Meeting Book: Vennesla kontrollutvalg (13.03.2018)
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Note:

Saksliste
Møteinnkalling
2/18 Godkjenning av møteinnkalling 13.03.2018

3

Møteprotokoll
2/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 22.02.2018

4

Saker til behandling
2/18 Vennesla kontrollutvalg årsmelding 2017

10

3/18 Årsrapport skatteoppkreveren i Vennesla 2017

21

4/18 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018

41

5/18 Saksbehandlingen av byggesaker Vennesla kommune

46

6/18 Orienteringer fra revisor 13.03.2018

72

7/18 Eventuelt 13.03.2018

73

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

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00116-6
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Vennesla kontrollutvalg

13.03.2018

Godkjenning av møteinnkalling 13.03.2018
Forslag fra sekretariatet:
Møteinnkallingen godkjennes.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00116-7
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Vennesla kontrollutvalg

13.03.2018

Godkjenning av protokoll fra møtet 22.02.2018
Forslag fra sekretariatet:
Protokoll fra møtet 22.02.2018 godkjennes.

Vedlegg:
- Protokoll Vennesla kontrollutvalg 22.02.2018
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Møteprotokoll
Vennesla kontrollutvalg
Dato:
Sted:
Arkivsak:

22.02.2018 kl. 12:00

Til stede:

Oddbjørn Hagen (leder), Jørund Sagedal

Møtende
varamedlemmer:

Odd Reidar Loland for Nina Schei Ledang

Forfall:

Bente Synøve Laland, Tor Robert Robstad, Nina Schei Ledang

Andre:

Revisjonssjef Tor Ole Holbek
Ass. revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen
Ordfører Nils Olav Larsen
Rådmann Kristiansand kommune Ragnar Evensen sak 1/18
Teknisk direktør Kristiansand kommune Terje Lilletvedt sak 1/18
Prosjektleder Torleif Jacobsen sak 1/18
Driftsleder Per Borø (virksomhetsbesøket)

Protokollfører:

Sander Haga Ask

18/00116

Møtet startet med virksomhetsbesøk hos Odderøya renseanlegg før kontrollutvalget
behandling av sak 1/18. Tema for virksomhetsbesøket:
- Bakgrunn – Odderøya renseanlegg 1993
- Utvidelse av Odderøya renseanlegg
o Kapasitet, renseprosess m. m.
o Nøkkeltall – Driftsøkonomien
o Aktører
o Goodtech Enviroment – E61 (bakgrunn og milepæler)
o Kort oppsummering – E61 (sveis)

Sakskart

Side
Møteinnkalling

1/18

18/00116-1

Godkjenning av møteinnkalling 22.02.2018

1

3
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Møteprotokoll

1/18

18/00116-2

Godkjenning av protokoll fra møtet 14.11.2017

4

Saker til behandling

1/18

18/03445-1

Virksomhetsbesøk - Odderøya renseanlegg

5

Kristiansand, 22.02.2018
Oddbjørn Hagen
Kontrollutvalgsleder

Sander Haga Ask
Sekretær
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Møteinnkalling

1/18 Godkjenning av møteinnkalling 22.02.2018
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
22.02.2018

Forslag fra sekretariatet:
Møteinnkallingen godkjennes.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Møteinnkallingen godkjennes.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3

Saksnr
1/18
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Møteprotokoll

1/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 14.11.2017
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
22.02.2018

Forslag fra sekretariatet:
Protokoll fra møtet 14.11.2017 godkjennes.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak..
Vedtak
Protokoll fra møtet 14.11.2017 godkjennes.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4

Saksnr
1/18
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Saker til behandling

1/18 Virksomhetsbesøk - Odderøya renseanlegg
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
22.02.2018

Saksnr
1/18

Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til foreløpig orientering.
Kontrollutvalget ber om en skriftlig tilbakemelding/evaluering når prosjektet er ferdigstilt.
Møtebehandling
I forkant av behandlingen av saken ble det gjennomført en omvisning i Odderøya renseanlegg
sammen med kontrollutvalget i Kristiansand kommune. Utvalgene ble vist rundt av driftsleder
Per Borø.
Sammen med sakspapirene fikk kontrollutvalget tilsendt en skriftlig redegjørelse vedr.
kostnadssprekken på renseanlegget på Odderøya.
I tillegg til den skriftlige redegjørelsen var rådmann Ragnar Evensen invitert til
kontrollutvalgets møte for å redegjøre for saken. I sammen med rådmannen møtte teknisk
direktør Terje Lilletvedt og prosjektleder Torleif Jacobsen
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Saken tas til foreløpig orientering.
Kontrollutvalget ber om en skriftlig tilbakemelding/evaluering når prosjektet er ferdigstilt.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/03666-1
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Vennesla kontrollutvalg

13.03.2018

Vennesla kontrollutvalg årsmelding 2017
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
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Vennesla kommune

Kontrollutvalgets årsmelding
2017

Temark
Agder og Telemark
Kontrollutvalgssekretariat IKS
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1. INNLEDNING
Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2017. Denne skal gi et bilde av
utvalgets formelle rolle, instruks, forholdet til revisjonen og sekretariatet og de viktigste saker
som er behandlet i året med kommentar. Kontrollutvalget avgir hvert år uttalelse til
kommuneregnskapet, adressert til kommunestyret. Etter forskrift for kontrollutvalg, skal
kontrollutvalget årlig rapportere om resultatet av gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter
og selskapskontroll. Bestemmelsen må ses i sammenheng med vedtatte planer og presenteres på
denne måten for året 2017.

2. KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETTNING
Kontrollutvalget velges av kommunestyret og skal på vegne av kommunestyret føre det løpende
tilsynet med den kommunale forvaltningen. Alle kommuner og fylkeskommuner er pliktig til å
velge et kontrollutvalg. Kommunestyret kan foreta nyvalg av kontrollutvalgets medlemmer i
valgperioden, men da må hele utvalget velges på nytt. Regler for valg av medlemmer til
kontrollutvalget er fastsatt i egen forskrift. Det er strenge begrensninger i hvem som er valgbare
til utvalget. Kommuneloven krever at minst ett av medlemmene skal velges blant
kommunestyrets medlemmer. Departementet har tolket det slik at dette gjelder ved
konstituering.
Medlemmer og varamedlemmer 2017:
Medlemmer
Oddbjørn Hagen (V), leder
Bente Synøve Laland (Sp), nestleder
Tor Robert Robstad (Ap), medlem
Nina Schei Ledang (H), medlem
Jørund Sagedal (Frp), medlem
Varamedlemmer 2017
Varamedlemmer fra V/H/Frp

Vara for Ap/Sp/Krf

Odd Reidar Loland (Frp)

Olav Eivindson (Krf)

Bjørnar Rimereit (Frp)

Torunn Fredwall (Ap)

Melissa Tveit (V)
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3. RAMMER FOR KONTROLLUTVALGETS ARBEID
Etter Kommunelovens § 77 er kommunestyret pålagt å opprette et eget kontrollutvalg som skal
forestå det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltning og de folkevalgte organ
som kommunestyret har opprettet. Tilsynet og kontrollen skjer på vegne av kommunestyret.
Kommunelovens § 77 slår fast:
”4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på
en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den
økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir
gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut
fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).
5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. ”
Kontrollutvalgets oppgaver er i utgangspunktet gitt i kommuneloven § 77, og i forskrift om
kontrollutvalg av 15.06.2004, men kommunestyret kan konkret be utvalget utføre særskilte
tilsynsoppgaver på sine vegne. Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med
den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret og påse at kommunen har en
forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for mange oppgaver
som vi vil komme nærmere inn på senere.

4. OPPLÆRING OG KURS
Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det
politiske miljø og kommunens innbyggere. Endret regelverk gjør det nødvendig å legge til rette
for opplæring og kursvirksomhet for alle medlemmer av kontrollutvalget. Kunnskap om
kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk er nødvendig for å utføre de oppgaver som fremgår
av lov og forskrift. Slik opplæring og kursvirksomhet kan skje lokalt (høst og vårkonferanse i regi
av Temark) eller gjennom sentrale tilbud. Kontrollutvalget inviteres blant annet årlig til
kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges kommunerevisorforbund (NKRF) og Fagkonferansen i
regi av Forum for kontroll og tilsyn. Dette er viktige samlinger for å tilføre kontrollutvalgets
medlemmer ny kunnskap, og det er en arena der kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet
møtes, drøfter saker og arbeidsmetoder. Temark har arrangert to regionale konferanser for
kontrollutvalgsmedlemmer i 2017. Dette for å øke og utvikle både nye og erfarne
kontrollutvalgsmedlemmer sin kompetanse om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk.
Kontrollutvalget har deltatt på Temark sine konferanser og NRKF sin Kontrollutvalgskonferanse.
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5. SEKRETARIAT
Kontrollutvalget får sekretariatsbistand fra Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS
(Temark). Kommunen ble medeier av Temark fra 01.07.14 i forbindelse med etableringen av
sekretariatet i Agder. Med oppdrag for 34 kommuner og fylkeskommuner i Vest-Agder, AustAgder og Telemark er Temark et av landets største kontrollutvalgssekretariat. Sekretariatet har
seks ansatte og fast sekretær for kontrollutvalget er Sander Haga Ask.
Sekretariatet utreder, saksbehandler, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og
oppfølging av møter, samt vedtaksoppfølging. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd
mellom utvalg og revisjonsselskap, og utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget.

6. REVISJON
Kommunen er medeier i, og har avtale om levering av revisjonstjenester med Agder
Kommunerevisjon IKS. Selskapet leverer revisjonstjenester til 9 kommuner i Agder og Vest-Agder
fylkeskommune. Selskapet utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for
kommunen. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er Monica Harsvik Smith-Tønnessen og
oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor er revisjonssjef Tor Ole Holbek.
Kontrollutvalget skal påse at revisjonen av kommunen skjer på en betryggende måte. Det er
derfor viktig at utvalget har god dialog med revisor og holder seg orientert om revisjonens
arbeid. Kontrollutvalget gjennomfører sitt påseansvar ovenfor revisjonen ved at revisor fast
orienterer i kontrollutvalgets møter om det pågående revisjonsarbeidet.

