot forbli det samme. Dette kan best illustreres ved å se på selvkostregnskapet slik dette
presenteres i det opprinneliger regnskapet for 201 I (note l0):
- 43 ts3 82s

Regnskapsmessig årsresultat

Korrigert for finanskostnader (:faktisk betalt rente)
Konigert for avskrivninger
Beregnet rentekostnad (:kalkulert rente)
Rente selvkostfond 201 I
Rente selvkostfond tidligere år

62945 605
-173 96s
-48 163 754
-312 418
-669 030

SELVKOSTRES ULTAT (underskudd)

-29 527 387

1 Selvkostberegningene for årene 2010-2011 ble endret da 2012-regnskapet ble avlagt, som følge av KLIFs avgiørelse i
spørsmålet om faktisk betalt vs kalkulert rente. Da regnskapet for 201 I ble avlagt i juni 20l2benyttet Returkrafts fortsatt en
kalkulert rente.
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o
Returkraft
Kluge hevder at jeg valgte å anbefale kjøp av to multikansellerbare avtaler fordi dette "ville virke
positivt inn på selvkostresultatet". Om vi for enkelhets skyld sier at selskapet ville spare I million i
2011 pä å inngå disse avtalene ville den faktisk betalte renten i regnestykket over synke til 61 945
605. Som følge av denne besparelsen ville det regnskapsmessige (selskaps)resultatet styrkes med den
samme millionen.
Selvkostregnskapet for 201 I ville da sett slik ut:
Regnskapsmessig

årsresultat

- 42153 825

Korrigert for finanskostnader (:NY faktisk betalt rente) 61945

Konigert for

avskrivninger

Beregnet rentekostnad (:kalkulert
Rente selvkostfond
Rente selvkostfond tidligere

2011

rente)

år

NYTT SELVKOSTRESULTAT (underskudd)

605
-173 965
-48 163 754
-312 418
-669 030

-29 527 387

Tilpasningen som Kluge påstår ble gjort for å forbedre selvkostresultatet får med andre ord ingen
virkning på selvkost, kun på det regnskapsmessige (selskaps)resultatet.
Dersom vi for argumentets skyld legger til grunn at Returkraft i 2011 hadde lykkes med å bringe hele
porteføljen over på en faktisk betalt rente som var identisk med den kalkulerte, og dermed hadde
opphevet den skjevheten som hadde oppstått mellom faktisk betalt og flytende rente, ville fremdeles
bare det regnskapsmessige (selskaps)resultatet blitt styrket, mens selvkostresultatet ville forblitt
uendret:
Regnskapsmessig

årsresultat

- 27 821 974

Konigert for finanskostnader (:NY faktisk betalt rente) 48 163 754
Konigert for avskrivninger
-173 965
-48 163 754
Beregnet rentekostnad (:kalkulert rente)

2011

Rente selvkostfond
Rente selvkostfond tidligere

-312 418
-669 030

år

NYTT SELVKOSTRESULTAT (underskudd)

-29 527 387

Oppsummert påvirkes selvkostresultatet kun dersom den kalkulerte renten endres. En endring i den
faktisk betalte renten vil på samme måte kun påvirke det regnskapsmessige (selskaps)resultatet.
Påstanden om at undertegnede og styret inngikk de to aktuelle avtalene for å redusere det negative
selvkostfondet er derfor meningsløs, og faller på sin egen urimelighet. Dermed rakner også Kluges
resonnement omkring mine og eventuelt styrets motiver for å inngå de to avtalene.

6z

Likviditetsmessig vs selvkostmessig underskudd

Som det framgår av framstillingen over ville en redusert faktisk betalt rente i 2011 ikke påvirke
selvkostresultatet. Misforholdet mellom faktisk betalt og kalkulert rente var nemlig først og fremst et
likviditets- og egenkapitalproblem, fordi selvkostregelverkets kalkulerte rente gjorde det umulig å
hente inn nok penger fra husholdningene til å dekke denfaktisk betalte rente. Differansen, eller
underdekningen, var inntil KLIFs avgjørelse høsten 2012 utelukkende et problem i forhold til
selskapets likviditet og egenkapital, noe man finner gjenklang av både hos Vågsnes og Tvedt slik
disse er sitert i Kluges rapport (f eks side 25f).

