Meeting Book: Vennesla kontrollutvalg (11.09.2018)

Vennesla kontrollutvalg
Date: 2018-09-11T14:00:00
Location: Herredshuset, Sal 1
Note:

Saksliste
Møteinnkalling
4/18 Godkjenning av møteinnkalling 11.09.2018

3

Møteprotokoll
4/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 08.05.2018

4

Saker til behandling
16/18 Valg av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt

18

17/18 Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2019

60

18/18 Overordnet revisjonsstrategi Vennesla kommune 2018

66

19/18 Orientering fra revisor 11.09.2018

75

20/18 Eventuelt 11.09.2018

81

4/18 Godkjenning av møteinnkalling 11.09.2018 - 18/00116-23 Godkjenning av møteinnkalling 11.09.2018 : Godkjenning av møteinnkalling 11.09.2018

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00116-23
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Vennesla kontrollutvalg

11.09.2018

Godkjenning av møteinnkalling 11.09.2018
Forslag fra sekretariatet:
Møteinnkallingen godkjennes.
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4/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 08.05.2018 - 18/00116-24 Godkjenning av protokoll fra møtet 08.05.2018 : Godkjenning av protokoll fra møtet 08.05.2018

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00116-24
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Vennesla kontrollutvalg

11.09.2018

Godkjenning av protokoll fra møtet 08.05.2018
Forslag fra sekretariatet:
Protokoll fra møtet 08.05.2018 godkjennes.

Vedlegg:
- Protokoll Vennesla kontrollutvalg 08.05.2018
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Møteprotokoll
Vennesla kontrollutvalg
Dato:
Sted:
Arkivsak:

08.05.2018 kl. 15:30
Sal 1
18/00116

Til stede:

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

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:
Andre:

Revisjonssjef Tor Ole Holbek
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica Harsvik Smith-Tønnessen
Økonomisjef Gerd Signe Eieland sak 8/18

Barnevernleder Mary Ann Taraldsen sak 9/18
Kommunalsjef Steinar Harbro sak 10/18
Kommunalsjef Aslak Wegge sak 11/18
Rådmann Svein Skisland sak 8-11/17
Protokollfører:

Sander Haga Ask

Sakskart

Side
Møteinnkalling

3/18

18/00116-15

Godkjenning av møteinnkalling 08.05.2018

3

Møteprotokoll

3/18

18/00116-16

Godkjenning av protokoll fra møtet 13.03.2018
Saker til behandling

1
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8/18

18/05535-1

Årsregnskap og årsmelding 2017 Vennesla kommune

5

9/18

18/06064-1

Orientering om barnevernstjenesten i Vennesla kommune

7

10/18

16/02704-18

Oppfølging av forvaltningsrevisjonen om spesialundervisning

8

11/18

18/06089-1

Orientering om gjennomføringen av den kommunale planstrategien

9

12/18

17/03258-14

Oppfølging av selskapskontroll i KBR og forvaltningsrevisjon av
feieravdelingen

10

13/18

18/06023-1

Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018 - Vennesla
kommune

11

14/18

18/00124-3

Orientering fra revisor 08.05.2018

12

15/18

18/00125-3

Eventuelt 08.05.2018

13

Vennesla, 08.05.2018
Oddbjørn Hagen
Kontrollutvalgsleder

Sander Haga Ask
Sekretær
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Møteinnkalling

3/18 Godkjenning av møteinnkalling 08.05.2018
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
08.05.2018

Forslag fra sekretariatet:
Møteinnkallingen godkjennes.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Møteinnkallingen godkjennes.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saksnr
3/18
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Møteprotokoll

3/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 13.03.2018
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
08.05.2018

Forslag fra sekretariatet:
Protokoll fra møtet 13.03.2018 godkjennes.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Protokoll fra møtet 13.03.2018 godkjennes.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saksnr
3/18
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Saker til behandling

8/18 Årsregnskap og årsmelding 2017 Vennesla kommune
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
08.05.2018

Saksnr
8/18

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalgets uttalelse til Vennesla kommune årsregnskap 2017:
Kontrollutvalget har behandlet Vennesla kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med
årsregnskapet forelå årsrapport fra rådmannen. Agder Kommunerevisjon IKS har avlagt
revisjonsberetning for regnskapsåret 2017.
Vennesla kommunes årsregnskap viser kr. 829 013 415 til fordeling drift og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 33 982 420.
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og
noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som
årsrapporten til rådmannen omhandler.
Kontrollutvalget viser til revisjonsberetningen der revisor mener at regnskapet er avlagt i
samsvar med lover og forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.
Kontrollutvalget anbefaler at Vennesla kommunes årsregnskap for 2017 godkjennes.
Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.
Møtebehandling
Økonomisjef Gerd Signe Eieland orienterte om regnskapet og årsmeldingen for 2017, og
svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica Harsvik Smith-Tønnessen orienterte om arbeidet
med revidering av regnskapet og årsberetningen.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Kontrollutvalgets uttalelse til Vennesla kommune årsregnskap 2017:
Kontrollutvalget har behandlet Vennesla kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med
årsregnskapet forelå årsrapport fra rådmannen. Agder Kommunerevisjon IKS har avlagt
revisjonsberetning for regnskapsåret 2017.
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Vennesla kommunes årsregnskap viser kr. 829 013 415 til fordeling drift og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 33 982 420.
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og
noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som
årsrapporten til rådmannen omhandler.
Kontrollutvalget viser til revisjonsberetningen der revisor mener at regnskapet er avlagt i
samsvar med lover og forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.
Kontrollutvalget anbefaler at Vennesla kommunes årsregnskap for 2017 godkjennes.
Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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9/18 Orientering om barnevernstjenesten i Vennesla kommune
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
08.05.2018

Saksnr
9/18

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Møtebehandling
Barnevernleder Mary Ann Taraldsen orienterte om barnevernstjenesten for Vennesla
kommune og hvordan bekymringsmeldinger blir fulgt opp.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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10/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen om spesialundervisning
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
08.05.2018

Saksnr
10/18

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget er fornøyd med hvordan forvaltningsrevisjonsrapporten er blitt fulgt opp og
avslutter med dette sin oppfølging av saken.
Møtebehandling
Kommunalsjef Steinar Harbro orienterte om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten
og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Revisjonen gikk gjennom anbefalingene i FR-prosjektet og hvordan disse er fulgt opp.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Kontrollutvalget er fornøyd med hvordan forvaltningsrevisjonsrapporten er blitt fulgt opp og
avslutter med dette sin oppfølging av saken.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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11/18 Orientering om gjennomføringen av den kommunale planstrategien
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
08.05.2018

Saksnr
11/18

Forslag fra sekretariatet:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Møtebehandling
Kommunalsjef Aslak Wegge orienterte om arbeidet med gjennomføringen av den kommunale
planstrategien.
Forslag til vedtak fremsatt i møtet:
Kontrollutvalget tar saken til orientering,
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.
Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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12/18 Oppfølging av selskapskontroll i KBR og forvaltningsrevisjon av
feieravdelingen
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
08.05.2018

Saksnr
12/18

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget er fornøyd med hvordan selskapskontrollen i KBR og forvaltningsrevisjonen
av feieravdelingen er fulgt opp og avslutter med dette saken.
Møtebehandling
Kontrollutvalget gikk igjennom redegjørelsen fra brannsjefen for hvordan rapporten var fulgt
opp.
Revisjonen orienterte om hvordan anbefalingene i selskapskontrollrapporten er fulgt opp av
eierkommuner og KBR.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak
.
Vedtak
Kontrollutvalget er fornøyd med hvordan selskapskontrollen i KBR og forvaltningsrevisjonen
av feieravdelingen er fulgt opp og avslutter med dette saken.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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13/18 Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018 - Vennesla
kommune
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
08.05.2018

Saksnr
13/18

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Møtebehandling
Kontrollutvalget gikk igjennom de aktuelle tilsynene for Vennesla kommune.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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14/18 Orientering fra revisor 08.05.2018
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
08.05.2018

Saksnr
14/18

Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.
Møtebehandling
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica Harsvik Smith-Tønnessen orienterte om det
pågående regnskapsrevisjonen.
Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om
- Mulig selskapskontroll i Konsesjonskraft.
- Notat om stiftelser kommer til neste møte.
- Bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket jf. kommuneloven 31 pkt. 3 under deler av orienteringen.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Saken tas til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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15/18 Eventuelt 08.05.2018
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
08.05.2018

Saksnr
15/18

Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.
Møtebehandling
1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret
a. Kontrollutvalgets årsmelding 2017 behandlet 26.04.2018
2. Neste møte blir 11.09.2018 kl. 14.00
3. Eventuelt
a. Kontrollutvalget diskuterte vårkonferansen til Temark.
b. Kontrollutvalget diskuterte kommunens rangering på åpenhetsindeksen til
pressens offentlighetsutvalg.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Saken tas til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/08118-1
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Vennesla kontrollutvalg

11.09.2018

Valg av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt
Forslag fra sekretariatet:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget behandlet i møte 24.11.2015 overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for
Vennesla kommune for perioden 2015-2019 utarbeidet av Agder Kommunerevisjon IKS. Planen ble
behandlet i kommunestyret 17.12.2015.
Med bakgrunn i vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 legger sekretariatet frem denne saken
som skal danne grunnlag for kontrollutvalget valg av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt

Saksopplysninger:
Bestilling av en forvaltningsrevisjon skal ta utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget kan også bli gjort kjent med saker det er knyttet risiko til, hvor de vil gjennomføre
et forvaltningsrevisjonsprosjekt som ikke er en del av planen for forvaltningsrevisjon. For å kunne
bestille en forvaltningsrevisjon må kontrollutvalget ha tilgjengelige budsjettmidler. Hvis ikke
utvalget har midler, kan det be kommunestyret om ekstra bevilgning. Kommunestyret kan også
bestille en forvaltningsrevisjon.
Kommunestyret behandlet i møte 17.12.2015 sak 90/15 Plan for forvaltningsrevisjon 2015-2019.
Kommunestyret fattet etter kontrollutvalgets innstilling slikt enstemmig vedtak:
«1. Kommunestyret tar overordnet analyse til orientering.
2. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for 2015-2019 som den foreligger, med
oppstart første prosjekt «frafall i skolen»
3. Kontrollutvalget gis myndighet til å endre planen i perioden.»
Den vedtatte Plan for forvaltningsrevisjon 2015-2019 har følgende prosjekter i planen med revisjonens
vesentlighetsvurdering i parentes:

1

16/18 Valg av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt - 18/08118-1 Valg av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt : Valg av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt

-

-

Overordnet
o God forvaltning av kommunens eierinteresser i kommunale selskap (Vesentlighet
Middels/Høy)
Seksjon for samfunnsutvikling
o Beredsskap/sikkerhet (Vesentlighet Middels/Høy)
Økonomiseksjonen
o Sørge for at kommunen følger reglene for offentlige anskaffelser ved innkjøp av varer og
tjenester (Vesentlighet Middels/Høy)
Seksjon for oppvekst
o Utdanningsnivå i befolkningen (Vesentlighet Høy)
 Frafall i skolen
o Inkludering i skole og barnehage (Vesentlighet Høy)
o Forebyggende og avhjelpende tiltak for barn og unge (Vesentlighet Høy)
Seksjon for helse og omsorg
o Behandlings og oppfølgingstilbud til personer/pasienter med psykiske lidelser og/eller
rusrelaterte problemer (Vesentlighet Høy)