7. ØKONOMI
For å utøve sin funksjon på en god måte har kontrollutvalget lagt vekt på å be kommunestyret
om økonomiske rammer som muliggjør den aktiviteten som det legges opp til i møte- og
arbeidsplanen. Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven pålagt å utarbeide budsjettforslag
for kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen.
Regnskapstallene for den samlede kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen fremkommer av
kommunens samlede årsregnskap.
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Budsjett 2017

Regnskap 2017

Kontrollutvalget
Møtegodtgjørelse mv.
Servering
Kurs/opplæring inkl. reise
Andre kostnader
Sum kontrollutvalg

178 000
3 000
60 000
7 000
248 000

206 190
1 814
45 039
5 040
258 083

Sekretariat

153 000

153 200

860 000
59 000
60 000
40 000
1 420 000

839 200
69 000
60 000
38 250
1 417 733

Revisjon
Revisjonshonorar
Arbeid kontrollutvalg/bistand
Selskapskontroll
Bistand til kontrollutvalget
Sum kontrollvirksomhet

Totalt har man i budsjettet for kontroll, tilsyn og revisjon i Vennesla hatt et mindreforbruk på kr.
2 267. Det har vært et forventet merforbruk på posten Møtegodtgjørelse som skyldes at når
kontrollutvalget vedtok budsjett for 2017 i september 2016 hadde man ikke oversikt over
kostnadene til tapt arbeidsfortjeneste til det nye utvalget etter valget. Disse tallene ble først
tilgjengelig etter at regnskapet for 2016 forelå. I budsjettet for 2018 er det tatt høyde for dette
og satt av kr. 223 000 på denne posten.

8. KONTROLLUTVALGETS ARBEID – MØTER OG SAKER
Kontrollutvalget har i 2017 avholdt 5 møter og behandlet 35 saker.
Stortinget vedtok å oppheve kommuneloven § 77 nr. 8. Det innebærer at kontrollutvalget i likhet
med andre folkevalgte organ som hovedregel skal holde åpne møter. Lovendringen trådte i kraft
fra 01.07.2013.
Sakskart, saksdokumenter og protokoller legges løpende ut på kommunens og sekretariatets
hjemmeside. Utvalget ønsker å ha oppdatert informasjon om kommunens virksomhet, og
samtidig gjøre egen funksjon mer kjent. Administrasjonen har ved flere anledninger blitt invitert
til kontrollutvalget for å orientere om forskjellige virksomhetsområder i kommunen.
Kontrollutvalget ønsker å være synlig og ha god kontakt med kommunens ledelse. Rådmannen,
representanter for rådmannen har deltatt på flere av utvalgets møter, noe kontrollutvalget
oppfatter som en styrke i sitt arbeid.
En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold utvalget er pålagt å arbeide
med, gjennom kravene i kommuneloven § 77 og forskrift om kontrollutvalg. Hvilket fokus som
velges i de ulike arbeidsoppgavene er det i stor grad opp til utvalget å definere selv.
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Kontrollutvalget kan etter anmodning fra kommunestyret, etter innspill fra innbyggere eller på
eget initiativ ta opp forhold ved kommunens virksomhet, som kan knyttes til utvalgets
tilsynsarbeid. Kontrollutvalget er også opptatt av hvordan kommunen følger opp rapporter fra
andre tilsyn.
I det følgende har vi trukket frem noen av sakene som har vært behandlet i løpet av året 2017.
Regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og andre rapporter, og selskapskontroller er trukket ut
som egne kapitler henholdsvis kapittel 9, 10 og 11.
-

Ny svømmehall – rapport fra Plan og byggekomiteen
Rapport fra selskapskontroll Kristiansandsregionen brann og redning IKS og
forvaltningsrevisjon av feieravdelingen
Returkraft AS
Revisors egenvurdering av uavhengighet 2017
Kontrollutvalgets årsmelding 2016
Vennesla kommune sitt arbeid for å hindre sosialdumping og arbeidslivskriminalitet
Varslingsrutiner og ytringsklima i Vennesla kommune
Årsrapport 2016 skatteoppkreveren
Samordnet tilsynskalender 2017
Vennesla kommune årsregnskap og årsmelding 2016
Rapport om etterlevelsen av lov og forskrift om offentlige anskaffelser
Prosessen vedrørende lokaliseringen av NAV og Enhet for barn og familie
Informasjonssikkerhet og beredskap Vennesla kommune
1. tertialrapport 2017
Rapport om Venneslaheimen omsorgssenter
Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 Vennesla kommune
Overordnet revisjonsstrategi 2017 Vennesla kommune
2. Tertialrapport 2017 Vennesla kommune
Møte og arbeidsplan 2018

9. REGNSKAPSREVISJON
Revisjon av årsregnskapet er en helt sentral del av kommunens egenkontroll. Revisor skal gi
trygghet for at en kan stole på informasjonen kommunen gir om sin økonomi. Dette er en viktig
oppgave. Revisor er en uavhengig og objektiv tredjeperson som gjennom sine kontroller kan
avdekke og forebygge feil og mangler i den økonomiske rapporteringen. Revisor vil i tillegg
veilede kommunen for å bidra til å forebygge og avdekke feil og misligheter.
Kontrollutvalget skal påse at kommunen blir revidert på en betryggende måte. Utvalget er derfor
avhengig av at revisor gir tilstrekkelig rapportering om revisjonsarbeidet. At kontrollutvalget og
revisor har en god dialog og god forståelse av sine oppgaver, er viktige forutsetninger for å være
trygg på at revisjonsarbeidet blir forsvarlig utført.
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Kontrollutvalget registrerer at revisors arbeid med å utføre regnskapsrevisjon de siste årene er
blitt mer omfattende, spesielt knyttet til de mange attestasjonsoppgaver (særattestasjoner) som
utføres på vegne av staten og andre offentlige organer. I tillegg til avgitte beretninger og
uttalelser mottar kontrollutvalget jevnlig i møter informasjon om utført regnskapsrevisjon.
Kontrollutvalget har ved flere anledninger gitt utrykk for at det gjøres mye godt arbeid innenfor
området regnskapsrevisjon og at de er fornøyd med måten revisjonen løser oppdraget på.

10.

FORVALTNINGSREVISJON OG ANDRE RAPPORTER

Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal bruke for å sikre
at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter best mulig.
Forvaltningsrevisjon er en av de lovpålagte oppgavene til kontrollutvalget. Gjennom
forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget undersøke om kommunen etterlever regelverk, når
fastsatte mål, og om ressursene forvaltes på en effektiv måte.
Kontrollutvalget har vært delaktig i valg av tema og utforming av problemstillinger basert på en
risiko- og vesentlighetsvurdering, innenfor de rammer som er gitt av kommunestyret.
Kontrollutvalget er delegert myndighet til å bestemme hvordan avsatte ressurser til
forvaltningsrevisjon skal benyttes, og revisjonen har gjennomført forvaltningsrevisjonen i
henhold til faglige krav i løpet av valgperioden.
Selv om det er spesifikke krav til gjennomføring av en forvaltningsrevisjon, er det viktig at
kontrollutvalget involverer seg i valg av problemstillinger, avgrensninger og tilnærming.
Forvaltningsrevisjon gir kontrollutvalget muligheten til å gå i dybden i ulike saksforhold, innen
ethvert virksomhetsområde i kommunen. Forvaltningsrevisjon vil derfor kunne ha høy
nytteverdi, både i utvalgets kontrollvirksomhet, og i kommunens internkontroll og
forbedringsarbeid.
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av
kommunestyret selv, men kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i
planperioden.
Revisjonen har i 2017 levert selskapskontrollrapporten om Kristiansandsregionen brann- og
redning med en forvaltningsrevisjon av feieravdelingen og kontrollutvalget behandlet rapporten i
sitt møte 28.02.2017. Forvaltningsrevisjonen har hatt som formål å undersøke følgende:
A. Første del – eierskapskontroll av KBR (både fra et eierperspektiv og fra et
selskapsperspektiv)
• Eierperspektiv:
o Stiftelsesdokumenter og selskapsavtale
o Selskapets økonomiske stilling
o Har kommunen etablert tydelige føringer for sitt eierskap?
o Har kommunen regler og rutiner for eierskapsoppfølgingen?
• Selskapsperspektiv:
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o Representantskapet - sammensetning, kompetanse og mandat
o Styre - sammensetning, kompetanse og mandat
o Hvordan rapporterer selskapsorganene til selskapets eiere?
o Har styret egen styreinstruks?
o Har styrets medlemmer registrert seg i styrevervregisteret?
o Har styret rutiner for håndtering av problemstillinger knyttet til habilitet?
B. Annen del – forvaltningsrevisjon av feieravdelingen ved KBR
• Måloppnåelse - i hvilken grad når feiervesenet de ulike mål som gjelder for
avdelingens ansvarsområde?
• Regelverksetterlevelse - i hvilken grad etterleves de aktuelle rettsreglene på
område?
• Internkontrollrutiner - hvilke interne systemer har feiervesenet for å sikre
forsvarlig gjennomføring av tilsyn og feierinspeksjoner?
På grunnlag av de vurderinger revisjonen har gjort i selskapskontrollen av KBR og i
forvaltningsrevisjonen av feieravdeling har revisjonen kommet med anbefalinger knyttet til
følgende områder:
• Oppfølging av eierskap i samsvar med eierskapsmeldinger og eierstrategi
• Utarbeidelse av etiske retningslinjer og instrukser for styret og daglig leder
• Delegasjonsvedtak i samsvar med anbefaling fra DSB
• Opprettelse av felles klageorgan
• Oppdatering av selskapsavtalen
• Styrket begrunnelse i vedtak om fyringsforbud
• Utarbeide skriftlige rutiner for feiing og tilsyn
• Revidering av rutinene for risikokartlegging, som grunnlag for fastsetting av feie- og
tilsynsbehov, til ny forskrift om brannforebygging, der minimumsintervallet for feiing og
tilsyn med fyringsanlegg er tatt bort
Rapporten ble behandlet i møtet 13.02.2017 og kontrollutvalget fulgte opp rapportens funn og
anbefalinger i møtet 12.09.2017.
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 28.03.2017 revisjonsrapporten om etterlevelse av lov og
forskrift om offentlige anskaffelser i Vennesla kommune. Kontrollutvalget fulgte revisjonens
anbefalinger og vedtok å innstille til følgende vedtak i kommunestyret:
«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.
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Rådmannen vil orientere om oppfølgingen av rapporten i kontrollutvalgets møte 14.11.2017.»
Kommunestyret vedtok enstemmig kontrollutvalgets innstilling og administrasjonen orienterte
om oppfølgingen av rapporten i kontrollutvalgets møte 14.11.2017.
Kontrollutvalget har i 2017 også fulgt opp revisjonsrapporten om Venneslaheimen
omsorgssenter og forvaltningsrevisjonen om spesialundervisning som begge opprinnelig ble
behandlet i 2016. I begge sakene orienterte administrasjonen i kontrollutvalget om oppfølgingen
av rapportene og kontrollutvalget var fornøyd med oppfølgingen.