4

32/17 Orientering om "rentesaken" - Returkraft AS - 17/03304-6 Orientering om "rentesaken" - Returkraft AS : Kluge rapport - Vurdering av ansvar i forbindelse med inngåelse av rentederivater

o
Returkraft
7z Hvordan

selvkostunderskuddet oppstod

Det store selvkostmessige underskuddet som oppstod i 2011 kom fordi mottaksavgiften for
husholdningsavfall verken i 2Ol0 eller 20 I 1 vir høy nok til å dekke selskapets driftskostnader.2
Undertegnede argumentere sommeren 2009 for å fastsette en langt høyere mottaksavgift for 2010 enn
den man på forhånd hadde lovet, fordi prognosene tilsa at det indikerte nivået pä 970 kr/tonn ville
være for lavt til å dekke kostnadene (dette er dokumentert i styreprotokollen; sak 471209). Jeg fikk
ikke styrets tilslutning til dette.

etter, i2010, vedtok styret en mottaksavgift for 2011 på 1040 kr/t, som var 20krlthøyere enn en
ren KPl-justering skulle tilsi, men fremdeles ikke tilstrekkelig til å gi full kostnadsdekning. Derfor
oppstod det allerede dette første, hele driftsåret (201l), et regnskapsmessig underskudd på 43 mill, og
et tilsvarende selvkostmessig underskudd (ustert for finanskostnader) pä29,5 mill

^A,ret

| 2011var det imidlertid blitt åpenbart at selskapet ikke kunne fortsette å skyve kostnadene foran seg
på denne måten, og styret vedtok derfor en mottaksavgift for 2012 pä 1300 krl1. Det var denne
prisøkningen som førte til korrespondansen mellom Returkraft og Avfall Sør, som Kluge refererer til
(side 26f). Her argumenterte Sigurd Tvedt blant annet med at Returkraft hadde lagt til grunn en mye
høyere kalkulert rente i vårt planverk enn den f eks Kristiansand kommune opererte med.
Derigjennom hadde selskapet skaffet seg grunnlag for å hente inn mer penger fra husholdningene enn
man hadde krav på.

I lys av denne påstanden tilbød jeg overfor styreleder Henriksen

å kvalitetssikre Tvedts

tall, og gjorde

det ved å spørre Nordea om å få se deres forward-kurve for en 3-årig statsobligasjon.

Det medfører følgelig ikke riktighet når Kluges dels hevder at min særlige interesse for denne
forward-kurven skyldtes atjeg var opptatt av å beregne "nettoeffekten" av de renteavtalene Returkraft
på dette tidspunkt hadde (side 26), dels påstår atjeg hadde et "klart ønske" om å "slå kalkylerenten"
(side 27). Når vi i tillegg vet at "nettoeffekten" av øvelsen er lik null i forhold til selvkostresultatet, jfr
pkt 5 over, faller dette resonnement.

vil derfor gienta og fastholde at min interesse for forward-kurven utelukkende var knyttet til
Tvedts påstand om at Returkrafts kurve var feil, og at vi brukte denne feilaktige kurven til å forsvare
en prisoppgang han var sterkt imot. Prisoppgangen kom fordi vi ikke kunne fortsette å generere
selvkostmessige underskudd, og hadde ingenting med forward-kurven for en 3-årig statsobligasjon å
Jeg

gøre.

7z Mitt rentenotat

av mai20l2

Kluges omtale av mitt "rentenotat" av 30.mai 2012 (side 24) er upresis.
Dette notatet er et svar på en henvendelse fra Sigurd Tvedt om at Returkraft ikke hadde fulgt opp
anbefalingene som lå til grunn for rentestrategien av april 2008. Kluge bemerker at det framstår som
"relativt underlig" at Tvedt i 2012 kritiserer en strategi han selv har vært med på å utvikle i 20082009, men gir forøvrig Tvedt rett i kritikken. Undertegnede skal derimot ha awist Tvedts
kommentarer, men måtte i følge Kluge allerede samme år gå til KLIF og be om en avklaring på
forholdet mellom selvkostregelverk og forurensningslov hva rentespørsmålet angikk.

2 I 2070 påvirket ikke dette selvkostregnskapet i særlig grad, fordi man benyttet adgangen til ikke å beregne verken
avskrivninger eller finanskostnader i første driftsår.
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o
Returkraft
Dette er en fortegnet framstilling av historien. Tvedt kritiserer ikke Returkrafts rentestrategi i sin
henvendelse. Han kritiserer derimot måten den har blitt implementert på. Det er denne kritikken
undertegnede awiser. I forhold til vurderingen av hvorvidt rentestrategien har vært hensiktsmessig for
selskapet støtter jeg derimot Tvedt, og konkluderer med at både styret, administrasjonen og
eierselskapene nå (i 2012) innser at rentestrategien fra 2008 "ikke utelukkende har vært til selskapets
beste".