Kontrollutvalget har tidligere i denne perioden behandlet en forvaltningsrevisjon om frafall i skolen som
kontrollutvalget avsluttet oppfølgingen av i forrige møte. Her kunne administrasjonen vise til gode
resultater og kontrollutvalget var fornøyd med tiltakene som var iverksatt. Kontrollutvalget har også
behandlet en revisjonsrapport om økonomistyringen ved Venneslaheimen omsorgssenter og en rapport
om offentlige anskaffelser. I tillegg har det vært gjennomført en forvaltningsrevisjon av feieravdelingen
av Kristiansandsregionen brann og redning IKS. Gjennomførte rapporter medfører at behovet for nye
forvaltningsrevisjoner på enkelte områder blir mindre og påvirker risikoen og vesentligheten til enkelte
prosjekter.
Sekretariatet har mottatt en henvendelse fra Agder sekretariat på vegne av Evje og Hornes kontrollutvalg
hvor de foreslår en felles forvaltningsrevisjon på barnevernet. Vennesla kommune. Iveland kommune og
Evje og Hornes kommune har felles barnevernstjeneste og en samkjørt forvaltningsrevisjon vil gi mindre
belastning for den reviderte enn to separate prosjekter. I den vedtatte Plan for forvaltningsrevisjon 20152019 har revisjonen vurdert forebyggende og avhjelpende tiltak for barn og unge til å ha høy vesentlighet.
Det er viktig å bemerke at den overordnede analysen som lå til grunn fra gjeldende Plan for
forvaltningsrevisjon er fra 2015 og risikoen og vesentligheten kan ha endret seg. Kontrollutvalget hadde
en egen orientering fra barnevernstjenesten i forrige møte hvor barnevernsleder Mary Ann Taraldsen
orienterte. Av kommunens årsmelding for 2017 fremgår det at Vennesla kommune har en forholdsvis stor
andel barn med barnevernstiltak sett opp mot sammenlignbare kommuner. Andel barn i Vennesla med
barneverntiltak er i 2017 7,3% og har økt fra 5,8% i 2014. For kommunens KOSTRA gruppe er
gjennomsnittet 5,6% og landet for øvrig på 5,1%.

Vurdering fra sekretariatet:
Etter sekretariatets vurdering bør kontrollutvalget ta utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon ved
bestilling av en forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget kan også bli gjort kjent med saker det er knyttet
risiko til, hvor de vil gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt som ikke er en del av planen for
forvaltningsrevisjon eller kommunestyret kan bestille en forvaltningsrevisjon.
Dialogen mellom revisor og kontrollutvalg er sentral i planleggingen av forvaltningsrevisjoner
Kontrollutvalget må ha fokus på hvordan de formulerer bestillinger og hvordan de spisser
problemstillingene de ønsker at revisor skal svare på. Samtidig er det viktig at revisjonen setter av tid til å
diskutere problemstillinger og vinklinger på prosjektene med kontrollutvalget, slik at kontrollutvalget får
nødvendig informasjon og kunnskap til å gjøre gode bestillinger. Utvalget bør forsøke å velge et prosjekt
som vil gi kommunen gode muligheter for læring og forbedring.
Sekretariatet legger med dette frem saken for drøfting i kontrollutvalget uten forslag til vedtak.
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Vedlegg:
- Overordnet analyse Vennesla kommune 2015
- Plan for forvaltningsrevisjon 2015-2019
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KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS
Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla

Overordnet analyse for
Vennesla kommune

2015
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1. Innledning
Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Vennesla utarbeidet
en overordnet analyse for forvaltningsrevisjon for perioden 2015-2019. I dette kapitlet ser vi
nærmere på bakgrunnen og formålet med den overordnede analysen. Det redegjøres også for
metoden som har blitt benyttet for å samle inn rapportens datamateriale.

1.1 Bakgrunn
I henhold til forskrift om kontrollutvalg, skal kontrollutvalget utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon som vedtas i kommunestyret. Forskriftens § 10 lyder som følger:
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året
etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv
som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.
Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens
virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter.

1.2 Formål
Formålet med den overordnede analysen er å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon
innenfor de ulike seksjonene og enhetene i kommunen. Revisjonen har gjennom analysen søkt
å avdekke hvor kommunen har størst utfordringer med å nå sine målsettinger. Målene bygger
på lover og forskrifter og kommunestyrets vedtak og forutsetninger.
Kontrollutvalget skal med utgangspunkt i den overordnede analysen kunne gjøre en prioritering av på hvilke områder det bør gjennomføres forvaltningsrevisjonsprosjekter.

1.3 Avgrensning
Kravet om at det skal utarbeides en overordnet analyse fremgår av forskrift om kontrollutvalg,
§ 10 annet ledd. Forskriftsteksten gir ingen føringer på hva en overordnet analyse er eller
hvordan den skal gjennomføres, bortsett fra at den skal bygge på risiko- og vesentlighetsvurderinger som tar sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på ulike sektorer og
virksomheter1.
1

Norges kommunerevisorforbund, Veileder til utarbeidelse av overordnet analyse, s. 8. Hentet fra:
http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/OA_Veileder.pdf
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I departementets merknader til bestemmelsen fremgår det at hensikten med analysen er å
skaffe relevant informasjon om kommunens virksomhet slik at kontrollutvalget kan legge en
plan for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget må foreta en prioritering av aktuelle prosjekter,
prioriteringen må ta utgangspunkt i de avvik eller svakheter som analysen avdekker.
I departementets merknader utdypes det videre hva som menes med uttrykket ”risiko- og vesentlighetsvurderinger”:
I uttrykket ”risiko- og vesentlighetsvurderinger” ligger at det skal gjøres en vurdering
av på hvilke områder av kommunens/fylkeskommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og mål som er satt for virksomheten2.

1.4 Metode
Revisjonen har basert den overordnede analysen på dokumentgjennomgang og samtaler med
sentrale personer i kommuneadministrasjonen:
-

Vi har gått gjennom kommunens sentrale styringsdokumenter; kommuneplanens langsiktige del, kommuneplanens kortsiktige del (økonomiplanen), årsbudsjett og rapportering og regnskap. Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument.
Planens samfunnsdel konkretiserer politiske mål, strategier og visjoner for utviklingen
av kommunen. Den peker på behov innenfor ulike samfunnsområder og legger grunnlaget for viktige prioriteringer. Økonomiplanen inneholder konkrete tiltak for å nå målene i kommuneplanen, og årsrapporten viser hva som har blitt gjort i løpet av året for
å nå kommunens målsettinger3.
Kommuneplanens samfunnsdel ble revidert i mai 2015. Det er denne utgaven som ligger til grunn for den påfølgende analysen. Videre har økonomiplanen for 2015-2018
blitt benyttet sammen med årsrapporten for 2014.

-

I tillegg til å hente tallmateriale fra kommunens styringsdokumenter, har vi også benyttet Kostratall for å sammenligne Vennesla med andre kommuner, fylket og landet
for øvrig.

2

Rundskriv H- 15/04, Ikrafttreden av lov om endringer i kommuneloven om kommunal revisjon m.m, forskrifter
om kontrollutvalg og revisjon, samt enkelte endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning ,s.6. Hentet fra
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/krd/rus/2004/0007/ddd/pdfv/214477-vedlegg_1.pdf
3
Vennesla kommune, Årsrapport 2014, s.6. Hentet fra
http://www.vennesla.kommune.no/Documents/%c3%98konomiseksjonen/%c3%85rsmelding%202014.pdf
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Det har vært avholdt møte med rådmannen. Under møtet drøftet vi de risikovurderinger som revisjonen hadde foretatt på bakgrunn av dokumentgjennomgangen, og
fikk samtidig nyttige innspill på hvor administrasjonen selv mente det kunne være
hensiktsmessig å gjennomføre forvaltningsrevisjon i den kommende perioden.
I møtet deltok også to representanter fra Fylkesmannen. Bakgrunnen for dette er et pilotprosjekt mellom Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS, KS Agder og Fylkesmannen i
Vest-Agder vedrørende tilsyn og egenkontroll.

-

Kontrollutvalget for perioden 2011-2015 har også fått anledning til å uttale seg om
tema som kan være aktuelle for forvaltningsrevisjon i ny periode.
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2. Hovedtall, strategi og mål for Vennesla kommune
I dette kapitlet omtaler vi hovedtall fra regnskapet for 2014. Vi sammenligner også ressursbruk i Vennesla med Kostragruppe 84, fylket og landet for øvrig. Videre omtaler vi kommunens mål og utfordringer i økonomiplanperioden 2015-2018.

2.1 Hovedtall
Brutto driftsresultat var i 2014 på 4,5 millioner kroner mot 21, 4 millioner kroner i 2013. Årsaken til at resultatet gikk så kraftig ned, var endrede regnskapsregler for føring av momskompensasjon. Dette påvirker også netto driftsresultat; netto driftsresultat5 var 22,7 millioner
kroner, hvilket er en reduksjon på cirka 4,3 millioner fra 2013. Hovedårsaken til at netto
driftsresultat ikke ble like redusert som brutto driftsresultat, var høy avkastning på finanskapitalen og lavere netto renteutgifter. Dette gir en resultatgrad6 på 2,4 %. Korrigert for premieavvik på pensjon og netto avsetning til bundne fond, gav dette et netto driftsresultat på cirka
15,6 millioner kroner og en resultatgrad på 1,66 %. Ifølge sentrale myndigheter bør kommunens netto driftsresultat utgjøre minst 1,75 % i forhold til driftsinntektene. Frem til og med
2014 var denne anbefalingen på 3 %, men dette ble endret da føring for momskompensasjon
fra investeringer ble gjort om.
Regnskapet for 2014 viser et regnskapsmessig mindreforbruk i forhold til budsjett på cirka
16,6 millioner kroner. De viktigste årsakene til dette var større urealisert gevinst på finanskapitalen enn budsjettert, lavere netto renteutgifter, lavere utgifter til private barnehager, reduserte utgifter til pensjon og god økonomistyring i resultatenhetene. Kommunens finansinntekter ble cirka 14,4 millioner kroner høyere enn budsjettert, og det fremgår av årsrapporten at
dette i hovedsak skyldes god avkastning på den langsiktige finanskapitalen, samtidig som
renteinntektene ble høyere enn forventet.
Rådmannen skriver i årsrapporten for 2014 at økonomistyringen innenfor den enkelte seksjon
og resultatenhet samlet sett må karakteriseres som god. Det var et positivt avvik fra budsjett
på cirka 2,9 millioner kroner. Imidlertid bemerkes det også at enkelte enheter hadde betydelige økonomiske utfordringer i 2014, det er forsøkt å ta høyde for dette i budsjettet for 2015.
Kommunes lånegjeld i % av driftsinntektene økte noe fra 2013 til 2014. Ved utgangen av
2014 var lånegjelden på 62,7 %.
Kommunens frie fondskapital ble noe styrket i løpet av året. Ved årsskiftet 14/15 hadde
kommunen cirka 46,9 millioner kroner til disposisjon på generelt disposisjonsfond og cirka
4

Vennesla kommune er del av Kostragruppe 8. Kostragruppen består av de kommunene i landet som SSB mener er mest sammenlignbare med Vennesla når det gjelder folkemengde og økonomiske rammebetingelser.
5
Netto driftsresultat er det beløp som kommunen sitter igjen med når den ordinære driften, renter og avdrag er
betalt. Dette beløpet kan kommune disponere til egenkapital ved investeringer eller avsetninger.
6
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene.
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14,1 millioner på bufferfond i forhold til finansforvaltningen. Det generelle disposisjonsfondet utgjør 6,2 % av driftsinntektene. Rådmannen påpeker viktigheten av at kommunen har
tilfredsstillende fondsmidler til disposisjon slik at de kan møte svingninger i økonomien og
økende pensjonsutgiftene i årene som kommer.
Inntekts- og utgiftutviklingen i kommunen viser at driftsutgiftene har økt mer enn driftsinntektene fra 2011 til 2014. Dette er en negativ utvikling, og kommunen må ha fokus på effektivisering og innsparing i tiden fremover. Dette gjenspeiles i økonomiplanen for 2015 -2018,
som omtales senere i kapitlet.

