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Møteinnkalling  
 

Vennesla kontrollutvalg 

 
Dato: 13.03.2018 kl. 14:00  
Møtested: Herredshuset, Sal 1  
Arkivsak: 18/00116  
Arkivkode: 033   

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

 

 

Vara møter kun på eget varsel. 

 

I tillegg møter følgende: 

Rådmann Svein Skisland sak 5/18 

Kommunalsjef Aslak Wegge sak 5/18 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

2/18 18/00116-6 Godkjenning av møteinnkalling 13.03.2018 3 

Møteprotokoll 

2/18 18/00116-7 Godkjenning av protokoll fra møtet 22.02.2018 4 

Saker til behandling 

2/18 18/03666-1 Vennesla kontrollutvalg årsmelding 2017 5 

3/18 18/02924-3 Årsrapport skatteoppkreveren i Vennesla 2017 6 

4/18 18/03672-1 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 8 

5/18 18/03864-2 Saksbehandlingen av byggesaker Vennesla kommune 9 

6/18 18/00124-1 Orienteringer fra revisor 13.03.2018 11 

7/18 18/00125-1 Eventuelt 13.03.2018 12 
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Sakene legges også ut på www.temark.no  

 

 

Arendal, 06.03.2018 

 

 

 

 

For kontrollutvalgsleder 

Oddbjørn Hagen 

 

Sander Haga Ask 

Sekretær 

  



 

 3  

Møteinnkalling 

2/18 Godkjenning av møteinnkalling 13.03.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00116-6 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 13.03.2018 2/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkallingen godkjennes. 
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Møteprotokoll 

2/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 22.02.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00116-7 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 13.03.2018 2/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møtet 22.02.2018 godkjennes. 

 

 

 

 
Vedlegg:  

- Protokoll Vennesla kontrollutvalg 22.02.2018 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

2/18 Vennesla kontrollutvalg årsmelding 2017 

 
Arkivsak-dok.  18/03666-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 13.03.2018 2/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret:  

 

Kommunestyret tar Vennesla kontrollutvalg sin årsmelding for 2017 til orientering. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2017. Denne skal gi et bilde av utvalgets 

formelle rolle, instruks, forholde til revisjon og sekretariat og de viktigste sakene som ser blitt behandlet.  

 

Kontrollutvalget skal informere kommunestyret om sitt arbeid, jf. Kommuneloven §77 punkt 6. Dette 

gjøres blant annet gjennom å legge frem årsmelding for aktiviteten i kontrollutvalget. Årsmeldingen blir 

lagt frem for godkjenning i utvalget, som så sender den endelige årsmeldingen videre til kommunestyret 

 

Det vises til den vedlagte årsmeldingen for kontrollutvalget. 

 

 

 

 
Vedlegg:  

- Vennesla kontrollutvalg årsmelding 2017 

 

 

Vedlegg til sak 
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3/18 Årsrapport skatteoppkreveren i Vennesla 2017 

 
Arkivsak-dok.  18/02924-3 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 13.03.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av «instruks for skatteoppkrever» av 8. april 2014. 

Skatteoppkreveren skal utarbeide en årsrapport som skal omtale alle ansvarsområder angitt i 

skatteoppkreverinstruksen, dvs. skatteoppkreverens virksomhet, skatteregnskapet, innfordring av krav og 

arbeidsgiverkontrollen.  

 

Skatteoppkreveren er organisatorisk underlagt økonomisjefen og faglig underlagt skatteetaten. 

Skatteoppkreverkontoret består av 1,8 stillingshjem.er fordelt på skatteoppkreveren i 100% og to 

saksbehandlere i 40% stilling. 0,2 stillingshjemler går skatteoppkreverfunksjonen for Iveland kommune. 

Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Iveland og Vennesla. Skatteoppkrever vurderer selv 

kompetansen på kontoret til å være tilfredsstillende med personell med lang erfaring i både innfordring og 

skatteregnskap.   

 

Årsrapporten viser en økning i skatteinntektene for Vennesla kommune (kommunens andel) fra 2016 til 

2017 på 5%. Som utgjør kr. 14 412 791 og kommunens totale skatteinngang ble i 2017 på kr. 303 649 

906. Kommunen hadde selv budsjettert med en økning på 3,4%.  

 

Skatteoppkreveren i Vennesla er med i den interkommunale arbeidsgiverkontrollen i Agder. Det ble i 

2017 gjennomført 22 kontroller som utgjør 5,1 % antall leverandører av LTO i kommunen. Resultatkravet 

for avholdte arbeidsgiverkontroller var for 2017 satt til 5%.  

