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Møteinnkalling  
 

Songdalen kontrollutvalg 

 
Dato: 05.12.2017 kl. 10:00  
Møtested: Juvet  
Arkivsak: 17/00164  
Arkivkode: 033   

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

 

 

Vara møter kun på eget varsel. 

 

I tillegg møter følgende: 

Rådmann Kjell Kristiansen sak 25/17 kl. 10.00 
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Sakene legges også ut på www.temark.no  

 

 

Arendal, 28.11.2017 

 

 

 

 

For kontrollutvalgsleder 

Espen Halvorsen 

 

Sander Haga Ask 

Sekretær 

  

http://www.temark.no/
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Møteinnkalling 

5/17 Godkjenning av møteinnkalling 05.12.2017 

 
Arkivsak-dok.  17/00164-25 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 05.12.2017 5/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkallingen godkjennes. 
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Møteprotokoll 

5/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 19.09.2017 

 
Arkivsak-dok.  17/00164-26 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 05.12.2017 5/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møtet 19.09.2017 godkjennes. 

 

 

 

 
Vedlegg:  

- Protokoll Songdalen kontrollutvalg 19.09.2017 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

25/17 Orientering om 2. tertialrapport 2017 og budsjett 2018 

 
Arkivsak-dok.  17/15871-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 05.12.2017 25/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven § 77 nr. 4 påse at det den økonomiske 

forvaltningen i kommunen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. I dette ligger 

det at kontrollutvalget gjennom året jevnlig blir orientert om den økonomiske forvaltningen, 

oppfølging av vedtak og kommunens økonomiske situasjon. For å kunne gjennomføre kontrollen 

effektivt er det viktig at utvalget holder seg orientert om ikke bare tertialrapporter og årsregnskap, 

men også budsjettet for det kommende året. 
 

Saksopplysninger: 
Kommunens budsjett skal ikke behandles av kontrollutvalget. Kontrollutvalget leverer bare sitt eget 

forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon. På dette området har utvalget selvstendig 

innstillingsrett til kommunestyret, dvs. det budsjettforslaget som kontrollutvalget har vedtatt, skal 

følge budsjettsaken uendret via formannskapet til kommunestyret. Det er likevel av stor betydning 

for kontrollutvalget å få informasjon om kommunens budsjettsituasjon for året og årene som 

kommer.  

 

Administrasjonen er invitert til kontrollutvalget for å orientere 2. tertialrapport og Songdalen 

kommune sitt budsjett for 2018. 

 

 

 
Vedlegg:  

- Regnskapsrapport 2 tertial 2017 

- Sykefravær 2 tertial 

- Finansrapportering 21. august 2017 

- Økonomiplan med handlingsprogram 2018-2020 Songdalen kommune 

 

Vedlegg til sak 
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26/17 Orientering om "rentesaken" - Returkraft AS 

 
Arkivsak-dok.  17/03615-7 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 05.12.2017 26/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

Saken oversendes kommunestyret til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Følgende fremgår av Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 15 

(Fastsettelse av avfallsgebyr for håndtering av husholdningsavfall):  

 

§ 15-3. Fastsettelse av avfallsgebyr  

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

kostnadene kommunene påføres ved lovpålagt håndtering av husholdningsavfall. Det skal sikres full 

kostnadsdekning. Kommunen skal ikke ha fortjeneste på slik avfallshåndtering. Kun kostnader ved og 

inntekter fra lovpålagt håndtering av husholdningsavfall skal inngå i beregningen av avfallsgebyret.  

 

§ 15-6. Kontroll   

Kommunerådet, administrasjonssjefen, daglig leder i kommunalt foretak, kontrollutvalget og 

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

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

overholdes.  

 

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

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

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

selskapet, at aksjeselskaper hvor kommunen har direkte eller indirekte eierskap skal man søke å sikre at 

man ikke har styreleder på gjennomgående representasjon, og at det i «retningslinjer for valgkomiteen i 

Returkraft AS» tas inn et punkt hvor man vektlegger kompetanse på selvkost i styret.  