2.1.1 Sammenlignet med andre kommuner, fylket og landet
For å belyse den økonomiske situasjonen til Vennesla, vil vi i dette avsnittet sammenligne
kommunen med landet (Oslo holdt utenfor), fylket og andre relevante kommuner. Vennesla er
en del av Kostragruppe 8, som SSB anser som sammenlignbar med hensyn til folkemengde og
økonomiske rammebetingelser.

Tallmaterialet som omtales er hentet fra Kostra7 og kommunens styringsdokumenter.

7

Reviderte tall per 26.06.2015.
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Kommunens netto driftsresultat for 2014 var bra sammenlignet med Kostragruppen, fylket og
landet for øvrig. Kommunen hadde en resultatgrad på 2,4 %, mens Kostragruppen, fylket og
landet lå på henholdsvis 0,7 %, 1,9 % og 1,0 %.
Kommunes lånegjeld i % av driftsinntektene var i 2014 på 62,7 %. Kommunen har lavere
lånegjeld enn gjennomsnittet i landet, fylke og sammenlignbare kommuner. Det fremgår imidlertid av økonomiplanen for 2015-2018 at kommunens lånegjeld vil øke den kommende perioden.
Frie inntekter per innbygger var 47 226 kroner i 2014. Dette er i tråd med sammenligningsgrunnlaget; frie inntekter for Kostragruppen, Vest-Agder og landet var henholdsvis 46 768 kr,
47 410 kr og 48 610 kr per innbygger.
Nøkkeltall innen pleie og omsorg viser at Vennesla hadde noe høyere netto driftsutgifter per
innbygger enn Kostragruppen og fylket, men at kommunen likevel ligger lavere enn gjennomsnittet i landet. Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester viser vesentlig
lavere utgifter enn i sammenlignbare kommuner og landet for øvrig. Det går frem av økonomiplanen at dette kan være et tegn på at det drives effektivt, men også at hjemmetjenesten er
sårbar dersom behovene til tjenestemottakerne øker8. Videre viser tallmaterialet at Vennesla
hadde høyere netto driftsutgifter per innbygger over 80 år enn andre sammenlignbare kommuner. Kommunen har de siste årene hatt en bevisst satsing på hjemmetjenesten hvor målet er
at flest mulig skal få bo i egne hjem lengst mulig, dette til tross for store hjelpebehov.
Kommunen har høyere netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per innbygger 6- 15 år
enn fylket og landet. Det er høy andel elever som mottar spesialundervisning og resultater på
nasjonale prøver og eksamener viser at kommunen ligger under landsgjennomsnittet i flere
fag. Oversiktsdokumentet over folkehelsen i Vennesla viser i tillegg til at befolkningen i Vennesla har et lavere utdanningsnivå enn både fylket og landet for øvrig.
Kommunen har mange sosialhjelpsmottagere i alderen 20- 66 år. Hvis vi sammenligner med
kommunene i Knutepunkt Sørlandet, er det kun Iveland som har større andel sosialhjelpsmottakere. Kostrastatistikken viser likevel at netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger
20 – 66 år er noe lavere i Vennesla enn snittet i fylket og landet. Arbeidsledigheten har vært
variabel de senere år, det fremgår av tallgrunnlaget i kommuneplanens folkehelsedel at kommunen omtrent har to prosentpoeng lavere andel sysselsatte enn landet som helhet. Kommunen har også en høy andel kvinner som jobber deltid (49,1 %) sammenlignet med landet for
øvrig (34,5 %)9.

8

Vennesla kommune, Årsbudsjett 2014 – Økonomiplan 2015- 2018, s. 40. Hentet fra
http://www.vennesla.kommune.no/Documents/R%c3%a5dmann/R%c3%a5dmannens%20forslag%202015.pdf
9 Vennesla kommune, Kommuneplan for Vennesla 2015-2016; oversiktsdokument folkehelse i Vennesla, s. 15
Hentet fra
http://www.vennesla.kommune.no/Documents/Samfunnsutvikling/2.%20Vedleggshefte.%20Revidert%202015.
%20Oversiktsdokument%20folkehelse%20pr.%2021.05.2015.pdf

9
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2.2 Årsverk og sykefravær
De ansatte er kommunens viktigste ressurs for å kunne levere gode tjenester til Venneslas
innbyggere. Ved utgangen av 2014 hadde kommunen 1145 ansatte. De ansatte skal gjenspeile
befolkningens sammensetning og kommunen tilstreber en fornuftig kjønnsbalanse.
I 2014 har kommunen hatt fokus på ufrivillig deltid. Dette har særlig vært et viktig tema innen
enhet for helse og omsorg hvor det fremgår at 25 % av de ansatte ønsker større stilling. Det
har samlet sett blitt flere økte stillinger, og kommunen vil fortsatt ha fokus på dette i fremtiden.
Sykefraværet var på totalt 6,6 % i 2014. Kommunen har de siste årene hatt fokus på å redusere sykefraværet, og har opplevd en positiv utvikling over lengre tid. Kommunen har som målsetting at sykefraværet skal ned på tilsammen 6 %, og må fortsatt jobbe aktivt for å nå dette
målet. Det bemerkes at sykefraværet er ulikt representert innenfor de ulike seksjonene, noen
enheter er mer belastet med sykefravær enn andre.

2.3 Utfordringer og mål i økonomiplanperioden
2.3.1 Rammebetingelser
I økonomiplanen for 2015 – 2018 viser rådmannen til vedtatte hovedsatsingsområder i kommuneplan for 2011–202310; levekår og utvikling. Dette har, så langt det har latt seg gjøre, vært
styrende for arbeidet med budsjett og økonomiplan.
En viktig forutsetning for å kunne nå de mange målene kommunen har satt seg for
fremtiden er god økonomistyring og en viss grad av økonomisk handlefrihet11.
Kommunen har gjennom flere år hatt en stram økonomi. Omstillingsprosesser og effektivisering har vært nødvendig for å holde kontroll på utgiftene. Fra 2007 ble også inntektssiden
styrket gjennom eiendomsskatt. Dette sammen med stabilt gode rammevilkår fra staten, god
avkastning på finanskapitalen og store utbytter fra Agder Energi, har bidratt til at kommunen
har oppnådd stabilt gode regnskapsresultater de siste årene. Kommunen har også klart å bygge
opp en viss fondskapital, samtidig som lånegjelden er på et akseptabelt nivå.
Kommunen står likevel ovenfor store utfordringer i årene som kommer. Vennesla er i vekst
og innbyggertallet øker mer enn landsgjennomsnittet og snittet i øvrige kommuner i Agder.
Dette er positivt, men veksten kan samtidig gi noen utfordringer med hensyn til tjenestetilbudet i kommunen. I tillegg beskriver rådmannen at kommunen også må ta hensyn til stadig
10

Rådmannen bemerker at da økonomiplanen for 2015-2018 ble utarbeidet, hadde arbeidet med revisjon av
kommuneplanens samfunnsdel startet, men ikke blitt sluttført. Det ble derfor tatt utgangspunkt i kommuneplanen
for 2011-2023.
11
Vennesla kommune, Årsrapport 2014, s. 5. Hentet fra
http://www.vennesla.kommune.no/Documents/%c3%98konomiseksjonen/%c3%85rsmelding%202014.pdf
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økende pensjonsutgifter, demografiske endringer og allerede vedtatte investeringsprosjekter.
For å imøtekomme disse utfordringene, må kommunen gjennomføre kostnadsreduksjon i årene fremover.
I økonomiplanen som ble lagt frem for 2015- 2018 er de årlige resultatene svakere enn tidligere. Vedtatt økonomiplan legger opp til netto driftsresultat på cirka 9,7 millioner i 2015, 3,2
millioner i 2016, -2,3 millioner kroner i 2017 og cirka 3,2 millioner kroner i 2018. Dette gir
en resultatgrad på henholdsvis 1 %, 0,3 %, -0,2 % og 0,3 %. Totalt i perioden vil netto avsetning til generelt disposisjonsfond være 4,8 millioner kroner. Ved utgangen av 2014 var det
generelle disposisjonsfondet på 46,9 millioner kroner, hvilket gjør at kommunen til dels kan
forsvare de svake resultatene for den kommende perioden.
Investeringer i planperioden står for om lag 436 millioner kroner. Cirka 137 millioner er planlagt brukt til diverse vann- og avløpsprosjekter, men størst investering er knyttet til bygging
av ny svømmehall. Av investeringene i 2015 er cirka 86,7 millioner kroner foreslått finansiert
ved nye låneopptak, i tillegg kommer bruk av tidligere opptatte lån. Det legges i planperioden
opp til en lånegjeld i % av brutto driftsutgifter på 75,4 % i 2015, 78 % i 2016, 79,6 % i 2017
og 77,2 % i 2018. Det er budsjettert med en egenkapital på investeringer på 9 millioner kroner
i perioden.
Som tidligere nevnt, har det vært nødvendig å styrke helse og omsorgtjenestene og enhet for
barn og familie. Enhet for barn og familie skal samordne forebyggende og avhjelpende tiltak
for barn og unge. Regnskapet for 2014 viste en overskridelse på totalt 2,9 millioner kroner.
Det fremgår av årsrapporten at dette hovedsakelig skyldes store utgifter knyttet til barnevernet; barneverntjenesten hadde en overskridelse på tiltakssiden på nesten fem millioner kroner.
Bakgrunnen for dette var flere plasseringer og økte kostnader til hver enkelt plassering blant
annet som følge av dyre forsterkningstiltak i fosterhjemmene. I økonomiplanen for 2015-2018
legges det opp til en styrkning av enheten og det settes av en rammeøkning til tiltak i barnevernet på tre millioner kroner.
Venneslaheimen omsorgssenter omfatter drift av sykehjemsplasser. Sykehjemmet har tre sykehjemsavdelinger, en korttids/ øyeblikkelighjelpsenhet og vaskeri. Regnskapet for 2014 viser
et overforbruk på nesten tre millioner kroner, ifølge årsrapporten skyldes overskridelsen i hovedsak store utgifter til ressurskrevende brukere12. Det er forsøkt tatt høyde for dette i ny
økonomiplanperiode, det er årlig satt av en million kroner som en del av en opptrappingsplan
innen helse og omsorg. Det er også satt av 1,5 millioner årlig til enhet for hjemmetjeneste og
rehabilitering.