 

Skatteetaten har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i henhold til 

gjeldende regelverk på følgende områder:  

- Internkontroll  

- Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet  

- Skatte- og avgiftsinnkreving  

- Arbeidsgiverkontroll  

 

Basert på de kontrollene som skattekontoret/skatteetaten har gjennomført, finner de at 

skatteoppkreverfunksjonen har utført sin virksomhet i det alt vesentlige i samsvar med gjeldende 

regelverk. Skatteetatens/skattekontorets kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Vennesla 

kommune er vedlagt saken.   

 

Årsrapport og årsregnskapet for 2017 fra skatteoppkreveren i Vennesla kommune, samt kontrollrapport 

2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Vennesla kommune legges frem for kontrollutvalget til 

orientering. 
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Vedlegg:  

- Årsrapport 2017 Skatteoppkreveren i Vennesla kommune 

- Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Vennesla kommune 

 

 

Vedlegg til sak 
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4/18 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 

 
Arkivsak-dok.  18/03672-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 13.03.2018 4/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar revisors egenvurdering av uavhengighet til orientering. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
I henhold til forskrift om revisjon §15 skal oppdragsansvarlig revisor årlig avgi en skriftlig egenvurdering 

av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Foreliggende egenvurdering legges frem for kontrollutvalget for 

gjennomgang.  

 

 

Vedlagt føler slike egenvurderinger fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica H. Smith-Tønnessen 

og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, revisjonssjef Tor Ole Holbek, datert hhv. 17.01.18 og 20.02.18. 

 

 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet har ingen merknader til egenvurderingene. 

 
Vedlegg:  

- Uavhengighetserklæring Vennesla 2018 Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 

- Uavhengighetserklæring Vennesla 2018 Oppdragsansvarlig 

-  regnskapsrevisor 

 

 

Vedlegg til sak 
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5/18 Saksbehandlingen av byggesaker Vennesla kommune 

 
Arkivsak-dok.  18/03864-2 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 13.03.2018 5/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Saksopplysninger: 

Vennesla tidende skrev 14.02.2018 om en utbygger skal ha fått fire positive vedtak på å bygge to 

tomannsboliger og at kommunen beklaget rotet. Tiltakshaver uttalte til avisen at enhet for plan 

og utbygging har en uforutsigbar saksbehandlingsprosess og at dette rammet han. Det første 

vedtaket ble fattet i januar 2016, men ble omgjort av Fylkesmannen grunnet saksbehandlingsfeil 

hos kommunen. Det ble etter en ny søknad gitt administrativ godkjennelse for søknaden juli, 

men dette ble omgjort av enhetsleder for plan- og utbygging da det var ugyldig. Dette skal være 

begrunnet i at kommunens saksutredning av de to vedtakene ikke tilfredsstiller lovens 

utredningskrav. Vedlagt til saken følger enhetslederens utredning av den aktuelle 

byggesøknaden. 

 

I etterkant av oppslaget i Vennesla tidende har det også vært et oppslag i Fædrelandsvennen 

01.03.2018 hvor det fremkommer at det skal være konflikter i byggesaksavdelingen og at dette 

fører til problemer med saksbehandlingen. I artikkelen står det om en sak der kommunen først 

godkjente bygging av hus på en fradelt parsell, men at det senere ble omgjort grunnet feil i 

søknaden og håndteringen av saken. Ifølge Fædrelandsvennen skal det være rundt ti saker hvor 

vedtakene er opphevet i ettertid.  

 

Kontrollutvalget kan ikke gå inn å gjøre vurderinger i enkeltsaker, men skal holde et 

systemperspektiv i sine saker. Enkeltsaker kan allikevel være av interesse for utvalget og gi 

indikasjoner på hvordan kommunen håndterer byggesaker generelt og mulige 

forbedringsområder. For kontrollutvalget sin del er det viktig å forsikre seg om at 

saksbehandlingen er av god kvalitet og følger lovverket. 

 

 

Rådmann Svein Skisland og kommunalsjef Aslak Wegge vil i møtet orientere om saken og svare 

på spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

 
Vedlegg:  

- Artikkel Vennesla tidende 14.12.2018 

- Artikkel Fædrelandsvennen 01.03.2018 

- Vedtak i søknads om dispensasjon, riving, større terrenginngep om rammetillatelse for 2 

tomannsboliger 
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Vedlegg til sak 
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6/18 Orienteringer fra revisor 13.03.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00124-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 13.03.2018 6/18 

 

 

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: 

Revisors vil i møtet orientere om 
1. Pågående revisjon 
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7/18 Eventuelt 13.03.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00125-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 13.03.2018 7/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret 

2. Neste møte blir 08.05.2018 kl. 14.00 

3. Eventuelt 
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