 

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

kontroll med selskapet og Kristiansand bystyre sitt vedtak i sak 126/17 får kontrollutvalget forelagt denne 

saken som oppfølging av "rentesaken" i Returkraft AS 

 

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

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

Returkraft sin rentestrategi fra 2008-09 ved bruk av fastrente og andre 15 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.  
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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 Songdalen kommune. Kommunestyret 

vedtar hvert år gebyr for husholdningene i Songdalen, hvor en vesentlig del av gebyret kommer fra 

Returkraft gjennom Avfall Sør. I dag har Songdalen 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 kommunestyret 

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 Songdalen 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  

 

 

Vedlegg til sak 
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27/17 Møte- og arbeidsplan 2018 Songdalen kontrollutvalg 

 
Arkivsak-dok.  17/15818-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 05.12.2017 27/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møte og arbeidsplan 2018 for Songdalen 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. 10.00, 27.02 – 24.04 – 19.06 – 25.09 – 04.12 

 

Saken oversendes kommunestyret til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 

Sekretariatet legger med dette frem en gen 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 Songdalen 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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Songdalen kommune 

Kontrollutvalget 

Møte- og arbeidsplan 2018 
Tirsdag 27.02.2018 kl. 10.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Revisor egenvurdering av uavhengighet 2017 

- Årsmelding kontrollutvalget 2017 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

Tirsdag 24.04.2018 kl. 10.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Årsregnskap og årsmelding 2017 Songdalen kommune 

- Årsrapport 2017 Kemneren i Kristiansandsregionen 

- Oppfølging av selskapskontroll Kristiansandsregionen brann og redning IKS 

- Samordnet tilsynskalender for Songdalen kommune 2018 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

Tirsdag 19.06.2018 kl. 10.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Orientering om 1. tertialrapport 2018 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

Tirsdag 25.09.2018 kl. 10.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 

- Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

 

Tirsdag 04.12.2018 kl. 10.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Orientering om andre tertialrapport 2018 og budsjett 2019 

- Møte og arbeidsplan kontrollutvalget 2019 

- 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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28/17 Bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 

 
Arkivsak-dok.  16/13859-7 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 05.12.2017 28/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget behandlet i møte 06.12.2016 overordnet analyse og plan for 

forvaltningsrevisjon for Songdalen kommune for perioden 2016-2019 utarbeidet av Agder 

Kommunerevisjon IKS. Planen ble behandlet i kommunestyret 14.12.2016.  

 

Med bakgrunn i vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 legger sekretariatet frem denne 

saken som skal danne grunnlag for kontrollutvalget bestilling av neste 

forvaltningsrevisjonsprosjekt. 

 

 

Saksopplysninger: 

Bestilling av en forvaltningsrevisjon skal ta utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon. 

Kontrollutvalget kan også bli gjort kjent med saker det er knyttet risiko til, hvor de vil 

gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt som ikke er en del av planen for 

forvaltningsrevisjon. For å kunne bestille en forvaltningsrevisjon må kontrollutvalget ha 

tilgjengelige budsjettmidler. Hvis ikke utvalget har midler, kan det be kommunestyret om ekstra 

bevilgning. Kommunestyret kan også bestille en forvaltningsrevisjon. 

 

Kommunestyret behandlet i møte 14.12.2016 sak PS 70/16 Overordnet analyse og plan for 

forvaltningsrevisjon 2016 – 2019. Kommunestyret fattet etter kontrollutvalgets innstilling slikt 

enstemmig vedtak: 

 

 
«Overordet analyse av Songdalen kommune tas til orientering.  