12

Vennesla kommune, Årsrapport 2014, s. 75. Hentet fra
http://www.vennesla.kommune.no/Documents/%c3%98konomiseksjonen/%c3%85rsmelding%202014.pdf
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2.3.2 Satsingsområder
I kommuneplanen for 2015-2026 rettes det fokus mot to hovedsatsingsområder13:
Levekår:
- likeverd/ likestilling/ kompetanse/ utdanning/ oppvekstvilkår/ folkehelse.
Utvikling:
- befolknings-/næringsutvikling.
Dette er viktige områder som må videreutvikles for at Vennesla skal være et godt sted å bo og
skape vekst i. Satsingsområdene vil være retningsgivende for kommunens rolle innen samfunnsutvikling, oppvekst, helse og omsorg, som arbeidsgiver, ressursforvalter og forvaltningsorgan:
Samfunnsutviklerrollen:
Kommunen er en viktig premissleverandør for utvikling av lokalsamfunnet. Gjennom
planarbeid og målrettet prioritering kan man legge til rette for å stimulere til ønsket
utbygging, næringsutvikling og befolkningsvekst.
I kommuneplanen omtales følgende mål:
Vennesla ønsker å være en pådriver for positiv utvikling av næringsliv, boområder og
fritidsaktiviteter i regionen.
Styrke Vennesla sentrum som kommunesenter og område for handel og service, og bidra til fortsatt vekst i bygdesentrene på Skarpengland og Hægeland.
Kommunen skal bidra aktivt til økt næringsutvikling.
Bærekraftig utvikling skal legges til grunn for utvikling i Vennesla kommune.
Vennesla kommune skal være et trygt lokalsamfunn. Samfunnssikkerhet og beredskap
skal inngå i den ordinære planleggingen.
Universell utforming skal inngå i kommunal planlegging.
Kommunen skal ha et differensiert bolig- og tomtetilbud.
Kommunen skal ha et bredt kultur – og fritidstilbud.
Oppvekstrollen:
En av hovedoppgavene til kommunen er å yte best mulig tjenester til våre innbyggere
(…). Vi skal skape best mulig forhold for en trygg oppvekst for alle barn og unge. Dette fordrer langsiktig og helhetlig planlegging av prioriterte områder fra 0-18 år.

13

Vennesla kommune, Kommuneplanen for Vennesla 2015- 2026; Samfunnsdel, revidert 2015. Hentet fra:
http://www.vennesla.kommune.no/Documents/Samfunnsutvikling/1.%20Hefte%201.%20Revidert%20samfunns
del%20pr.%2021.05.2015.pdf?epslanguage=no
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Følgende målsettinger omtales i kommuneplanen:
Økt utdanningsnivå i befolkningen.
Vennesla kommune har samordnende tjenester internt med tidlig koordinert innsats.
Læringsmiljøet i barnehage og skole skal fremme likestilling og gi samme muligheter
for alle.
En mest mulig hensiktsmessig og effektiv barnehage- og skolestruktur.
Helse og omsorgsrollen:
«Morgendagens helse og omsorgstjeneste» skal skape tjenestetilbudet sammen med
brukerne, samhandle tettere med pårørende, ta i bruk velferdsteknologi og mobilisere
lokalsamfunnet på nye måter (...).
I kommuneplanen omtales følgende mål:
Redusert press på helsetjenesten gjennom satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid.
Helhetlige, koordinerte og effektive helse og omsorgstjenester.
Effektiv forebygging av psykiske vansker og rusutfordringer hos barn, ungdom og
voksne.
Vennesla kommune har stadig fokus på folkehelse i alle enheter og seksjoner.
Arbeidsgiverrollen:
Det er kommunestyret som har det overordnede arbeidsgiveransvaret. Den daglige
forvaltningen av dette ansvaret er delegert til rådmannen.
Følgende mål er satt for kommunen som arbeidsgiver:
Være en attraktiv arbeidsgiver som klarer å rekruttere nok arbeidskraft. Ha kvalifiserte
og motiverte ansatte.
Vennesla kommune ønsker at kommunens ansatte skal gjenspeile befolkningens sammensetning.
Eier- og forvalterrollen:
Kommunen har et etisk og moralsk ansvar for å drive en virksomhet som sikrer bærekraftig utvikling av fellesskapets verdier og en god økonomistyring.
Følgende mål omtales i kommuneplanen:
Vennesla kommune skal preges av god økonomistyring og ha økonomisk handlefrihet.
Vennesla kommune skal sikre en bærekraftig forvaltning av felleskapets verdier.

13

16/18 Valg av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt - 18/08118-1 Valg av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt : Overordnet analyse Vennesla 2015-2019.pdf

Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS

Overordnet analyse 2015

Rollen som forvaltningsorgan og lokaldemokrati:
Kommunen er ansvarlig for forvaltning av en rekke lover og forskrifter. Disse forvaltes i samspillet mellom politikk og administrasjon.
I kommuneplanen omtales følgende mål:
Korrekt og effektiv saksbehandling i henhold til forvaltningslovens bestemmelser og
øvrig lovverk.
Vennesla kommune skal ha et aktivt lokaldemokrati.

14
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3. Analyse
Basert på gjennomgang av kommunale styringsdokumenter og samtaler med administrasjonen, har vi gjennomført en risiko- og vesentlighetsvurdering av mål og utfordringer innenfor
de enkelte seksjonene i kommunen. Aktualitet, oppmerksomhet fra politikere og media, tidligere fokus og grad av usikkerhet/kunnskap knyttet til området, er også forhold som er tatt i
betraktning ved denne vurderingen.
For de enkelte mål og utfordringer som er vurdert er vesentligheten angitt som lav (L), middels (M) eller høy (H). Vesentligheten angir hvor kritisk og aktuelt revisjonen vurderer det er
å foreta forvaltningsrevisjon knyttet opp mot målet/utfordringen. Vesentligheten vil bygge på
en samlet vurdering av konsekvenser ved, og sannsynlighet for, at målet ikke nås.

3.1 Overordnede mål og utfordringer i kommunen
Vennesla kommune er organisert etter en tonivåmodell. Rådmannen har det øverste administrative ansvaret for kommunens organisasjon. Sammen med rådmannen inngår fem kommunalsjefer i rådmannens lederteam. Hver kommunalsjef leder sin seksjon; organisasjonsseksjonen, seksjon for helse og omsorg, seksjon for oppvekst, seksjon for samfunnsutvikling og
økonomiseksjonen. Rådmann og kommunalsjefer sitter samlet i Herredshuset i Vennesla.
Under seksjonene er det 26 resultatenheter som hver ledes av en enhetsleder. Enhetene har
definerte oppgaver og brukere som gjør det mulig å identifisere hvilke resultater enheten oppnår med tanke på ressursbruk, aktivitet, tjenesteomfang og tjenestekvalitet. Den enkelte enhet
har beslutnings- og resultatansvar, hvilket forutsetter at enhetsleder har kompetanse utover
fagkompetansen knyttet til sin enhet.
Nedenfor beskrives utfordringer kommunen har på et overordnet nivå med hensyn til å nå de
målsettinger som er satt i kommuneplanen for 2015-2026. Satsingsområdene går på tvers av
kommunen og berører samtlige resultatenheter.
Styring og internkontroll (Vesentlighet M/H)
- herunder sørge for å iverksette politiske vedtak og legge saker av prinsipiell betydning
frem for politisk behandling.
Mulige risikofaktorer:
Administrasjonen kan mangle gode rutiner og retningslinjer for oppfølging og tilbakemelding til politisk ledelse.
Manglende verktøy for rapportering og måling av kvalitet.
Økt risiko for at lover og regler ikke blir overholdt ved manglende internkontroll.
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Konsekvensene av risikofaktorene kan være at administrasjonen som forvalter av offentlige
midler og utøver av politiske beslutninger, blir skadelidende. Ufullstendig rapportering kan i
tillegg føre til mangelfull budsjettstyring.
Risikoreduserende tiltak kan være å sørge for at prinsippene for god forvaltningsskikk og internkontroll14 blir overholdt. I møte med administrasjonen gjøres det rede for ulike systemer
for styring og internkontroll. Kommunen har utarbeidet en rekke planer som de arbeider for å
følge opp, og har også ansatt en controller som blant annet har ansvar for å følge opp økonomien i de enkelte resultatenhetene.
Revisjonen forstår at kommunen har fokus på dette området, men det er svært viktig at innbyggerne og politikerne har tillit til at administrasjonen forvalter kommunens midler på best
mulig måte i henhold til politiske vedtak. Revisjonen vurderer derfor vesentligheten som middels til høy på dette området.

Korrekt og effektiv saksbehandling i forhold til forvaltningslovens bestemmelser og øvrig
lovverk (Vesentlighet M)
- Kommunen er ansvarlig for forvaltning av en rekke lover og forskrifter.
Mulige risikofaktorer:
Lovverket er ikke godt nok kjent.
Manglende kompetanse.
Det er ikke utarbeidet tilstrekkelige rutiner.
Rutinene etterleves ikke.
Stor saksmengde og høyt arbeidspress.
Risikofaktorene kan medføre at kommunens saksbehandling ikke skjer i henhold til lov og
forskrift eller vedtatte retningslinjer/ målsettinger i kommunen. Dette kan føre til at innbyggerne ikke får den behandlingen de har krav på, samtidig som det også kan bidra til å svekke
kommunes omdømme.
Risikoreduserende tiltak kan være å ha fokus på kompetanse og ha oppdatert regelverk og
rutiner tilgjengelig innenfor de ulike fagområdene. Rådmannen forteller at administrasjonen
har fokus på kompetanseheving internt, og det er også viktig nyansatte får tilstrekkelig opplæring. Videre vil fokus på internkontroll også kunne bidra til å avdekke feil/ mangler ved
kommunens saksbehandling.
Vesentligheten vurderes som middels. Korrekt og effektiv saksbehandling er en forutsetning
for at innbyggerne har tillitt til kommunen som forvaltningsorgan og at kommunen ivaretar
innbyggernes rettigheter.
14

Etter kommuneloven er det ikke formelle formkrav eller krav om innhold til internkontrollen. Det er likevel
nærliggende å tolke kommuneloven slik at ”betryggende kontroll” innebærer et internkontrollsystem som er
etterprøvbart og som bidrar til at kommunen er i stand til å føre en kontroll med virksomheten.
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Sykefravær i kommunen (Vesentlighet L)
- Herunder sørge for at kommunen når sin målsetting om sykefravær på totalt 6 %.
Mulige risikofaktorer:
Arbeidsoppgaver, arbeidsmiljø, organisering og ledelse.
Manglende målrettede tiltak for å redusere sykefraværet.
Manglende fokus på sykefravær over lengre tid.
Høyt sykefravær kan gå ut over kommunen som tjenesteyter. Kommunen har de siste årene
hatt fokus på sykefravær, og opplever stadig bedre resultater. Sykefraværet var i 2014 nede på
6,6 %, men det er betydelige forskjeller innenfor de ulike enhetene. Noen enheter har hatt et
relativt høyt sykefravær over lengre tid.
Administrasjonen føler at de jobber godt med sykefraværsoppfølgingen, resultatene blir bedre
for hvert år som går. Dette fremgår også av årsrapporten for 2014, hvor det blant annet gis
eksempel fra Solsletta barnehage; sykefraværet hadde i 2012 vært oppe i 17 %, mens det i
2014 var redusert til 8,9 %. Her har kommunen blant annet satt inn tiltak i form av flere lærlinger for å sikre nok bemanning selv om noen blir syke, i tillegg til at HMS gruppa har jobbet
aktivt for å bedre arbeidsmiljøet i enheten.
Revisjonen vurderer vesentligheten på dette området som lav. Kommunen jobber aktivt for å
redusere sykefraværet, og det er viktig at kommunen fortsatt har fokus på dette i tiden fremover for å nå sin overordnede målsetting på området.