11.

SELSKAPSKONTROLL

Selskapskontroll er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget og er et viktig virkemiddel for
å sikre at selskapene underlegges demokratisk styring og kontroll.
I kontrollutvalgets møte 29.11.2016 presenterte revisjonen sin analyse og forslag til plan for
selskapskontroll 2015-2019. Kommunestyret har vedtatt følgende plan for selskapskontroll for
perioden 2015-2019:
-

Returkraft AS
Avfall Sør AS m/datterselskap
A3 Ressurs Vennesla AS
Konsesjonskraft IKS
Vest-Agder museet IKS
Varodd AS (hvis avtale)
Kristiansandsregionen brann og redning IKS

Revisjonen har siden 2012 og frem til i dag brukt betydelige ressurser til å følge opp
selskapskontrollen i Returkraft AS og har holdt kontrollutvalget løpende orientert i hvert møte.
På bakgrunn av revisjonens oppfølging av selskapet fikk kontrollutvalget et eget notat om
rentesaken i Returkraft med revisjonens anbefalinger. Notatet og saken ble videresendt til
kommunestyret til orientering.
Kontrollutvalget har i 2017 behandlet selskapskontroll med Kristiansandsregionen brann og
redning IKS og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen (omtalt nærmere i årsmeldingens kap. 10.)
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12.

KONKLUSJON OG AVSLUTTENDE KOMMENTARER

Kontrollutvalgets årsmelding for 2017 legges med dette frem for kommunestyret til orientering.
Ved å se årsplan og årsmelding for 2017 i sammenheng, kan kommunestyret se om de vedtatte
oppgaver og målsettinger for kontrollutvalget er eller blir fulgt opp.

Vennesla, 13. mars 2018

Oddbjørn Hagen
Leder

Sander Haga Ask
Sekretær
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/02924-3
Sander Haga Ask

Saksgang
Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
13.03.2018

Årsrapport skatteoppkreveren i Vennesla 2017
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
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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.
Vedlegg:
- Årsrapport 2017 Skatteoppkreveren i Vennesla kommune
- Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Vennesla kommune
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Skatteetaten

Saksbehandler
Bjarne Holtan Møller

Deres dato

Vår dato
15.02.2018

Telefon
47040591

Deres referanse

Vår referanse
2018/255

Kommunestyret i Vennesla kommune
Postboks 25
4701 VENNESLA

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Vennesla kommune
1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere"
av 8. april 2014.
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at
skattekontoret:




plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål
gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater
utfører kontroll av skatteoppkreveren

Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011.
Formålet med kontrollen er å avklare:
 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar


med gjeldende regelverk
om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende



regelverk
om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk

2. Om skatteoppkreveren
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Iveland og Vennesla.
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter:
Antall årsverk 2017

Antall årsverk 2016

Antall årsverk 2015

2,1

1,8

2,2

Antall årsverk oppgitt i 2017 inkluderer 0,5 årsverk disponert av Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder.

Postadresse
Postboks 2412
3104 Tønsberg
skatteetaten.no/sendepost

Besøksadresse:
Se www.skatteetaten.no
Org.nr: 991733078

Sentralbord
800 80 000
Telefaks
33 74 12 00
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3. Måloppnåelse
Skatte- og avgiftsinngang
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2018. Skattekontoret
har mottatt det innen fastsatt frist.
Årsregnskapet for Vennesla kommune viser per 31. desember 2017 en skatte- og avgiftsinngang1 til
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 1 335 846 136 og utestående
restanser2 på kr 61 297 511, herav berostilte krav på kr 3 171 736.
Innkrevingsresultater
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2017 for Vennesla kommune.
Resultatkrav
2017 (i %)

Innbetalt av
sum krav
2017 (i %)

Innbetalt av
sum krav
2016 (i %)

Innbetalt av
sum krav for
regionen 2017
(i %)

Restskatt personlige skattytere 2015

93,00

93,63

92,12

95,97

Forskuddstrekk 2016

99,90

99,88

99,98

99,93

Forskuddsskatt personlige skattytere 2016

98,80

99,16

98,41

99,16

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2016

99,30

99,98

99,98

99,94

Restskatt upersonlige skattytere 2015

99,00

84,58

98,28

98,84

Arbeidsgiveravgift 2016

99,80

99,78

99,55

99,82

Skatteoppkrever opplyser i sin resultatrapportering at manglende måloppnåelse for restskatt upersonlige
skattytere 2015 skyldes store restanser i konkursbo.
Resultater for arbeidsgiverkontrollen
Skatteoppkreveren for Vennesla kommune er tilsluttet Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder.
Resultater for kommunen per 31. desember 2017 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens
resultatrapportering:
Antall
arbeidsgivere i
kommunen
434

Minstekrav
antall kontroller
(5 % av
arbeidsgiverne)
22

Antall utførte
kontroller i 2017
22

Utført kontroll
2017 (i %)
5,1

Utført kontroll
2016 (i %)
5,5

Utført kontroll
2017 region (i
%)
4,8

Kontrollordningen har også deltatt i ulike kontrollsamarbeid og aksjoner sammen med Skatteetaten, blant
annet mot arbeidslivskriminalitet. Arbeidsgiverkontrollen er svært viktig for arbeidet mot
arbeidslivskriminalitet (Akrim) og svart økonomi. Tverretatlige samarbeid gir gode effekter i arbeidet mot
Akrim, og dette har vært en arbeidsform som har vært prioritert.

1
2

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
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4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.
Skattekontoret har for 2017 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for områdene skatteregnskap og
innkreving.
Det er ikke gjennomført stedlig kontroll i 2017.
Stedlig kontroll for området arbeidsgiverkontroll ble avholdt ved Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder
19. desember 2017. Rapport er sendt arbeidsgiverkontrollenheten 10. januar 2018. Enheten har gitt
tilbakemelding på rapporten 6. februar 2018.
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen
og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig
uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.
Skatte- og avgiftsinnkreving
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet
og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
Arbeidsgiverkontroll
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av
arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

5. Skattekontorets oppfølging av skatteoppkreveren
Skattekontoret har vært i dialog med skatteoppkreveren om resultatkrav i dialogmøte 24. januar 2017.
Skatteoppkreverkontoret har vært representert på fagdager 7. og 8. november 2017. Disse hadde parallelle
sesjoner innen innfordring, regnskap og ledelse.
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Med hilsen
Ingvill Helstad
avdelingsdirektør
Avdeling for innkreving
Skatt sør
Elisabeth Gylder Vingereid

Kopi til:
Kontrollutvalget for Vennesla kommune
Rådmann Vennesla kommune
Skatteoppkreveren for Vennesla kommune
Riksrevisjonen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/03672-1
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Vennesla kontrollutvalg

13.03.2018

Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018
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
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/03864-2
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Vennesla kontrollutvalg

13.03.2018

Saksbehandlingen av byggesaker Vennesla kommune
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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VENNESLA
KOMMUNE

Enhet for plan og utbygging

Norsk Byggservice AS - Avd. Sør Vennesla
Hunsøya
4700 VENNESLA

Vår ref.: (oppgis ved henv.)
17/03165-12 / 23/262;---;L42

Vennesla, 31.01.2017

Deres ref.:

GNR/BNR 23/81 OG 262 - RAVNÅSVEGEN 430 - SØKNAD OM DISPENSASJON,
RIVING, STØRRE TERRENGINNGREP OG RAMMETILLATELSE FOR 2
TOMANNSBOLIGER

Tiltakshaver:
Søker:
Tiltakstype:

Tore Lindekleiv
Adresse:
Norsk Byggservice AS - Avd. Adresse:
Sør Vennesla
Tiltaksart:

Eikeland, 4707 VENNESLA
Hunsøya, 4700 VENNESLA

VEDTAK:
1. I medhold av forvaltningslovens § 35 pkt c) omgjøres vedtak om dispensasjon og
tillatelse til tiltak i delegert sak 165 og 166/17 (dok.nr:17/03164-2 og 17/03165-2).
Nytt vedtak skal lyde:
2. I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 gis dispensasjon på vilkår fra
reguleringsplan for Moseidmoen § 7 for bygningstype og fra fastsatt antall og plassering
av bygninger i reguleringsplanen i henhold til dispensasjonssøknad datert 3. mai 2017
med tillegg av 15.12.17 og 26.01.18. Videre gis dispensasjon fra eiendomsgrenser i
plankart for omsøkt endring av eiendom. Vilkår:
 Jf. tillatelse fra Statens vegvesen skal siktlinjer i påkjørsel til fv. 71 være opparbeidet
før det gis igangsettingstillatelse til tiltakene.
 Før det gis brukstillatelse til nye boliger skal det være opparbeidet felles sandlek på
minimum 75 m2, godkjent av enhet for park- og idrett, for de fire boenhetene.
 BYA for de to eiendommene skal være innenfor rammen på BYA 25% og
eiendomsendringer være gjennomført før det gis igangsettingstillatelse, herunder
justering av grense mot gnr/bnr 23/25 slik at garasje i sin helhet blir stående utenfor
gnr/bnr 23/262 .
3. I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1, 2 og 3 og 21-4 godkjennes rammesøknader
datert 27. april 2017 med tilleggsdokumenter sist mottatt 15.12.17 og 26.01.18 med
www.vennesla.kommune.no
Besøksadresse
Postboks 25
4700 VENNESLA
E-postadresse
post@vennesla.kommune.no

Postadresse
Enhet for plan og utbygging
Postboks 25
4701 VENNESLA

Telefon
+47 38 13 72 00
Telefaks
+47 38 15 79 19

Foretaksregisteret
936846777
Bankkonto
2801.43.80029
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vilkår som angitt i dispensasjonsvedtaket. Innsendte tegninger og arealoppgave ligger til
grunn for godkjenningen. Revidert situasjonsplan som viser felles sandlek skal være
innsendt før det gis igangsettingstillatelse.