- -Overordnet:  

 Gjeldsnivået (vesentlighet H)  

- Økonomisektoren:  

 Etterlevelse av selvkostregler (vesentlighet M/H)  

- Enhet for samfunnsutvikling  

 Vann- og avløpsinfrastruktur – overvannsproblemtakk (vesentlighet M/H)  

 Drift og vedlikehold av IT-systemer (vesentlighet M/H  

 

- Enhet for tjenester  

 Helhetlige og koordinerte helse og omsorgstjenester (vesentlighet H)  

 Mottak asylsøkere og flyktninger (vesentlighet H)  
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 Kommunale NAV-tjenester (vesentlighet M/H)  

 Behandling og oppfølgingstilbud til personer/pasienter med psykiske lidelser og/eller 

rusrelaterte problemer (vesentlighet H)  

 

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og 

omprioriteringer i planen, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter innenfor de 

utvalgte områdene i planen.» 

 

Kontrollutvalget fikk 19.10.2017 en henvendelse fra Birkenes kontrollutvalg med ønske om en 

felles forvaltningsrevisjon av barnevernsamarbeidet for Kristiansandsregionen. Det er 

Kristiansand kommune som er vertskommune for barnevernssamarbeidet og man er avhengig av 

at Kristiansand kontrollutvalg blir med på prosjektet. Søgne og Songdalen kommune ble med i 

det interkommunale barnevernssamarbeidet for Kristiansandsregionen fra 01.01.2016. For 

Songdalen kommune sin del er ikke barnevernet lagt inn i den vedtatte plan for 

forvaltningsrevisjonen. I den overordnede analysen har revisjonen vurderte barnevern til å ha 

middels til høy risiko og vesentlighet.. Kommunestyret har gitt kontrollutvalget myndighet til å 

endre plan for forvaltningsrevisjonen i perioden hvis det skulle være behov for dette. 

 

Kontrollutvalget skal i denne saken ta stilling til hva som blir neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 

i Songdalen kommune. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Etter sekretariatets vurdering bør kontrollutvalget ta utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon 

ved bestilling av en forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget kan også bli gjort kjent med saker det 

er knyttet risiko til, hvor de vil gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt som ikke er en del 

av planen for forvaltningsrevisjon eller kommunestyret kan bestille en forvaltningsrevisjon.  

 

Dialogen mellom revisor og kontrollutvalg er sentral i planleggingen av forvaltningsrevisjoner. 

Kontrollutvalget må ha fokus på hvordan de formulerer bestillinger og hvordan de spisser 

problemstillingene de ønsker at revisor skal svare på. Samtidig er det viktig at revisjonen setter 

av tid til å diskutere problemstillinger og vinklinger på prosjektene med kontrollutvalget, slik at 

kontrollutvalget får nødvendig informasjon og kunnskap til å gjøre gode bestillinger. Det er frem 

til nå i perioden ikke gjennomført noen forvaltningsrevisjoner og kontrollutvalget har begrenset 

med ressurser avsatt til forvaltningsrevisjon. Utvalget bør derfor forsøke å velge et prosjekt som 

vil gi kommunen gode muligheter for læring og forbedring. 

 

Sekretariatet legger med dette frem saken for drøfting i kontrollutvalget uten forslag til vedtak 

 
Vedlegg:  

- Overordnet analyse av Songdalen kommune 

- Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 Songdalen kommune 

- Henvendelse fra Birkenes kontrollutvalg av 19.10.2017 

 

 

Vedlegg til sak 
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29/17 Orientering fra revisor 05.12.2017 

 
Arkivsak-dok.  17/03669-10 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 05.12.2017 29/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget har et ansvar 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.  Løpende revisjon 
2. Notat til fellesnemda – refusjon av lønn  

 

 

 

 
Vedlegg:  

- Memo refusjon av lønn 

 

 

Vedlegg til sak 
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30/17 Eventuelt 05.12.2017 

 
Arkivsak-dok.  17/03670-9 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 05.12.2017 30/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret 

2. Neste møte blir 

3. Eventuelt 
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