Gjeldsnivået (Vesentlighet M)
- Kommunens gjeldsbelastning påvirker den økonomiske handlefriheten.
Mulige risikofaktorer:
Lovpålagt tjenestetilbud blir skadelidende.
Veksten bremser fordi kommunen ikke har midler til å legge til rette for næringsvirksomhet, boligutbygging og et tilfredsstillende kommunalt tjenestetilbud.
Lånegjelden øker mer enn inntektene.
Høyt gjeldsnivå medfører økt behov for nødvendige innsparinger. Store kutt i budsjettrammen
vil kunne føre til at kommunen ikke klarer opprettholde samme nivå på tjenestetilbudet og
større investeringer kan bli satt på vent.
Vennesla kommune hadde i 2014 en lavere netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter
enn både Kostragruppen og fylket for øvrig. De kommende årene er det imidlertid planlagt
store investeringer og det forventes at lånegjelden vil øke forholdsvis mer enn inntektene i
økonomiplanperioden. Kommunen vil derfor kunne bli mer sårbar ovenfor fremtidig renteutvikling.
17
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Risikoreduserende tiltak vil blant annet være å ha fokus på økonomistyring, både administrativt og politisk. God økonomistyring og rapportering er viktig for å utnytte ressursene mest
mulig effektivt. Kommunen har ansatt en controller som blant annet har ansvar for å følge opp
budsjettsituasjonen i de enkelte resultatenhetene.
Strammere kommuneøkonomi vil kunne prege tjenesteproduksjonen og dersom uforutsette
forhold inntreffer, kan det medføre store konsekvenser. Revisjonen opplever at kommunen
har god kontroll over den økonomiske situasjonen, vesentligheten vurderes som middels på
dette området.

Sørge for god forvaltning av kommunens eierinteresser i kommunale selskap (Vesentlighet
M/H)
- Kommunen har eierinteresser i flere interkommunale selskap.
Mulige risikofaktorer:
Kommunen kan mangle kompetanse internt som er nødvendig for å forvalte eierinteressene på best mulig måte.
Kommunalt eierskap kan hindre konkurranse og nyetableringer av private selskaper.
Fare for kryssubsidiering mellom næring og husholdninger innenfor selvkostområdet.
Konsekvensene av risikofaktorene kan være at kommunen ikke får maksimalt ut av sine eierinteresser, fravær av konkurranse kan medføre dyrere tjenester for kommunens innbyggere og
kommunens samlede tjenestetilbud kan bli skadelidende. Kommunen har eierinteresser i større interkommunale selskaper, men har kun en mindre eierandel.
For å sikre god kontroll av kommunens eierinteresser er det viktig at kontrollutvalget gjennomfører selskapskontroll. I forskrift om kontrollutvalg er det tatt inn egne bestemmelser vedrørende selskapskontrollen. Det kan være aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon dersom
selskapskontrollen avdekker at det er behov for dette. I 2014 ble det ikke gjennomført selskapskontroll, men revisjonen brukte betydelige ressurser på å følge opp forhold knyttet til
indirekte eierskap i og lånegaranti til Returkraft AS15. I 2015 startet revisjonen opp et arbeid
knyttet til Kristiansandsregionene brann- og redning IKS (KBR). Bakgrunnen for at dette selskapet ble valgt er deres viktige samfunnsmessige ansvar og at tjenestetilbudet som tilbys er
av stor betydning for eierkommunenes innbyggere.
Revisjonen vurderer vesentligheten som middels til høy på dette området.

15

Dette arbeidet er en oppfølgning av selskapskontrollen i Returkraft AS som revisjonen gjennomførte på oppdrag fra Kristiansand kommune i 2011. Se kontrollutvalgets årsmelding fra 2014:
http://www.vennesla.kommune.no/PageFiles/9593/Vedlegg%202015/%c3%85rsmelding%202014%20for%20ko
ntrollutvalget%20i%20Vennesla%20kommune.pdf
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3.2 Seksjon for samfunnsutvikling
Kommunen er en viktig premissleverandør for utviklingen av lokalsamfunnet. Gjennom planarbeid og målrettet prioritering legges det til rette for å stimulere til ønsket utbygging, næringsutvikling og befolkningsvekst.
Seksjon for samfunnsutvikling har blant annet ansvar for strategisk samfunnsutvikling, næringsutvikling, samferdsel, beredskap, bærekraftig utvikling og miljø16. Seksjonens reviderte
budsjett for 2014 var på 19,3 millioner kroner. Regnskapet viser et mindreforbruk på 350 000
kroner, som hovedsakelig skyldes en delvis vakant stilling store deler av året. Budsjettet for
2015 er på cirka 20,1 millioner kroner.

3.2.1 Risikovurdering
Bærekraftig utvikling – miljø, klima (Vesentlighet M)
- Herunder sørge for at en bærekraftig utvikling legges til grunn for utviklingen i Vennesla.
Mulige risikofaktorer:
Økende temperatur.
Ekstreme naturhendelser.
Økende nedbørsmengde.
Flere flommer og økende fare for skred.
Globalt er det liten tvil om at konsekvensene av klimaendringene kan bli svært alvorlige. Selv
om Norge etter all sannsynlighet vil rammes svakere enn andre land, er det klart at også norske kommuner må forberede seg på utfordringer i fremtiden.
Det er bred forskningsmessig enighet om at klimaendringer vil materialisere seg i dette århundret, spørsmålet er hvor markant de fremtrer. Det har blitt utarbeidet en ROS-analyse for
Vennesla som synliggjør samlet risiko i forhold til mennesker, miljø og økonomi. Kommunen
har også underskrevet klimaplanen for Knutepunkt Sørlandet; gjennom planlegging og øvrig
myndighets- og virksomhetsutøvelse skal kommunen stimulere til å bidra til og gå foran i
arbeidet for å redusere utslipp av klimagasser, sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig
energiomlegging. Kommunen har blant annet startet opp med miljøsertifisering av kommunale bygg, først ut er Herredshuset i Vennesla.
Vesentligheten på området vurderes som middels.

16

Vennesla kommune, Årsrapport 2014, s. 63. Hentet fra
http://www.vennesla.kommune.no/Documents/%c3%98konomiseksjonen/%c3%85rsmelding%202014.pdf
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Beredskap/sikkerhet (Vesentlighet M/H)
- Herunder om kommunen ivaretar sine oppgaver ved krisesituasjoner på en betryggende måte for å sikre liv og helse, viktige samfunnsfunksjoner, miljøet og materielle verdier.
Mulige risikofaktorer:
Mangelfull sikring av befolkning, miljø og viktige samfunnsfunksjoner.
Det kan mangle overordnede planer og risikovurderinger.
Det er viktig at bolig- og ferdselsområder er trygge for alle. Utfordringer knyttet til infrastruktur, trafikksikkerhet, flom, ras med videre er områder som det må tas hensyn til i driften av
kommunen. Konsekvensen kan bli store, både for kommunen og innbyggerne, dersom kommunen ikke takler krisesituasjoner på en god måte.
Kommunen har utarbeidet en plan for kriseledelse. Planen tar utgangspunkt i en overordnet
vurdering av risiko og sårbarhet (ROS analysene) som oppdateres hvert andre år. Plan for
kommunal kriseledelse utgjør sammen med kvalitetssystemet for beredskapsarbeidet, ROSanalysene og underliggende sektorplaner (fagplaner/enhetsplaner) kommunens totale beredskapsplanverk17. I tillegg samles beredskapsrådet årlig og kommunen øver på praktisk krisehåndtering.
I økonomiplanperioden for 2015- 2018 har kommunen blant annet satt av årlige midler til
rassikring. Andre risikoreduserende tiltak kan være å etablere rutiner eller på annen måte sørge for at risiko synliggjøres og følges opp.
Revisjonen vurderer vesentligheten som middels til høy. Det er sterkt fokus på området, men
kommunens evne til å håndtere en krisesituasjon kan være avgjørende for liv, helse og miljø.
Det er viktig at kommunen har tilfredsstillende planer og trening i å håndtere de situasjoner
som eventuelt oppstår.

Sikre gode vann- og avløpstjenester (Vesentlighet M/H)
- Kommunen skal sørge for sikker vannforsyning gjennom arealplanlegging og drift.
Mulige risikofaktorer:
Ekstrem nedbør.
Flere fryse- og tine sykluser.
Økende flomfare.
Høyere gjennomsnittstemperatur (økt bakterieforekomst i drikkevannet).
17

Vennesla kommune, plan for kriseledelse. Hentet fra:
http://www.vennesla.kommune.no/Documents/Beredskap/Plan%20for%20krisel%20%20%20til%20hjemmeside.pdf?epslanguage=no
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Konsekvensene av risikofaktorene kan være store. Klimautfordringene vil forsterke utfordringene som norsk vannforsynlig allerede står ovenfor med hensyn til å levere vann av god
kvalitet. Ved kraftig nedbør eller flomsituasjoner kan ledningsnettet for drikkevann og avløp
være utsatt for økt risiko for forurensning.
Det er stort behov for rehabilitering av vann og avløpsnettene i kommunen, i tillegg til at det
er behov for nyanlegg for å sikre vannkvalitet og tilstrekkelige mengder. Det er i økonomiplanen for 2015-2018 avsatt cirka 137 millioner kroner til diverse vann- og avløpsnett i kommunen.
Revisjonen vurderer vesentligheten som middels til høy.