Omgjøring av tidligere vedtak
Enhet for plan- og utbygging varslet i brev 18. august 2017 omgjøring av administrativt
vedtak datert 12.07.2017, dok. nr. 17/03165-2 og 17/03164-2. Kommunen har innen fristen
mottatt merknad fra tiltakshaver til varselet i brev datert 3. september 2017. Merknadene
berører ikke grunnlaget for varselet omgjøring. Merknaden tar opp kritikk av kommunens
saksbehandling, herunder behandlingstid og beskriver negative konsekvenser for
tiltakshaver.
Saken ansees som tilstrekkelig opplyst til å kunne legges under ny behandling (jf. fvl. § 17).
Sakens forhistorie:
Kommunens tidligere vedtak:
Bygg- og miljøutvalget har tidligere behandlet samme saksforhold. I sak 2/16, datert 14.
januar 2016 gav utvalget, mot Rådmannens innstilling, dispensasjon med begrunnelse «..det
er to eksisterende eneboligtomter, hvor det kunne bli bygget to eneboliger med leiligheter i
kjelleren. Avvikene fra plan ansees derfor ikke for å være av større karakter.»
Vedtaket ble påklaget av nabo begrunnet med barn- og unges interesser og
trafikksikkerhetshensyn. Ved klagebehandlingen i møte 7. april 2016, sak 30/16
oppretthold utvalget sitt vedtak med samme begrunnelse. I samsvar med Rådmannens
anbefaling ble vedtaket tilføyd krav om brukstillatelse til fells veg, samt avkjørselstillatelse
fra Statens vegvesen før rammesøknad kan godkjennes.
Fylkesmannens klagebehandling
Fylkesmannen påpekte mangelfull vurdering av de miljørettslige prinsippene etter
naturmangfoldslovens §§ 8-12 men konkluderer etter egne undersøkelser med at manglene
ikke har innvirket på vedtaket.
Fylkesmannen påpekte at plan- og bygningsloven krever at tiltakshaver opptrer korrekt i
forhold til privatrettslige forhold.
Fylkesmannen vurderer at tiltaket ikke krever dispensasjon fra plankrav i bestemmelsenes §
3 men dispensasjon fra boligtype i § 7 som omsøkt. Videre slår fylkesmannen fast at tiltaket
strider med reguleringsplanens bindende angivelse av antall hus og plasseringen av disse.
Fylkesmannen påpekte at denne dispensasjonen ikke var omsøkt eller behandlet og at
vedtaket derfor var ugyldig. Vedtaket ble opphevet og sendt tilbake til kommunen for
eventuell ny behandling.
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Fylkesmannen anbefalte at det to søknadene ble behandlet samlet men legger til, Sitat:
«Fylkesmannen bemerker at kommunen har anledning til å nedlegge midlertidig forbud mot
tiltak i hele eller deler av planområdet, slik at planområdet kan vurderes som helhet
gjennom en planprosess før det utføres ytterligere tiltak, jf. pbl § 13-1. Vi bemerker at
reguleringsplanen for Moseidmoen fremstår som uryddig og derav vanskelig for kommunen
å håndheve, og vil anbefale kommunen å revidere planen eller sette i gang ny planprosess
for planområdet.»
Etter at kommunen sendte ut varsel om omgjøring av vedtak tok medlemmer av utvalget
saken opp under eventuelt i bygg- og miljøutvalget 14.09.2017. Utvalget tilkjennega «Selv
om dette er saker som tidligere har vært til politisk behandling ønsker utvalget at sakene i
dette tilfellet behandles ferdig av administrasjonen for å sikre en raskere saksbehandling. Da
i tråd med føringer gitt gjennom tidligere politiske vedtak.»
Kommunens merknader til uttalelser fra tiltakshaver:
Kommunen beklager de negative konsekvenser saksbehandlingsfeil i vedtak av 12.07.2017
har medført for tiltakshaver. Kommunen vil imidlertid peke på at det i denne saken forelå
nabomerknad. Det kan ikke utelukkes at feil ved saksbehandlingen kan ha hatt betydning
for naboparts vurdering av sine interesser og rettigheter, jf. tidligere klage på vedtak.
Det er viktig å bemerke at nabopart ikke fikk sine anførsler i klage prøvd gjennom
Fylkesmannens klagebehandling av det første vedtaket. Dette da vedtaket ble opphevet
som ugyldig grunnet innholdsmangel. For kommunen er det viktig at alle parter blir ivaretatt
gjennom riktig saksbehandling. Fylkesmannen påpeker i sin saksutredning at
innholdsmangel oppstod fordi dispensasjonsforhold ikke var omsøkt, nabovarslet eller
behandlet. Videre at reguleringsplanen fremstår som uryddig og er vanskelig å håndheve.
Videre forelå det ved ny behandling 12.07.2017 fortsatt ikke gyldig privat avtale knyttet til
utvidet bruk og vedlikehold av felles veg (jf. vl. § 54/pbl § 27-4) eller samtykkeerklæringer
fra nabo mht. avstand til felles nabogrense. I etterkant er det også påvist andre mangler ved
arealgrunnlaget i søknaden som ble behandlet 12.07.2017 samt manglende tillatelse til
utvidet bruk av avkjørsel til fylkesvegen.
Søker har et selvstendig ansvar for å fremme komplett søknad som grunnlag for
nabovarsling og behandling. Kommunen har ansvaret for å kontrollere at komplett søknad
foreligger og å se til at sektormyndigheter er ivaretatt før behandling. Søker er ved flere
anledninger opplyst både om Fylkesmannens avgjørelse og krav om avklaring av tekniske
forhold etter pbl § 27. Tiltakshaver fikk i denne saken tydelig informasjon, også politisk om
at realisering av to tomannsboliger på 23/81 og 262 m. fl., måtte realiseres gjennom plan
ved behandling av sak 14/02595 (deling av naboeiendom nr 424 og dispensasjon for
oppføring av tomannsbolig).
Vurdering av omgjøring

Side 3 av 18

5/18 Saksbehandlingen av byggesaker Vennesla kommune - 18/03864-2 Saksbehandlingen av byggesaker Vennesla kommune : 17-03165-21 Vedlegg 3 Vedtak som er påklaget med saksutredning.pdf 647388_1_1