Kluge misforstår også mitt utsagn om at det "etter oktober 2071" må være riktig å si at selskapet har
kommet på det rene med situasjonen (side 24). Kluge tolker dette til å bety "i oktober 20ll' . Jeg ser i
ettertid at min formulering gjerne kunne vært tydeligere. Samtidig er det faktum at styret "i" oktober
201 1 gjennom formelt vedtak fastholdt den vedtatte rentestrategien, og endog åpnet for å utvide den
gjennom en ytterligere forhøyet sikringsandel. Det finnes derfor ikke grunnlag for å hevde, slik
Kluge g¡ør, at st¡/ret "i" oktober 201 I innså at den vedtatte rentestrategien ikke hadde vært
hensiktsmessig for Returkraft. Dette var en erkjennelse som først kom i tiden "etter" oktober 2011; i
praksis viníer lv ãr 20 72.
En tilsvarende unøyaktighet gjør seg gjeldende når Kluge (side 24) drøfter på hvilket tidspunkt
undertegnede ble klar over at de multikansellerbare avtalene ikke innebar rentesikring, samt at disse
avtalene ikke hadde vært hensiktsmessige i forhold til vedtatt strategi og selvkostregelverk. Kluge
sier det er "uklart" for dem nårjeg hadde slik kunnskap, men atjeg selv skal ha hevdet at det var
"etter" september 2011. Det er forsåvidt konekt i den forstand at jeg fikk slik kunnskap hele fem år
"etter", nemlig i oktober 2016.

8:

Oppsummering

Kluge finner i sin oppsummering (side 28) å bebreide meg for ikke å ha sett meg godt nok inn i de
aktuelle produktenes egenskaper. Dette har jeg tatt selvkritikk for. Samtidig kan jeg ikke akseptere at
dette ansvaret utelukkende skulle være mitt, og det er et poeng som Kluges rapport på flere punkter
understøtter. Det er også et moment at administrasjonen støttet seg på tunge, presumptivt kompetente
eksteme fagmiljøer når renteforretningene ble foretatt, for å kvalitetssikre prosessene og underbygge
styrets beslutningsgrunnlag.
Fordi Kluges kritikk av mine motiver omkring hendelsene i 201I bygger på misforståtte premisser kan
jeg heller ikke se at det er grunnlag for denne kritikken.

i sin oppsummering anfører at jeg trolig kun har inngått avtaler i tråd
med det mandat som faktisk var gitt av styret, og at jeg følgelig ikke kan lastes for â,hautført styrets
instrukser.
Jeg konstaterer også at Kluge

Kluge spør innledningsvis om jeg har opptrådt uforsvarlig ved inngåelsen av de to multikansellerbare
renteswapavtalene i juni og september 2011.
På bakgrunn av ovennevnte oppsummering må svaret på det være ner.
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ORIENTERING OM RENTESAKEN - RETURKRAFT AS
BYSTYRET

25.10.2017 SAK 126/17

Vedtak:
Bystyret tar revisjonens notat vedr. rentesaken i Returkraft AS til
etterretning. Bystyret etterkommer revisjonens følgende
anbefalinger:
1. At det startes et arbeid sammen med Arendal kommune og de øvrige eierne i
Returkrat AS, for å sikre garantikommunene direkte eierskap i Returkraft AS.
2. I de aksjeselskaper hvor kommunen har direkte eller indirekte eierskap så
må man søke å sikre at man ikke har styreleder på gjennomgående
representasjon – dvs. at man er styreleder i flere ledd.
3. At det i «Retningslinjer for valgkomiteen i Returkraft AS» tas inn et
punkt hvor man vektlegger kompetanse på selvkost i styret.
Bystyret bes om å rapportere tilbake til kontrollutvalget om hvordan
anbefalingene blir fulgt opp.
(Enst.)
51 av 53 repr. tilstede.
Habilitet:
Repr. Renate Hægeland, H, erklærte seg inhabil grunnet styreverv i Returkraft AS.
Repr. Kristin Wallevik, H, erklærte seg inhabil grunnet tidligere styreverv i Returkraft
AS.
Voteringer:
Repr. Renate Hægeland, H, ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte under
behandlingen av saken. Ingen vararepr. tiltrådte.
Repr. Kristin Wallevik, H, ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte under
behandlingen av saken. Ingen vararepr. tiltrådte.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/15030-1
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Vennesla kontrollutvalg

14.11.2017

Møte- og arbeidsplan 2018 Vennesla kontrollutvalg
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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Møtedato

Vennesla kontrollutvalg
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Orientering fra revisor 14.11.2017
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
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Eventuelt 14.11.2017
Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger:
1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret
2. Neste møte
3. Eventuelt
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