Plan- og byggesaksbehandling (Vesentlighet M)
- behandling av plan- og byggesaker skal skje på en korrekt og effektiv måte.
Mulige risikofaktorer:
Lovverket er ikke godt nok kjent.
Manglende kompetanse og tilstrekkelige rutiner.
Rutinene etterleves ikke.
Stor saksmengde og press fra søkere.
Forventninger fra innbyggerne vs krav fra sentrale myndigheter.
Rolleblanding/inhabilitet.
Regelverket for plan- og byggesaksbehandling er komplisert og krever spesiell kompetanse.
Overstående risikofaktorer kan medføre at behandling av byggesaker ikke skjer i henhold til
lov, forskrift og vedtatte retningslinjer. Dette kan føre til tap av renomme og tillit, samt medføre erstatningskrav for kommunen.
Saksbehandlingstiden for byggesaker har økt betydelig det siste året. Kommunen har tidligere
hatt kortere saksbehandlingstid enn gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner og landet for
øvrig. Hovedårsaken til økt saksbehandlingstid er økning i antall saker, samtidig som søknader som krever dispensasjon etter plan og bygningslovens kapittel 19 også har økt. Dispensasjonssaker krever høring til regionale og statlige organer. Disse må utredes nøye, og må i
mange tilfeller også til politisk behandling.
Risikoreduserende tiltak kan være å til enhver tid ha oppdatert kartverk og informasjon om
eiendommer og boliger i kommunen. Det er også viktig å ha gode rutiner som sikrere en korrekt og effektiv saksbehandling.
Det har vært høy byggeaktivitet i kommunen den siste tiden. Stor saksmengde kan medføre
risiko for feil og forsinkelser i saksbehandlingen, revisjonen vurderer derfor vesentligheten på
dette området som middels.
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Brukerbetalingene skal ikke overstige selvkost for VAR og andre selvkostområder (Vesentlighet M/H)
- Dette gjelder blant annet vann, avløp og renovasjonstjenester, feiing og plan- og byggesaksbehandling.
Mulige risikofaktorer:
Kostnadene kan bli belastet feil ansvar.
Brukerne av tjenestene kan betale for mye eller for lite dersom det er vesentlige avvik
mellom brukerbetaling og selvkost.
Manglende kompetanse/ komplisert regelverk.
Noen selvkosttjenester ivaretas av eksterne selskap.
Risikofaktorene kan medføre at kommunens innbyggere betaler for mye for tjenestene de
mottar, og kan i verste fall føre til tap av renomme og mulig erstatningsansvar for kommunen.
Kommunen foretar beregninger to ganger årlig for selvkosttjenester som ivaretas av kommunen, revisjonen er igjennom dette i etterkant. Revisjonens erfaring er at beregning av selvkost
er komplisert. Fra 2015 er det trådt i kraft et nytt kapittel i avfallsforskriften, dette innebærer
at kommunen skal kontrollere at kravene i forskrift overholdes ved levering av selvkosttjenester som leveres via andre selskaper. Dette innebærer økt risiko for kommunen. Revisjonen
vurderer vesentligheten på området som middels til høy.

Utvikle og vedlikeholde kommunens bygningsmasse (vesentlighet M/H)
- Herunder forvalte, drifte og vedlikeholde kommunens bygningsmasse slik at de til enhver tid holder en akseptabel standard.
Mulige risikofaktorer:
Manglende utvikling og vedlikehold.
Kommunen prioriterer tjenestetilbud til innbyggerne fremfor vedlikehold når kommuneøkonomien er stram.
Avventing av vedlikehold kan medføre økte kostnader.
Risikofaktorene kan medføre at nødvendig vedlikehold ikke blir utført, forfall krever totalrenovering på grunn av at manglende vedlikehold og at lovpålagte krav ikke blir overholdt.
Risikoreduserende tiltak kan være vurdering av tilstanden på kommunens bygningsmasse og
synliggjøre tilgjengelige midler kontra behov. I møte med rådmannen var dette et område
hvor administrasjonen selv påpekte at de hadde et etterslep.
Revisjonen vurderer vesentligheten som middels til høy. Etterslep på vedlikeholdssiden kan
på sikt gå utover tjenestetilbud og fremtidig kommuneøkonomi.
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3.3 Økonomiseksjonen
Økonomiseksjonen har blant annet ansvar for økonomistyring og overordnet økonomisk kontroll, arbeid med budsjett og økonomiplan, lønnsutbetaling, fakturering og innkjøp18. Kommunen skal drive en virksomhet som sikrer bærekraftig utvikling av fellesskapets verdier og
god økonomistyring.
Seksjonens reviderte budsjett for 2014 var på 8,2 millioner kroner. Regnskapet viser et overskudd på 111 000 kroner ved årets slutt. Dette skyldes mindre forbruk på interkommunal arbeidsgiverkontroll, samtidig som det rapporteres om høyere gebyrinntekter og sykerefusjon
enn budsjettert. Budsjettet for 2015 er på 8,4 millioner kroner.

3.3.1 Risikovurdering
Finansiell situasjon (Vesentlighet M)
Herunder
- Tilstrebe et positivt netto driftsresultat.
- Ha en lånegjeld som kommunen kan håndtere.
- God egenfinansiering på investeringer.
- Tilfredsstillende nivå på disposisjonsfondet.
Mulige risikofaktorer:
Utgiftene i kommunen øker mer enn inntektene, men krav til kvalitet og omfang på kommunale tjenester kan vanskeliggjøre innsparinger gjennom effektivisering.
Betydelige investeringer vil gi økte rente- og avdragsutgifter, og mindre disponible midler.
Økende lånegjeldsgrad.
Finansinntekter varierer med utviklingen i internasjonale finansmarkeder.
Konsekvensene av overnevnte risikofaktorer kan være store. Det kan blant annet føre til redusert kommunal tjenesteproduksjon og/eller lavere kvalitet på tjenestene, investeringsplaner
kan måtte revurderes og ekstraordinære inntekter må brukes i driften.
Økonomisk handlefrihet er en forutsetning for å være en kommune i utvikling. I økonomiplanen som ble lagt frem for 2015- 2018 er resultatene svakere enn tidligere. Dette skyldes blant
annet økning i pensjonskostnader og rente- og avdragsutgifter som følge av investeringer, i
tillegg til at helse- og omsorgstjenestene trappes opp. Det er også tatt høyde for øktende utgifter til barnehagene og utfordringer på tiltakssiden i barnevernet. Kommunen har klart å bygge
opp en viss fondskapital, samtidig som lånegjelden er på et akseptabelt nivå, hvilket gjør at de
svake resultatene for kommende år til dels kan forsvares.
18

Vennesla kommune. Årsrapport 2014, s.62. Hentet fra
http://www.vennesla.kommune.no/Documents/%c3%98konomiseksjonen/%c3%85rsmelding%202014.pdf
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Risikoreduserende tiltak kan blant annet være å ha fokus på økonomistyring, både administrativt og politisk. I møte med administrasjonen forteller økonomisjefen at de følger finansreglementet og har buffere for å håndtere svingninger i markedet. Kommunen har også ansatt en
controller som skal bidra til å gi bedre oversikt over de enkelte seksjoner og enheter i kommunen.
Vesentligheten på området vurderes som middels.

Økonomistyring i enhetene (Vesentlighet M)
Mulige risikofaktorer:
Kapasitet.
Kompetanse.
Mangelfull rapportering.
Risikofaktorene kan medføre mangelfull oversikt over den økonomiske situasjonen i kommunen.
I årsrapporten for 2014 påpekte rådmannen at det var relativt god økonomistyring i resultatenhetene, men enkelte enheter opplevde likevel betydelige utfordringer. Det har blitt forsøkt å
ta høyde for de økende behovene i ny økonomiplanperiode, og kommunen har samtidig blitt
nødt til å foreta innstramninger på andre områder.
Økt fokus på enhetenes budsjettstyring vil kunne bedre den overordnede kontrollen med økonomisituasjonen i kommunen. Kommunen har allerede fokus på dette og har blant annet ansatt en controller som skal føre tilsyn med enheter og seksjoner i kommunen. Revisjonen vurderer vesentligheten på dette området som middels.

Sørge for at kommunen følger reglene for offentlige anskaffelser ved innkjøp av varer og
tjenester (Vesentlighet M/H)
Mulige risikofaktorer:
Manglende kjennskap til reglementet.
Mangelfull kompetanse.
Mulighet for misligheter.
Dersom kommunen ikke følger reglene for offentlige anskaffelser kan dette føre til klagesaker
med tilhørende behandling og eventuelle erstatningssaker. En annen konsekvens av at anskaffelsesregelverket ikke blir fulgt, er at kommunen ikke oppnår likebehandling eller effektiv
konkurranse. I tillegg vil misligheter, eller mistanke om misligheter, kunne påvirke innbyggernes tillit til kommunen.
24
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Risikoreduserende tiltak kan blant annet være å opprettholde kvalitetssikring og fortsatt ha
fokus på kompetanseheving internt i kommunen. Revisjonen vurderer vesentligheten på området som middels til høy.
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3.4 Organisasjonsseksjonen
Organisasjonsseksjonen har blant annet ansvar for strategiske og overordnede stabs- og støttetjenester innen organisasjonsutvikling, lederutvikling og utvikling av opplæringstilbud, overordnet personalforvaltning og HMS. En del felleskostnader som gjelder hele kommunen er
også budsjettert på denne seksjonen19.
Seksjonens reviderte budsjett for 2014 var på cirka 12, 8 millioner kroner. Seksjonen hadde et
mindreforbruk på om lag 800 000 kroner, og det fremgår av årsrapporten at dette i hovedsak
skyldes lavere utgifter knyttet til innføring av E-handel og lavere konsulentutgifter. Budsjettet
for 2015 er på cirka 13,6 millioner kroner. Kommunestyret bevilget i sak 32/14 cirka 2 millioner kroner til arbeidstøy for de ansatte i hjemmetjenesten, utbedring av garderobeforhold
og utbedring av vaskeri ved Venneslaheimen. Dette medfører økte driftsutgifter på cirka
260 000 kroner per år som foreløpig er plassert innenfor organisasjonsseksjonen. Det er i tillegg budsjettert med tekniske rammendringer på 1,6 millioner kroner per år.

3.4.1 Risikovurdering
Arbeidskraft (Vesentlighet M/L)
- Sørge for at kommunen har tilstrekkelig kvalifisert og motivert arbeidskraft.
Mulige risikofaktorer:
Kommunen klarer ikke rekruttere eller beholde kvalifisert og motivert arbeidskraft.
Ansettelsesprosessen sikrer ikke at de med ønsket kompetanse blir ansatt.
Kommunen er ikke konkurransedyktig.
Deltidsproblematikk
For at kommunen skal kunne yte gode tjenester er det nødvendig med kvalifiserte og motiverte ansatte. Av årsrapporten fremgår det at en av de viktigste utfordringene for kommunen
fremover vil være å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere20.
Risikoreduserende tiltak knyttes til kommunens arbeidsgiverpolitikk. Kommunen må profilere
seg som en god arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø og et tilstrekkelig lønnsnivå. Videre er
det også viktig å sikre at ansettelsesprosessen er av høy kvalitet slik at rett person med riktige
kompetanse blir ansatt. Det kan også være aktuelt med kompetanseutvikling internt i kommunen.

19

Vennesla kommune. Årsrapport 2014, s.61. Hentet fra
http://www.vennesla.kommune.no/Documents/%c3%98konomiseksjonen/%c3%85rsmelding%202014.pdf
20

Vennesla kommune. Årsrapport 2014, s.34. Hentet fra
http://www.vennesla.kommune.no/Documents/%c3%98konomiseksjonen/%c3%85rsmelding%202014.pdf
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I 2014 har kommunen hatt fokus på ufrivillig deltid. Dette har særlig vært et viktig tema innen
enhet for helse og omsorg hvor det fremgår at 25 % av de ansatte ønsker større stilling. Det
har samlet sett har blitt flere økte stillinger den siste tiden, og kommunen vil fortsatt ha fokus
på dette i fremtiden.
Kommunen har i 2014 gjennomført flere tiltak innenfor dette området, revisjonen vurderer
vesentligheten som middels til lav.