De to vedtakene som er varslet omgjort gjelder hver sin tomannsbolig på nabotomter og er
likelydende med unntak for høydeplassering og rivningstillatelse av påstående bolig på
23/262. Grunnet dispensasjoner ba kommunen ansvarlig søker og tiltakshaver om
samordnet søknad for begge prosjekter. Dette da antall boenheter ble vurdert å ha relevans
for dispensasjonsvurderingen.
Forvaltningslovens § 35 første ledd lyder:
§ 35.(omgjøring av vedtak uten klage).
Et forvaltningsorgan kan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er påklaget dersom
a) endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte
tilgodeser eller
b) underretning om vedtaket ikke er kommet fram til vedkommende og vedtaket
heller ikke er offentlig kunngjort, eller
c) vedtaket må anses ugyldig.
Vedtakene av 12.07.17 (dok.nr:17/03164-2 og 17/03165-2) er som nevnt likelydende med
noen mindre ulikheter. Vedtak på gnr/bnr 23/262 lyder:
«I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-3 og 21-4 godkjennes rammesøknaden av
27.04.17. Innsendte tegninger inklusive situasjonsplan ligger til grunn for godkjenningen.
Søknaden omfatter riving av eksisterende enebolig + oppføring av 2-mannsbolig med
garasje + parkering for hver bolig, tilsammen 4 p-plasser. 2-mannsboligen skal ha adkomst
fra fylkesvei 7 via kommunalt eid adkomstvei. Tomteopparbeidelsen innebærer vesentlige
terrenginngrep.
Selv om både fortetting og 2-mannsbolig ikke eksplisitt er nevnt som utbyggingsform eller
boligtype i reguleringsplanens bestemmelser, betyr ikke dette at denne
utbyggingsform/boligtype ikke er tillatt. Tvert imot anses det omsøkte tiltaket av kommunen
å være i samsvar med gjeldende plan, reguleringsplanens hensikt og boligtypene på
Moseidmoen. Søknaden har vært behandlet tidligere i kommunen med vedtak om at
tillatelse skal gis. Fylkesmannen har opphevet tidligere vedtak. I tråd med fylkesmannens
avgjørelser gis det med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 her også evt. nødvendig og
tilstrekkelig dispensasjon fra plankart og bestemmelser for boligtypen og for ny bebyggelse.
Det foreligger merknad/protest til søknaden fra 2 naboer. Fellesprotesten tar i hovedsak opp
forholdet til gjeldende reguleringsplaner, fortetting og trafikksikkerhet.
Enhet for plan og utbygging viser til kommunens tidligere vedtak i forutgående saker, og gir
tillatelse med vilkår før igangsetting. Høydeplasseringen, H01, fastsettes til maks 51,6
moh.»
Av kommunens saksutredning fremgår: «Selv om både fortetting og 2-mannsbolig ikke
eksplisitt er nevnt som utbyggingsform eller boligtype i reguleringsplanens bestemmelser,
betyr ikke dette at denne utbyggingsform/boligtype ikke er tillatt. Tvert imot anses det
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omsøkte tiltaket av kommunen å være i samsvar med gjeldende plan, reguleringsplanens
hensikt og boligtypene på Moseidmoen.»
Kommunens vedtak og saksutredning legger her til grunn andre forutsetninger en
reguleringsbestemmelsenes ordlyd vedrørende boligtype, hva som faktisk er omsøkt, hva
kommunen tidligere har formidlet til søker og lagt til grunn for tilsvarende saker. Forholdet
er også endelig avklart gjennom Fylkesmannens tidligere klagebehandling av samme sak.
Fylkesmannens klagebehandling av samme forhold slår fast at tiltaket, i tillegg til
dispensasjon for boligtype, krever dispensasjon fra planens inntegning av bygninger.
Kommunen har tidligere, i annen sak innenfor samme reguleringsplan, anmodet
Fylkesmannen om å omgjøre vedtak i klagesak basert på plankartets inntegning av
eiendomsgrenser og bygninger. Kommunens standpunkt var at grenser og bygninger ikke
var en del av plankartet og derfor ikke juridisk bindende for nye tiltak. Anmodningen ble
avvist av Fylkesmannen. I ettertid er det dokumentert at det originale plankartet omfatter
bygning på gnr/bnr 23/81. Omsøkt bygning avviker imidlertid mht. størrelse og plassering.
Kommunen tar Fylkesmannens avgjørelse til etterretning og legger til grunn at tiltakene
krever dispensasjon fra reguleringsplanen vedrørende størrelse, plassering og
eiendomsgrenser.
Plan- og bygningslovens § 19-1 og 2 avgrenser kommunens handlingsrom i
dispensasjonssaker. Jf. § 19-2, andre ledd kan dispensasjon ikke gis dersom hensynene bak
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir
vesentlig tilsidesatt. Dispensasjon kan heller ikke gis med mindre fordelene er klart større
enn ulempene etter en samlet vurdering. Det er de samfunnsmessige fordeler og ulemper
som har størst tyngde i vurderingen. Begge kriteriene må være tilfredsstilt for hvert
dispensasjonsforhold for at kommunen skal kunne gi dispensasjon til tiltaket. For å
tilfredsstille lovens krav til utredning (jf. også fvl. §§ 24 og 25) må saksutredningen klargjøre
grad av tilsidesettelse av hensyn bak bestemmelsene. Blir hensyn vesentlig tilsidesatt kan
det ikke gis dispensasjon slik at vurderingen kan avsluttes. Er konklusjonen at hensyn ikke
blir vesentlig tilsidesatt må det vurderes om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større
en ulempene. § 19-2 åpner ikke for å dispensere fra saksbehandlingsregler.
Kommunens saksutredning av de to vedtakene tilfredsstiller ikke lovens utredningskrav.
Hensyn det må dispenseres fra er ikke beskrevet. Grad av tilsidesettelse av hensyn fremgår
ikke av utredningen og det er ikke foretatt en vurdering av om fordelene er klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering. De to vedtakene lider derfor av innholdsmangel som
fører til konklusjon om at vedtakene er ugyldige.
For øvrig vil kommunen bemerke at de to sakene ikke ble behandlet samlet selv om det var
saklig grunnlag for samlet vurdering av dispensasjonsforholdene. Vedtakenes ordlyd
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omfatter drøftinger og saksinformasjon som skaper uklarhet ved forhold som allerede var
avklart. Det kan derfor ikke utelukkes at vedtak og saksutredning har skapt et feil grunnlag
for vurdering også hos nabopart.
Det forelå på behandlingstidspunktet ikke private forhold herunder avtale om privat
vedlikehold og utvidet bruk av atkomstveg (jf. vl. §§ 53-56 og pbl § 27-4) og heller ikke
samtykkeerklæring fra naboer mht. avstandskrav til felles grense. Feil eiendomsinformasjon
ble lagt til grunn for behandlingen og det forelå ikke tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel til
fylkesvegen.
Vedtak ble truffet uten nødvendig fullmakt.
Forvaltningslovens § 41.(virkningen av feil ved behandlingsmåten) lyder:
«Er reglene om behandlingsmåten i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven ikke
overholdt ved behandlingen av en sak som gjelder enkeltvedtak, er vedtaket likevel gyldig
når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets
innhold.»
I en dispensasjonssak som berører flere dispensasjonsforhold og hvor det er anført
nabomerknader kan det ikke utelukkes at feilen kan ha virket bestemmende på vedtakets
innhold.
Kommunen konkluderer på denne bakgrunn med at vedtakene oppheves med hjemmel i
forvaltningslovens § 35 punkt c).
Ny behandling av søknad
Jf. merknad fra bygg- og miljøutvalget 14.09.17 legges saken under ny behandling av hensyn
til fremdrift og i samsvar med råd fra politisk utvalg i møte 14.09.2017. Utvalgets føring «Da
i tråd med føringer gitt gjennom tidligere politiske vedtak.», kan imidlertid kun legges til
grunn så langt føringene ligger innenfor lovens formelle rammer.
Søknad om rammetillatelse:
Ny søknad ble fremmet 27. oktober 2017 og siste gang supplert med opplysninger 26.
januar 2017. Søknaden omfatter riving av eksisterende enebolig på bnr 262, større
terrenginngrep + oppføring av 2-mannsbolig med vist 1 garasjeplass + 1 parkeringsplass for
hver boenhet, tilsammen 4 p-plasser.
På bnr 81 omfatter søknaden større terrenginngrep samt oppføring av 2-mannsbolig og
garasje for to biler samt 2 parkeringsplasser, en for hver boenhet.
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Boligtegningene er identiske og viser vertikaldelt tomannsbolig over to plan, hoved- og
loftsetasje. Etter gjeldende måleregler omfatter byggene to etasjer. Det legges til grunn at
søknaden faller innenfor reguleringsbestemmelsene § 3 om 1 ½ etasje.
Boligene skal ha adkomst fra fylkesvei 7 via kommunalt eid men privat vedlikeholdt
adkomstvei. Vann og avløp for 2-mannsboligene kobles til kommunalt anlegg på samme
sted. Kommunen har gitt rettigheter til veigrunn og annen nedgravd infrastruktur.
Det er lagt frem privat avtale med siste signatur 11.10.2017 om utvidet bruk av veg for nye
boenheter og for drift og vedlikehold av felles veg. Samordning i forhold til Enhet for teknisk
forvaltning (myndighet vedr. teknisk infrastruktur) er ivaretatt.
Det er fra gnr/bnr 23/582 lagt frem signert samtykke til oppføring av forstøtningsmur 1
meter fra felles grense. Fra bruksnummer 559 er det samtykkeerklæring for oppføring av
bygg inntil 2 meter fra felles grense og om at 23/81 må brannsikre dersom kravet utløses.
Søknaden omfatter bruksnummer 81, 262, 606 og 607 med samlet areal på 2.368 m2. Det