IT-sikkerhet (Vesentlighet M)
- herunder drifte og vedlikeholde felles IT-system og teknisk infrastruktur slik at krav
til IT-sikkerhet (konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet) ivaretas på en tilfredsstillende måte.
Mulige risikofaktorer
Mangelfull opplæring/kompetanse.
Mangelfull sikkerhetskultur.
Manglende prosedyrer og retningslinjer for behandling av personopplysninger.
Konsekvenser av risikofaktorene kan medføre brudd på personopplysningslovens krav til sikkerhet og at innbyggere mister tilliten til kommunens behandling av personopplysninger. En
konsekvens av manglende opplæring/kompetanse kan være at dagens IT-verktøy ikke blir
utnyttet optimalt.
Kommunen har utarbeidet IT- reglement og rutinebeskrivelser. Det er viktig at de ansatte følger dette da mangelfull IT- sikkerhet kan få store konsekvenser. Revisjonen vurderer vesentligheten på området som middels.
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3.5 Seksjon for oppvekst
Vennesla kommune ønsker å skape best mulige forhold for en trygg oppvekst for barn og
unge. Seksjon for oppvekst har ansvar for faglig utvikling, strategisk planlegging og koordinering av de kommunale tjenestene innenfor skole, barnehage og barn og unges oppvekstvilkår. I tillegg har seksjonen også et overordnet ansvar i forhold til levekårsproblematikken21.
Revidert budsjett for 2014 var 89 millioner kroner. Ved årets slutt hadde seksjonen et mindreforbruk på 3,4 millioner kroner, og det fremgår av årsrapporten at overskuddet hovedsakelig
skyldes lavere utgifter til private barnehager enn budsjettert. På tross av enhetens totale resultat, hadde barneverntjenesten en solid overskridelse på tiltakssiden på nesten fem millioner
kroner. I økonomiplanperioden for 2015- 2018 er det lagt opp til en styrking av enheten og det
er satt av en økning til tiltak i barnevernet på tre millioner kroner årlig. Budsjettet for seksjon
for oppvekst er i 2015 på 91,7 millioner kroner.

3.5.1 Risikovurdering
Utdanningsnivå i befolkningen (Vesentlighet H)
Mulige risikofaktorer:
Manglende kompetanse hos ansatte i skole og barnehage.
Manglende samarbeid mellom barnehage/skole og hjemmet.
Manglende fokus og rådgivning.
Frafall i videregående skole.
Manglende voksenopplæringstilbud.
Skoleresultatene for kristiansandsregionen er lavere enn landet for øvrig, og statistikken viser
at Venneslaskolen kommer særlig dårlig ut. Det rapporteres om svakere resultater på eksamener og nasjonale prøver i enkelte fag, og det er også bekymringsfullt at kommunen har et relativt høyt frafall i videregående skole.
I kommuneplanen for 2015-2026 beskrives levekårsproblematikk som en overordnet utfordring i Vennesla. Det er sammenheng mellom lav utdanning og levekårsutfordringer. Utdanningsnivået i Venneslabefolkningen er generelt lavere enn i andre sammenlignbare kommuner, dette til tross for at kommunen har opplevd noe forbedring de senere årene. Skole og barnehage er sentrale arenaer i denne forbindelse, og det er svært viktig med riktig fokus og kvalitet på dette tjenesteområdet.
Revisjonen foretok i 2013 en forvaltningsrevisjon av Venneslaskolen. Bakgrunnen for prosjektet var at andelen elever som mottok spesialundervisning over lengre tid hadde ligget klart
21

Vennesla kommune. Årsrapport 2014, s. 63. Hentet fra
http://www.vennesla.kommune.no/Documents/%c3%98konomiseksjonen/%c3%85rsmelding%202014.pdf
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høyere enn landsgjennomsnittet, snittet for Vest-Agder og snittet i Kostragruppen. Årsrapporten for 2014 viser at det fortsatt er en høy andel elever som mottar spesialundervisning.
Økt bosetting av nyankomne flyktninger stiller større krav til voksenopplæringen i kommunen. Introduksjonsprogrammet skal blant annet gi flyktninger grunnleggende ferdigheter i
norsk, innsikt i norsk samfunnsliv og være forberedende for deltagelse i yrkeslivet. Alle
kommuner har plikt til å tilby introduksjonsprogram til de som er i målgruppen.
Risikoreduserende tiltak kan være å sikre høy kompetanse hos alle ansatte i kommunen. Det
kan være aktuelt med kompetanseheving internt, samtidig som det er viktig at nytilsatte innehar den kompetansen som kommunen har behov for. Videre er det også viktig å ha fokus på et
godt samarbeid mellom skole/barnehage og hjem, dette blant annet for å styrke foreldrerollen
for å fremme barns utvikling og læring.
Revisjonen vurderer vesentligheten på dette området som høy. I møte med rådmann var oppvekst og utdanning viktige tema. Administrasjonen opplever at skole/utdanning er et område
hvor kommunen har store utfordringer, og det kunne derfor være aktuelt med forvaltningsrevisjon på dette feltet også i den kommende perioden.

Inkludering i skole og barnehage (Vesentlighet H)
- Herunder sørge for at alle barn og unge opplever et godt og inkluderende læringsmiljø.
Mulige risikofaktorer:
Ledelse, kultur og holdninger.
Organisering/ ressursbruk.
Kompetanse hos de ansatte.
Frafall i skolen.
Konsekvensene av risikofaktorene kan være at mobbingen og utenforskap i skole og barnehage ikke blir fanget opp.
Vennesla kommune ønsker å sikre at alle barn og unge får en best mulig oppvekst. Målet i
skole og barnehage er å skape et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer trygghet,
helse, trivsel og læring. Det å være inkludert er viktig for livskvaliteten, utenforskap kan føre
til tap både for enkeltmenneske og for samfunnet.
Ifølge statistikken har ikke kommunen uttalte utfordringer knyttet til mobbing. Oppvekstsjef
mener likevel at dette kan være et aktuelt tema for nærmere undersøkelse, da mobbing og
utenforskap har store konsekvenser for dem det gjelder. Revisjonen vurderer vesentligheten
som høy.
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Sørge for at kommunale og private barnehager drives i henhold til krav gitt i lov og forskrift (vesentlighet M)
Mulige risikofaktorer:
Manglende kompetanse hos de ansatte.
Bemanningsnormen, antall barn per voksne.
Lokalenes utforming, areal og inneklima.
Konsekvensene av risikofaktorene kan være at barna ikke får det tilbudet de har krav på.
Vennesla hadde i 2014 lavere netto driftsutgifter til barnehager per innbygger 1-5 år enn Kostragruppen, fylket og landet for øvrig. Statistikken viser at voksentettheten for barn over tre år
er 7,1, mens gjennomsnittet i Kostragruppen og fylket er 6,5 (2013). De kommunale barnehagene peker på behov for å styrke grunnbemanning. Stortinget har vedtatt å innføre økt bemanningsnorm innen 2020. Full innføring av kravet vil medføre en økt kostnad i de kommunale
barnehagene på cirka 2,5 - 3 millioner kroner, i tillegg til at tilskuddet til de private barnehagene må økes tilsvarende. Det er ikke funnet rom for dette i inneværende økonomiplanperiode.
Andre risikoreduserende tiltak kan blant annet være å sikre at de ansatte har fått tilstrekkelig
opplæring og innehar nødvendig kompetanse. Videre vil fokus på internkontroll kunne bidra
til å sikre at barnehagene drives i henhold til lovverk og vedtatte retningslinjer.
Revisjonen vurderer at vesentligheten på dette området er middels.

Forebyggende og avhjelpende tiltak for barn og unge (Vesentlighet H)
Herunder
- Utføre oppgaver som kommunen er pålagt i henhold til barnevernloven.
- Øke brukermedvirkning og satse på samordnede tjenester med tidlig koordinert innsats.
Mulige risikofaktorer:
Manglende kunnskap om når det skal meldes fra.
Mangelfull dialog/kontakt med enheter som kan melde fra.
Manglende kompetanse og rutiner.
Lovverket er ikke godt nok kjent.
Manglende samhandling mellom enheter i kommunen.
Konsekvensen av risikofaktorene kan blant annet være at kvaliteten på tjenestene ikke er god
nok, at barn i risikosonen ikke blir oppdaget og får tidsnok hjelp, at hjelp og oppfølging ikke
blir tilpasset den enkelte eller at det fattes vedtak som ikke er til det beste for barnet.
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Årsrapporten for 2014 viser at kommunen har en forholdsvis stor andel barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere. Det har vært en betydelig forbedring det siste året, men sett i
forhold til andre kommuner i for eksempel Knutepunkt Sørlandet, ligger Vennesla fortsatt
høyt. Det er en sentral målsetting at den norske barneverntjenesten skal komme inn i saker så
tidlig at varige problemer kan unngås. I møte med administrasjonen ble barnevern fremhevet
som et område hvor det kunne være interessant å gjennomføre forvaltningsrevisjon i den
kommende perioden.
Revisjonen vurderer vesentligheten som høy. Vi oppfatter at kommunen har fokus på forebygging og tidlig innsats for barn og unge, men de negative konsekvensene er store og gjerne
uopprettelige for de barn og unge som ikke blir fanget opp og får tilstrekkelig hjelp og oppfølging.

Sørge for å yte tjenester i henhold til sosialtjenesteloven (Vesentlighet H)
Mulige risikofaktorer:
Ressurser, kompetanse, organisering, kapasitet.
Mangelfull oppfølging og evaluering.
Manglende samarbeid/ brukermedvirkning
Klarer ikke å få unge inn i arbeidslivet.
Konsekvensen av de mulige risikofaktorene kan være at brukere ikke får tilbud om de tjenester som de har krav på. Manglende brukermedvirkning kan føre til at det reelle behovet hos
brukeren ikke blir avdekket og at det ikke blir satt i gang riktige tiltak. Det kan være svært
uheldig for unge mennesker å bli stående lenge utenfor arbeidslivet.
Vennesla kommune har mange sosialhjelpsmottakere i alderen 20- 66 år. Antallet har imidlertid vært stabilt de siste årene og kommunen har opplevd en nedgang siden 2010. Kommunen
har særlig hatt fokus på unge sosialhjelpsmottakere og har blant annet etablert tiltaket «teamet». Unge under 25 år som mangler aktivitetstilbud, utdanningstilbud eller arbeid, blir tilbudt
å jobbe for kommunen. Målet med tiltaket er avklaring og springbrett til ordinært arbeid eller
utdannelse. Kommunen hadde også suksess med et treårig prosjekt med ungdomsteam i NAV.
Prosjektperioden gav god oversikt over unge utenfor, men gav ikke færre brukere å følge opp.
To prosjektfinansierte årsverk falt bort i 2015, og ungdomsteamet vil ikke fortsette i samme
form som tidligere. Rådmannen skriver i årsrapporten for 2014 at det er en utfordring at
mange unge har betydelig oppfølgingsbehov og at kapasiteten til å følge opp vil være noe
lavere enn tidligere.
Fylkesmannen hadde tilsyn med kvalifiseringsprogrammet i NAV i 2014. Dersom en person
har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å gjøre det, kan det gis hjelp gjennom
kvalifiseringsprogrammet. I kvalifiseringsprogrammet gis det tilbud om opplæring og arbeidstrening, samtidig som det avklares om brukeren kan ha andre rettigheter dersom de ikke klarer
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å stå i ordinært arbeid22. Av tilsynet gikk det frem at Vennesla kommune ikke sikrer forsvarlig
tildeling eller gjennomføring av kvalifiseringsprogrammet23. I forbindelse med kommunens
mange sosialhjelpsmottakere, stiller rådmannen spørsmål til om det kan være brukere som
mottar sosialhjelp som egentlig ikke skulle hatt det. Økonomisk stønad er i utgangspunktet en
midlertidig inntektssikring, og det kan tenkes at noen av de som mottar sosialhjelp skulle vært
over på en varig ytelse.
Målrettet arbeid mot å få flest mulig ut i arbeidslivet eller over på rett tiltak er sentrale risikoreduserende tiltak. Brukermedvirkning og god oppfølging står sentralt i dette arbeidet, samtidig som det også er nødvendig å sikre at NAVs ansatte har tilstrekkelig kompetanse.
Revisjonen vurderer vesentligheten som høy. Kommunen er i dag preget av levekårsutfordringer og mange innbyggere lever på sosialstønad. Konsekvensene for de som faller utenfor
eller ikke får det tilbudet de har krav på, er store.