opplyses i søknaden at bruksnummer 606 og 607 skal sammenføyes med 262.
Situasjonskart datert 15.12.2017 viser de to tomtene etter sammenføying. På gnr/bnr
23/262 legger naboens garasje beslag på i underkant av 20m2. Tidligere eier av gnr/bnr
23/262 hadde rekvirert oppmålingsforretning for å få rettet opp forholdet. Garasjeandelen
skal enten utgå av BYA grunnlaget eller så må andel av garasjen legges til bebygd areal.
Bolig på bnr 81 er omsøkt med følgende arealer:
BRA 1. etasje: 158 m2
BRA 2. etasje: 108 m2
BRA samlet: 266 m2
BYA for bolig = 184 m2
BYA for garasje = 36 m2
BYA totalt 220 m2.
BYA% = 21 %, basert på beregnet tomteareal på 1.037 m2. Medregnet 2 utvendige
parkeringsplasser blir BYA% = 25. Beregningen forutsetter grense mellom bnr 81 og 262
som vist i situasjonsplan.
Bolig på bnr 262 er omsøkt med følgende arealer:
BRA 1. etasje: 158 m2
BRA 2. etasje: 108 m2
BRA samlet: 266 m2
BYA bolig = 184 m2
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Garasje er vist i situasjonskart som en carport til hver boenhet men er ikke omsøkt. I tillegg
er det vist to parkeringsplasser. BYA for boligen + parkering er oppgitt til 256 m2.
Dette gir BYA% = 19 basert på beregnet tomteareal på 1.330 m2. I nytt situasjonskart er
arealet oppgitt til 1343,8 m2. 1330 m2 er lagt til grunn som tidligere oppgitt da samlet areal
da stemmer med samlet areal i matrikkeldata. Beregningen forutsetter grense mellom bnr
81 og 262 som vist i situasjonskart. Fratrukket arealet til naboens garasje og felles vegareal
vil BYA fortsatt ligge innenfor rammen på 25%.
Cowi har utarbeidet stikkningsplan og vegprofil som viser maks stigning 13,94% over en
strekning på ca 40 meter til bnr 262. Situasjonsplan viser påkobling av atkomstveg til bnr 81
noe høyere opp i stigningen enn stikningsplanen. Avfallsløsning er ikke nærmere omtalt.
Terrengprofil viser nytt terreng på 47 m.o.h på bnr 81. Tiltaket forutsetter terreng sprengt
ned med ca 8 meter mot bnr 262. Terreng på 262 sprenges også ned med inntil ca 5 meter
med nytt terreng på 51,6 m.o.h. Høydeforskjellen mellom terreng på de to boligene blir da
ca 4,6 meter.
Søknad om dispensasjon:
I søknaden søkes det om dispensasjon fra reguleringsplanens kart og bestemmelser knyttet
til:
 § 7 boligtypen (2-mannsbolig) og
 vist bebyggelse og eiendomsgrense (i plankart)
Søkers dispensasjonsbegrunnelse:
Det søkes dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser (Vedtatt 1991 med endring av
§ 3 i 1997.) §7:
Boligtype
Bestemmelsene sier det kan oppføres eneboliger, rekke-/kjedehus, og det er et ønske å
oppføre to tomannsboliger. Den ene tomannsboligen, vil erstatte eksisterende enebolig.
Tiltakshaver ønsker en mindre fortetting, ved oppføring av to-mannsboliger, framfor
kjede/rekkehus som reguleringsbestemmelser for Moseidmoen åpner opp for.
Vi vurderer at ønsket tiltak vil passe godt inn med omkringliggende småhusbebyggelse,
området har ikke en enhetlig arkitektonisk utforming og vil passe godt sammen med
allerede nyoppført to-mannsbolig syd/vest for omsøkte tiltak. Tiltaket er lite og det er gitt
liknende dispensasjoner i området fra samme bestemmelse, noe som kan skape presedens.
Gitte dispensasjoner for boligtyper i planområder (etter gjennomgang av matrikkel) er:
Gnr/bnr 23/868 (ny oppført naboeiendom), 23/73, 23/66 (nyoppført), 23/117, 23/191,
23/254 (nyoppført)) Høyder, takform og utnyttelse er innenfor bestemmelsene for området
Ved oppføring av en enebolig i dette området kan en leie ut en del av egen bolig uten at det
er søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven, (PBL). Det vil si der hoveddel og utleiedel er
forbundet med dør, er dette et ikke søknadspliktig tiltak etter PBL. I teorien kan det komme
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4 nye boenheter i området uavhengig om det er enebolig eller tomannsboliger som blir
oppført. (Dette vises som et eksempel) Tiltaket er sentrumsnært, og nær skole, barnehage,
butikk og kollektivaksen og en fortetting i slik strøk kan ses på som positivt. Omsøkte tiltak
ligger i utkanten av reguleringsplan for Moseimoen i et område som ikke har har et idstypisk
preg på boligtype og tomteform er ikke kvadratisk vil ikke endre områdets karakter.
Vi vurderer at hensynet ikke blir vesentlig tilsidesatt ved oppføring av to tomannsboliger i
dette området.
Nabo merknader:
Silje Ingebretsen, Alfred Tambini Berntsen, Gerd Ingebretsen og Nils Sverre Ingebretsen har
på vegne av to naboeiendommer fremsatt merknader til nabovarsel datert 27.03.17.
Naboene viser til tidligere innspill om trafikksikkerhet og mener området må avklares
gjennom ny plan før det kan åpnes for nye boliger. Det påpekes at «det ikke er tilbud for
myke trafikanter på denne siden av FV7, ei heller lagt til rette for noen steder å krysse
vegen. Det er i dag busstopp i selve fylkesvegen midt i utkjørselen fra dette området.»
Naboene mener 4 nye boenheter er en vesentlig fortetting av området. Det pekes videre på
at det er varslet ny planlegging av Moseidmoen idrettsplass med trafikkløsning som styrer
trafikk fra syd og nord gjennom dette området av Ravnåsvegen. Naboene viser videre til
Ravnåsvegen 431 hvor kommunen har gitt tiltakshaver råd om å avvente områderegulering
av Moseidmoen begrunnet med forutsigbare rammer knyttet til infrastruktur, utnyttelse,
bokvalitet og helhetlig utforming av omgivelsene. Naboer mener dette også må gjelde på
motsatt side av vegen. Naboene viser til uttalelse fra Statens vegvesen som anbefaler
tiltaket avklart gjennom ny plan.
Søkers kommentar til merknaden
«Tiltaket gjelder 3 nye enheter. Vi vurderer at det foreligger en bruksrett til disse to
eiendommen. Det har tidligere vært oppført en bolig på 23/81. Sikt-linjer er gode- og
ivaretatt og er i tråd med reguleringsplan for Fv 7. Fartsgrense på FV 7 er satt ned til 40
km/t i forhold til regulerte sikt-linjer og det er fartsdumper langs vei. Vi vurderer videre at en
ny reguleringsplan for Moseidmoen ikke kan løse trafikale forhold på denne siden av vei, da
bebyggelse og eiendommer ligger tett opptil FV. Tiltaket det søkes om er lite, 3 nye enheter
og trafikken inn i området og langs FV 7 økes i liten grad. Det er meldt oppstart av
reguleringsplan for ny Idrettspark. Dette er en plan som er påbegynt, men ikke vedtatt. Det
er gjeldene reguleringsplan for Moseidmoen og FV 7 som skal legges til grunn i
saksbehandlingen i denne saken. Merknadhaver har nevnt at tiltaket tilhørende
Ravnåsvegen 431 har av politikere blitt anbefalt og avventes til det foreligger ny
områdereguleringsplan. Vi vurderer at disse to tiltakene ikke er sammenlignbare.
Ravnåsvegen 431 var det et ønske om 12 nye enheter i 3 etasjer med parkeringskjeller.
Omsøkte tiltak er lite og er innenfor rammene av bestemmelsene når det gjelder høyde,
takform og utnyttelse. Omsøkte tiltak er på nytt sendt til Statens Vegvesen. Tilbakemaling i
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fra dem er at eiendommen er omfattet av reguleringsplan og Statens Vegvesen avventer
kommunens behandling etter Plan- og bygningsloven.»
Lover som kommer til anvendelse
Tiltaket krever dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2 fra
reguleringsbestemmelsene § 7 boligtype og fra vist eiendomsgrense/bebyggelse i
reguleringskartet.
Dersom dispensasjon gis behandles rammesøknaden etter plan- og bygningslovens §§ 20-1
til 3 og 21-4. Tiltaket må videre ha tilfredsstillende adgang til infrastruktur etter pbl § 27 og
skal være vurdert i forhold til naturmangfold, kulturminner og forurensning.
Gjeldende plangrunnlag:
Området er omfattet av reguleringsplan for Moseidmoen vedtatt 18.12.1991 med endring
av § 3 datert 10.04.1997.
Hovedformålet med reguleringsbestemmelsene er «å kunne få klarere retningslinjer for den videre boligbyggingen på Moseidmoen.»
Etter § 3 kan bygninger oppføres i 1 1/2 etasje, og med maks. mønehøyder 7,5 m.
Bebyggelsens art og utforming, avkjørsler, parkering m.v. skal godkjennes av
bygningsrådet. Videre må avkjørsler fra riks- og fylkesveg utformes og vedlikeholdes i
henhold til vegnormaler for Statens vegvesen og forskrifter til veglovens paragraf 43.
Etter § 7 kan det innenfor byggeområder for boliger oppføres bolighus som frittliggende
eneboliger, rekke-/kjedehus, eller som tilbygg til eksisterende boligbygg.
Bygningens grunnflate, inkl. garasje må for eneboliger ikke overskride 20 % av
tomtens nettoareal (BYA=20%), og ikke overskride 25% for andre boligtyper
(BYA=25%).
Etter § 8 skal det for hver leilighet avsettes plass for 1 garasje, samt plass for
oppstilling av minst 1 bil. Plassering av garasje skal være vist på
situasjonskart som følger byggemeldinga for bolighuset, selv om garasjen ikke
skal oppføres samtidig med dette.
§ 10 slår fast at for bestående bolighus skal krav til utnyttelse nevnt i paragraf 7 gjelde ved
tilbygg, garasje, uthus og også ved eventuell fradeling.
Plankartet er påført kommunestyrets vedtaksdato 26.05.1992 og viser en eksisterende bolig
på hver av de to tomtene. Bolig på 23/81 er siden revet. Begge boliger er vist med mindre
omriss enn omsøkte boliger og på 23/81 er ny bolig trukket noe sørover og med avvikende
møneretning. Av plankartet fra 1992 fremgår i alt 6 boliger knyttet til felles atkomstveg fra
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fylkesvegen og orientert parallelt med fylkesvegen. Eiendomsgrensene i plankartet er
uklare.
Ny planlegging
Jf. Fylkesmannens merknad ved klagebehandlingen er områderegulering av Moseidmoen nå
varslet igangsatt. Formålet med planleggingen er bl.a. å sikre kapasitet på infrastruktur og å
avklare arealer egnet for fortetting og bevaring. Når det gjelder varslet ny plan for
Moseidmoen idrettspark er denne planen vedtatt trukket.
Om dispensasjoner.
Av Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) til ny plan- og bygningslov fremgår bl.a., sitat:
«Første ledd første punktum gir kommunen myndighet til etter søknad å dispensere fra
bestemmelser i loven, forskrifter eller planer gitt i medhold av loven. Skjønnsutøvelsen er
underlagt omfattende begrensninger som følger av andre ledd. Dispensasjon kan gis varig
eller midlertidig. En dispensasjon endrer ikke en plan, men gir tillatelse til å fravike planen
for det aktuelle tilfelle søknaden gjelder.
Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom
en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ,
kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant
sak å fravike gjeldende plan.
Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som informasjons- og
beslutningsgrunnlag. Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i
planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved dispensasjoner,
men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner.
Innstrammingen er likevel ikke til hinder for at det f.eks. dispenseres fra eldre planer som
ikke er fullt utbygget, og der reguleringsbestemmelsene er til hinder eller direkte motvirker
en hensiktsmessig utvikling av de gjenstående eiendommene.
Første ledd andre punktum viderefører adgangen til å sette vilkår for dispensasjon, jf.
dagens § 7. Her har bestemmelsen samme innhold som uskreven, alminnelig forvaltningsrett
(vilkårslæren).
Andre ledd avgrenser kommunens adgang til å gi dispensasjon. Vilkåret «særlige grunner» i
gjeldende § 7 er erstattet med en mer detaljert angivelse som klargjør og strammer inn
dispensasjonsadgangen. Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra
ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en interesseavveining, der fordelene ved
tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Dagens § 7 blir praktisert slik at det er tilstrekkelig
med alminnelig interesseovervekt, men etter den nye bestemmelsen må det foreligge klar
overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Ordvalget innebærer at det normalt ikke vil
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være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes
dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke.
Vurderingen av om lovens vilkår for å kunne dispensere vil være et rettsanvendelsesskjønn
som kan overprøves av domstolene. Forvaltningslovens regel om å vektlegge det
kommunale selvstyret kommer således i betraktning kun ved interesseavveiningen om
dispensasjon skal gis når lovens formelle vilkår for å gi dispensasjon er oppfylt. Den kommer
til anvendelse på samme måte ved behandlingen av klager og domstolskontroll etter andre
ledd.» Sitat slutt.
Dispensasjonsvurdering.
1.
Boligtype
Hensynet bak bestemmelsen om boligtyper fremgår ikke direkte av
reguleringsbestemmelsene. Planens formål er imidlertid å få klarere retningslinjer for
boligbyggingen på Moseidmoen. Av planprosessen i 1991 fremgår at 2-mannsboliger først
inngikk i forslaget til bestemmelser for deretter å bli tatt ut før forslaget ble vedtatt. På
bakgrunn av at forslaget ble tatt ut fremstår utelukkelsen som et bevisst valg. Dette kan
sees i sammenheng med at § 7 opererer med 20% BYA for eneboliger og 25% for andre
boligtyper samt muligheten til å kreve bebyggelsesplan for å ivareta utnyttelse og
bygningsmiljø i § 3. Det var i 1991 allerede etablert flere tomannsboliger. Boligområdet
besto opprinnelig av relativt små eneboliger i 1 ½ etasje. Kvartalsstrukturen var
kjennetegnet av tomter på i overkant av 1000 m2 sør for Eidsvollsvegen. Sør for
Hunsfosvegen og videre sørover langs Ravnåsvegen var det naturlig nok større variasjon da
kvartalsstruktur mangler. Det ble åpnet for andre boligformer som rekke-/kjedehus og for
tilbygg til eksisterende boligbygg med muligheten for å kreve bebyggelsesplan for å ivareta
utnyttelse og bygningsmiljø. Dette vitner om at områdets særpreg og lave utnyttelse var et
viktig hensyn bak bestemmelsen om boligtype. Bebyggelsen rundt Ravnåsvegen 430 er
preget av småhusbebyggelse men med stor variasjon i alder og utforming. Samme
tiltakshaver har nylig fått tillatelse til nær identisk tomannsbolig som grenser til nr 430.
Hensynet til bygningsmiljø gjør seg derfor ikke gjeldende med samme styrke som lenger
nord på Moseidmoen. Så lenge bestemmelsene ikke åpner for tomannsboliger må det
legges til grunn at dispensasjon vil representere en viss tilsidesettelse. Tilsidesettelsen
ansees ikke som vesentlig, jf. § 19-2 andre ledd første setning.
2.
Reguleringskartet
Kommunen har ment at kartet ikke fastsetter antall eller plassering av boliger. Uavhengig av
dette viser kommunens reguleringskart boligbebyggelse både på gnr/bnr 23/81 og 23/262.
Omsøkte boliger går ut over vist boligareal i plankartet. Hensynet bak boligplassering i
reguleringskart er å oppnå gode helhetlige planløsninger i forhold til terrengets egenart,
utnyttelse, sol/skygge, høyder, avstander til nabogrense, veier og infrastruktur mv.
Dispensasjon vil tilsidesette disse hensynene noe. Legges det til grunn tomannsboliger på
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de seks tomtene som er vist i plankartet vil belastningen på infrastruktur øke markant,
utearealer per bolig blir redusert og behovet for felles grøntarealer og lek vil øke. Søker
argumenterer nå selv med tidligere tillatelse til samme tiltakshaver til tomannsbolig på nr
424B som argument for likebehandling. Da er det nærliggende å peke på følgeeffektene av
å åpne for ytterligere to tomannsboliger. Ikke minst siden det i sak 14/02595(deling av
nabotomt og dispensasjon til tomannsbolig på nr. 424B) ble gitt et tydelig politisk drøftet
signal om at planlagt realisering av tomannsboliger på bnr. 81 og 262 måtte skje gjennom
plan. Etter regulering av Moseidmoen i 1992 er det etablert en ekstra bolig i Ravnåsvegen
432 med samme atkomst. Dispensasjon til to tomannsboliger må på denne bakgrunn anses
å skape presedens for sammenlignbare tomter innenfor planområdet. Tomannsboliger gir
et større fotavtrykk og krever mer areal til parkering og uteområder enn en enebolig.
Omsøkt tomannsboligen spesielt på gnr/bnr 23/262 er plassert slik at det synes å være
knapt med egnet uteareal. Selv om terreng sprenges ned vil terreng mot øst være for bratt
til uteopphold. Arealet mot vest vil for en stor del måtte benyttes til atkomst. Atkomstvegen
opp til boligen er også bratt og med avkjøring til gnr/bnr 23/81 i stigningen. Hensynet bak
plankartets plassering må derfor generelt vurderes å bli noe tilsidesatt ved etablering av
tomannsboliger på de to tomtene.
3.
Lovens formål
Hensyn bak lovens formål skal alltid vurderes ved dispensasjon. Loven skal fremme
bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. På
grunnlag av nabomerknad er det grunn til å trekke frem siste ledd i formålsparagrafen:
«Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planlegging og kravet til det enkelte
byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk
utforming av omgivelsene.»
Det er først og fremst hensynet til barn- og unge som ligger bak merknadene fra naboene.
Det pekes på at ny planlegging er varslet. Hensynet til barn- og unge, herunder gode og
trygge oppvekstområder, står sentralt i lovens formål og i all planlegging etter plan- og
bygningsloven, jf. også rikspolitiske retningslinjer. Dispensasjon til tiltaket vil innebære to
nye boenheter i et område som ikke har tilfredsstillende løsning for myke trafikanter til og
fra barnehage, skole, kvartalslek og aktivitetstilbud/sentrumsfunksjoner. Nabo viser også til
busstopp i Ravnåsvegen uten utkjøringslomme og manglende løsning for kryssing av
Ravnåsvegen til gang-/sykkelveg på motsatt side. Det er riktig som søker anfører at
fartsgrense er redusert til 40 km/t og at det er anlagt fartsdumper i Ravnåsvegen. Det er
etablert i underkant av 30 boenheter på østsiden av Ravnåsvegen som mangler
fortausløsning til tilrettelagt kryssningspunkt Ravnåsvegen til GS veg på motsatt side, skole,
barnehage og idrettsplass. Området på østsiden mangler også kvartalslek/offentlig lek.
Dispensasjon til økt utnyttelse vil derfor representere en tilsidesettelse av hensynet til barn
og unges oppvekstvilkår. Siden forrige behandling er det varslet igangsatt regulering med
avgrensning som kan løse manglende trafikksikkerhet i dette området. Bygg- og

Side 13 av 18

5/18 Saksbehandlingen av byggesaker Vennesla kommune - 18/03864-2 Saksbehandlingen av byggesaker Vennesla kommune : 17-03165-21 Vedlegg 3 Vedtak som er påklaget med saksutredning.pdf 647388_1_1

miljøutvalget har, etter at nabo fremsatte sine merknader, ved to behandlinger vurdert at
hensynet til barn og unge og trafikksikkerhet ikke er til hinder for dispensasjon. Etter dette
har nabo fremsatt nytt argument med henvisning til avvising av prosjekt for høyere
utnyttelse i Ravnåsvegen 431. Søker avviser denne sammenligningen bl.a. grunnet høyere
antall boenheter. Kommunen er enig i at prosjektet i Ravnåsvegen 431 ikke uten videre kan
sammenlignes med denne saken. Det er imidlertid liten tvil om at varslet områderegulering
av Moseidmoen gir en sterk hjemmel for å avslå dispensasjoner som ikke har
tilfredsstillende løsninger for trafikksikkerhet og barn og unge. Søker har i tillegg i epost 4.
desember 2017 gjort oppmerksom på at felles sandlek er tatt ut av søknaden. Dispensasjon
vil derfor representere en tilsidesettelse av barn og unges interesser og også innebære økt
trafikk og trafikkfare. Med bakgrunn i at tilsidesettelse av barn- og unges interesser og
trafikksikkerhet var utredet ved tidligere behandling av bygg- og miljøutvalget finner
administrasjonen det vanskelig å vurdere tilsidesettelsen som vesentlig.
Vurdering av fordeler/ulemper
Lovens krav er at det foreligger klar overvekt av fordeler etter en samlet vurdering.
Tilsidesettelse av hensyn som allerede utredet vil innebære ulempe. Fordelene er å få ny
oppgradert bygningsmasse på tomtene og at utbyggingsinteresser blir ivaretatt. Dette er
først og fremst en fordel for utbygger. Tilsidesettelse av barn- og unges interesser er en
ulempe som skal tillegges vekt. For å redusere ulempen noe kan det settes vilkår om
opparbeidelse av felles sandlek for de fire boenhetene. Det er så langt i arbeidet med ny
områderegulering ikke sett på fremtidig løsning for kvartalslek og er derfor ikke aktuelt å
sette vilkår om kvartalslek.
Fylkesmannen anbefaler ved sin behandling av klagen, kommunen om å revidere planen
eller sette i gang ny planprosess for Moseidmoen og viser til kommunens hjemmel for å
vedta midlertidig forbud mot tiltak. I Fylkesmannens uttalelse til dispensasjonsspørsmålet
datert 17.11.2015 gis det råd om å avvente omdisponering av arealene og vurdere tiltaket i
forbindelse med rullering av reguleringsplanen for Moseidmoen.
Fylkeskommunen gir råd om at det ikke gis dispensasjon som omsøkt og at tiltaket vurderes
som ledd i ny regulering for Moseidmoen. Sekundært påpekes at det ikke finnes lekeplass
for det minste barna i området, at barn og unges interesser beskrives i
dispensasjonssøknaden og at det settes vilkår om opparbeiding av lekeareal til eventuell
dispensasjon.
I uttalelse 15.02.2016 til dispensasjonsbehandlingen uttaler Statens vegvesen: «Statens
vegvesen mener det er uheldig å dispensere fra gjeldende plan og at omdisponering/tiltaket
bør avvente den varslede reguleringsplanen for Moseidmoen. Dispensasjon medfører økt
trafikk i avkjørsel fra fv. 7 til området og det forutsettes at regulert frisiktssone opparbeides.
Det er ikke tilbud for myke trafikanter (fortau/gang-/sykkelveg) på østsiden av fylkesvegen
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og tiltaket vil kunne medføre økt kryssing av vegen.» I uttalelse datert 26.06.2017
opprettholder vegvesenet forutsetningen om at regulert frisikt i avkjørsel til fv. 7
opparbeides.
Ut fra kravet i § 19-2, 2. ledd, siste setning er det i saken vanskelig å konkludere med klar
overvekt av fordeler. Etter § 19-2, 4. ledd bør kommunen ikke dispensere fra planer, lovens
bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.
På den annen side var disse forhold godt utredet og belyst både i nabomerknad,
saksutredning og uttalelser fra statlig og regional myndighet ved behandlingen i bygg- og
miljøutvalget. Det bemerkes at søker og utvalgets begrunnelse i sak 2/16, 14. januar 2016:
«..det er to eksisterende eneboligtomter, hvor det kunne bli bygget to eneboliger med
leiligheter i kjelleren. Avvikene fra plan ansees derfor ikke for å være av større karakter….»,
står i motstrid til reguleringsbestemmelsene. En slik begrunnelsen kan benyttes av alle
eneboliger på Moseidmoen. Begrunnelsen skiller ikke mellom begrepene utleie som ikke
krever søknad eller godkjenning og etablering av to boenheter i 2 mannsbolig som krever
søknad, dispensasjon og godkjenning. Alle de fire boenhetene vil ut fra samme
resonnement kunne drive ikke søknadspliktig utleie av ett eller flere rom i bolig. Det er
derfor viktig å tydeliggjøre at denne begrunnelsen mangler saklig forankring.
Etter § 19-2, 3. ledd skal dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet
og tilgjengelighet vektlegges. Utover hva som allerede er anført om trafikksikkerhet
vurderes dispensasjon i liten grad å berøre helse, miljø og tilgjengelighet. Dispensasjon
berører ikke jordvern.
Enhet for plan- og utbygging gav sitt faglige syn til kjenne første gang saken ble behandlet.
Enheten mener saken nå er godt og riktig opplyst. Enheten ser ikke at det er nye forhold av
en slik tyngde at enheten finner det riktig å overprøve utvalgets vurdering av at fordelene er
klart større enn ulempene.
Estetiske krav:
Enheten for plan og utbygging har lagt søknadens tegninger til grunn for sin vurdering.
Tiltaket tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til omgivelsene;
- dog anses snitt og fasadetegninger som skjematiske/uferdige; -disse revideres med
påføring av eksisterende og nytt terreng før igangsetting gis.
Beliggenhet, høydeplassering og evt. endringer:
Høydeplasseringen fastsettes i dette vedtaket til 51,6 moh. for tiltaket på gnr/bnr 23/262 og
47 moh. for tiltaket på gnr/bnr 23/81.
Plassering i plan skal være utstukket og koordinater for dette skal være innsendt
(stikningsplan) før tiltakets tillates igangsatt. Dersom det ved kontroll av plassering i
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utførelsesfasen, er avvik i forhold til innsendt situasjonsplan/gitt tillatelse, må det innsendes
ny revidert situasjonsplan og evt. søknad om endring av tillatelse.
Dersom eventuelle avvik betinger endring av tillatelse, skal arbeidene stanses til det
foreligger endringstillatelse.
Teknisk infrastruktur (pbl § 27):
De foreligger privat avtale om drift- og vedlikehold av felles veg fra avkjørsel til fv 7. Mellom
avkjørsel og egen tomt er det gitt adkomstrett over kommunens eiendom gnr 23 bnr 25.
Videre foreligger tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel til fv. 7 fra Statens vegvesen datert
26.01.2018.
Søknadens vann- og avløpsplan er godkjent av kommunen i e-post av 11. juli 2017.
Naturmangfoldloven
Jf. fylkesmannens tidligere vurdering ansees naturmangfold tilstrekkelig vurdert.
Gjennomføringsplan:
Revidert gjennomføringsplan, datert 27. 04. 17. gjelder for tiltaket. Det gjøres oppmerksom
på at gjennomføringsplanen er dynamisk slik at denne oppdateres i samsvar med
fremdriften i utførte ansvarsområder/innkomne samsvarserklæringer mm.
Tiltaksklasser:
Tiltaket fastsettes i tiltaksklasse 1.
Erklæringer om ansvarsrett:
Søknadens erklæringer + søknad vedlagt revidert gjennomføringsplan skal legges til grunn
for byggets prosjektering, utførelse og kontroll. I sum skal de involverte foretak dekke alle
fagområder som omfattes av det godkjente tiltaket.
Alle foretak skal utføre egenkontroll innenfor sitt fagområde og utarbeide
samsvarserklæring. , jfr. byggesaksforskriften SAK10 §§ 12-3 og 12-4. Avvik skal registreres,
begrunnes og om nødvendig omprosjekteres. Foretak som benytter underleverandører eller
underentreprenører må selv vurdere kvalifikasjoner til disse etter bestemmelsene i
byggesaksforskriften SAK10 § 12-6.
Igangsetting:
Før tiltaket tillates igangsatt skal følgende være innsendt og godkjent:
 Oppdatert gjennomføringsplan inkl. nødvendige ansvarserklæringer.
 Reviderte tegninger, snitt og fasader med påføring av nytt og gammelt terreng.
 Opplysninger om tiltakets plassering, med koordinater og stikningsplan.
Er tiltaket endret etter rammetillatelsen må reviderte tegninger innsendes og søkes
godkjent som endring av tillatelse.
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Ferdigstillelse:
Når tiltaket skal tas i bruk skal ansvarlig søker skriftlig anmode om ferdigattest eller
unntaksvis midlertidig brukstillatelse. Dokumentasjon i samsvar med plan- og bygningsloven
§ 21-10, jfr. byggesaksforskriften SAK10 § 8-1 må innsendes:
 Oppdatert gjennomføringsplan.
 Opplysninger om tiltakets plassering (slik det er utført) fortrinnsvis på digital form,
for ajourføring av kart (dersom dette ikke er innsendt tidligere).
 ”Som bygget” tegninger dersom det er foretatt mindre justeringer/endringer som
ikke går ut over gitt tillatelse.
 Boligene skal utstyres med godt synlig husnummerskilt før ferdigattest kan gis.
 Når rivingen er ferdig skal søker skriftlig søke om ferdigattest vedlagt kvitteringer for
levering på godkjent avfallsplass.
Er tiltaket endret utover gitt tillatelse må reviderte tegninger innsendes og søkes godkjent
som endring av tillatelse, -se punk Beliggenhet, høydeplassering og evt. endringer: over.
Slike endringer skal godkjennes av enhet for plan og utbygging før de gjennomføres.
Tilsyn:
Enhet for plan og utbygging skal i henhold til plan- og bygningsloven drive tilsyn i
byggesaker. Det bør påregnes at den kan bli foretatt tilsyn i ett eller flere områder innenfor
tiltaket.
Avfall:
Byggeavfall i utførelsesfasen skal sorteres og leveres på godkjent avfallsplass/deponi. For
rivingen skal det fremlegges kvitteringer for levering på godkjent avfallsplass. Bålbrenning
av byggeavfall tillates ikke.
Gebyr:
Behandlingsgebyr for tomannsbolig på gnr/bnr 23/81
Behandlingsgebyr for tomannsbolig på gnr/bnr 23/262
Dispensasjonsgebyr for saker som krever høring
- Fradrag for tidligere innbetalt (fakt.nr. 6014425)
Sum for fakturering

kr. 22.110,- .
kr. 22.110,kr. 10.870,kr -44.220,kr. 10.870,-

Faktura ettersendes til tiltakshaver.
Gyldighet:
Vedtak om tillatelse har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Etter den tid faller tillatelsen bort,
jfr. plan- og bygningsloven § 21-9.
Klageadgang:
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Vedtaket kan påklages, jfr. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven § 28. Se
vedlagte orientering.
Med hilsen

Eivind Mauland
Enhetsleder
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift
Kopi: Enhet for teknisk forvaltning, Kjersti Simonstad/Enhet for plan og utbygging, Terje
Mathisen/Kristiansandsregionen brann og redning IKS, Linda Renee Smith/Norsk
Byggservice AS - Avd. Sør Vennesla, Byggfirma Tore Lindekleiv, Nils Sverre Ingebretsen, Silje
Ingebretsen, Fylkesmannen i Vest-Agder, Vest-Agder fylkeskommune, Statens vegvesen –
Region sør
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00124-1
Sander Haga Ask

Saksgang
Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
13.03.2018

Orienteringer fra revisor 13.03.2018
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

1
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00125-1
Sander Haga Ask

Saksgang
Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
13.03.2018

Eventuelt 13.03.2018
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

1