22

NAV, Kvalifiseringsprogrammet. Hentet fra
https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Sosiale+tjenester/Kvalifiseringsprogrammet
23
Fylkesmannen i Vest-Agder, rapport fra tilsyn med kvalifiseringsprogrammet i NAV ved NAV Vennesla 2014.
Hentet fra https://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsrapporter/Vest-Agder/2014/Vennesla-kommunekvalifiseringsprogrammet-i-NAV-2014/
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3.6 Seksjon for helse og omsorg
Seksjonen har ansvar for strategisk planlegging og utvikling av helse- og omsorgstjenestene,
overordnet koordinering og saksbehandling. Kommuneoverlegetjenestens ansvar og oppgaver
inngår også i denne seksjonen24.
Revidert budsjett for 2014 var 29,9 millioner kroner. Resultatet viser et mindreforbruk på totalt 1,8 millioner kroner, men det var store forskjeller innad i seksjonen. Av årsrapporten
fremgår det blant annet at Venneslaheimen omsorgssenter hadde et overforbruk på nesten tre
millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak store utgifter til ressurskrevende brukere.
Budsjettet for 2015 er på 15,8 millioner kroner. I forbindelse med samhandlingsreformen ble
det innført en ordning med kommunal medfinansiering ved sykehusinnleggelser. Denne ordningen blir avviklet fra og med 2015, og kommunen blir derfor trukket cirka 13,6 millioner
kroner i rammetilskuddet. Framskrivning av befolkningsutviklingen viser økning i andel eldre, mer komplekse sykdomstilstander blant de eldste og svekket aldersbæreevne. Videre er
kommunen også i en situasjon hvor ressurskrevende tjenester til unge brukere stadig krever
mer innsats og prioritet. Det samme gjelder omfattende tjenester innenfor somatisk rehabilitering og tjenester til innbyggere med alvorlige psykiske lidelser, rusmiddelavhengighet og rusproblematikk. For å ta høyde for de økende behovene har kommunen i flere år trappet opp
helse- og omsorgstjenestene, og i økonomiplanperioden for 2015- 2018 styrkes seksjonen
med ytterligere 2,5 millioner kroner per år.

3.6.1 Risikovurdering
Sørge for tjenester i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven og gjeldende forskrifter
(Vesentlighet M/H)
- Gi pleie og omsorg til de som har behov.
- Gi brukere mulighet til å bo hjemme selv med omfattende hjelpebehov.
- Tett samarbeid med brukere og deres nettverk.
Mulige risikofaktorer:
Kvaliteten i sektoren kan avvike fra krav i lov og forskrift.
Manglende kompetanse og kvalifikasjoner hos personalet.
Manglende fokus på internkontroll.
Avvik mellom forventninger og tilbud.
Overnevnte utfordringer kan føre til at eldre og andre omsorgs- og pleietrengende ikke får de
tjenester som de har krav på etter lov og forskrift.

24

Vennesla kommune. Årsrapport 2014, s. 64. Hentet fra
http://www.vennesla.kommune.no/Documents/%c3%98konomiseksjonen/%c3%85rsmelding%202014.pdf
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Knapphetsfaktorer (tid, bemanning) øker sannsynligheten for at det oppstår situasjoner der
personer som mottar pleie- og omsorgstjenester ikke får sine grunnleggende behov ivaretatt. I
2008 undersøkte revisjonen kvaliteten på hjemmetjenesten i Vennesla. Rapporten konkluderte
med at det ikke forelå brudd på lov og forskrift, men det ble likevel gitt noen anbefalinger
som skulle bidra til å styrke tjenesten. Fakta viser at dagens helse- og omsorgstjenester er under stadig økende press.
Risikoreduserende tiltak kan blant annet være å sikre en tilstrekkelig internkontroll og sørge
for at de ansatte har nødvendig kompetanse. Det er også viktig å ha fokus på rutiner og bruk
av hensiktsmessig velferdsteknologier for at tjenestene kan utføres mest mulig effektivt.
Vesentligheten på området vurderes som middels til høy. Dokumentasjonen viser at helse- og
omsorgstjenestene er under økende press og det knyttes stadig høyere forventninger til dette
tjenesteområdet. Dersom kommunen ikke sørger for at tjenestene er i henhold til gjeldende
lov og forskrift, kan dette få store konsekvenser for mottakerne av helse- og omsorgstjenestene.

Helhetlige og koordinerte helse- og omsorgstjenester (Vesentlighet M/H)
Mulige risikofaktorer:
Kapasitet.
Mangelfull planlegging og samarbeid.
Manglende kompetanse.
Ulike interesser.
Stort arbeidspress og ubekvem arbeidstid.
Økonomi vs. ansvar.
Implementeringen av samhandlingsreformen sammen med ny folkehelselov og lov om helseog omsorgstjenester, medførte større krav til kommunene. Kommunene har et tydeligere ansvar for å sikre sammenhengende tjenester og brukermedvirkning, samtidig som flere helsetjenester overføres fra sykehus til kommune. Hovedutfordringen som sektoren står ovenfor er
å sikre at pasienter/brukere får rett behandling på rett sted og til rett tid, slik at helsetjenestene
oppleves helhetlige både for pasient og pårørende.
Det fremgår av årsrapporten for 2014 at kommunen nå opplever et tettere og mer formalisert
samarbeid med Sørlandet sykehus. Det bekreftes likevel at tjenesteområdet er utfordrende og
kan preges av interessekonflikt. Risikoreduserende tiltak vil være å ha kontinuerlig fokus på
effektiv koordinering mellom stat og kommune og internt i egen kommune. Det er også viktig
å ha en tydelig strategi for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i kommunen.
Revisjonen vurderer vesentligheten som middels til høy da svikt på dette området kan få store
konsekvenser for brukerne av kommunens helse- og omsorgstjenester.
34

16/18 Valg av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt - 18/08118-1 Valg av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt : Overordnet analyse Vennesla 2015-2019.pdf

Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS

Overordnet analyse 2015

Behandlings- og oppfølgingstilbud til personer/pasienter med psykiske lidelser og/eller rusrelaterte problemer (Vesentlighet H)
Mulige risikofaktorer:
Manglende etterlevelse av lov- og regelverk.
Uklart ansvar og samarbeid mellom de ulike enhetene.
Manglende koordinering og samhandling av ulike tiltak.
Manglende kompetanse i kommunen.
Manglende kontroll og evaluering av eksterne bo- og behandlingstilbud.
Denne brukergruppen er sammensatt og har i varierende grad behov for hjelp. Sykdomsbildet
kan være komplisert og det kreves individuelle tiltak. Hjelpeprosessen er derfor tidkrevende
og flere aktører er gjerne involvert. Dette stiller krav til koordinering og samhandling mellom
ulike tiltak.
I Vennesla kommune er psykiske- og sosiale problemer en stor utfordring. Det fremgår av
oversiktsdokumentet over folkehelsen i kommunen at psykiske lidelser er 5 - 15 % hyppigere
forekommende i Vennesla enn i resten av landet. Tendensen er sterkere blant unge voksne enn
eldre, men også blant de eldre er forekomsten litt høyere enn i andre kommuner. Psykiske og
sosiale problemer kan føre til frafall i både skole og arbeidsliv, og det er nødvendig å ha fokus
på tidlig innsats for å kunne forebygge dette i størst mulig grad.
Risikoreduserende tiltak kan blant annet være å rette økt fokus mot tverrfaglig samarbeid i
kommunen. Videre er det nødvendig å legge til rette for oppfølging og bidra til å fremme
selvstendighet, tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv.
Revisjonen vurderer vesentligheten på dette området som høy. Både kontrollutvalg og administrasjon fremhevet dette som et aktuelt område for forvaltningsrevisjon den kommende perioden.
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4. Oppsummering
Revisjonen har i denne analysen pekt på ulike områder, både overordnet og innenfor den enkelte seksjon, hvor det kan være aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Målet med analysen er å gi kontrollutvalget et godt grunnlag for å utarbeide plan for forvaltningsrevisjon for
perioden 2015-2019.
Under oppsummeres de områder som har blitt nærmere omtalt i analysen:
Overordnet:
Styring og internkontroll (Vesentlighet M/H)
Korrekt og effektiv saksbehandling i forhold til forvaltningslovens bestemmelser og
øvrig lovverk (Vesentlighet M)
Sykefravær i kommunen (Vesentlighet L)
Gjeldsnivået (Vesentlighet M)
God forvaltning av kommunens eierinteresser i kommunale selskap (Vesentlighet
M/H)
Seksjon for samfunnsutvikling:
Bærekraftig utvikling – miljø, klima (Vesentlighet M)
Beredskap/sikkerhet (Vesentlighet M/H)
Sikre gode vann- og avløpstjenester (Vesentlighet M/H)
Plan- og byggesaksbehandling (Vesentlighet M)
Brukerbetalingene skal ikke overstige selvkost for VAR og andre selvkostområder
(Vesentlighet M/H)
Utvikle og vedlikeholde kommunes bygningsmasse (Vesentlighet M/H)
Økonomiseksjonen:
Finansiell situasjon (Vesentlighet M)
Økonomistyring i enhetene (Vesentlighet M)
Sørge for at kommunen følger reglene for offentlige anskaffelser ved innkjøp av varer
og tjenester (Vesentlighet M/H)
Organisasjonsseksjonen:
Arbeidskraft (Vesentlighet M/L)
IT-sikkerhet (Vesentlighet M)
Seksjon for oppvekst:
Utdanningsnivå i befolkningen (Vesentlighet H)
Inkludering i skole og barnehage (Vesentlighet H)
Sørge for at kommunale og private barnehager drives i henhold til krav gitt i lov og
forskrift (Vesentlighet M)
Forebyggende og avhjelpende tiltak for barn og unge (Vesentlighet H)
Sørge for å yte tjenester i henhold til sosialtjenesteloven (Vesentlighet H)
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Seksjon for helse og omsorg:
Sørge for tjenester i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven og gjeldende forskrifter (Vesentlighet M/H)
Helhetlige og koordinerte helsetjenester (Vesentlighet M/H)
Behandlings- og oppfølgingstilbud til personer/pasienter med psykiske lidelser
og/eller rusrelaterte problemer (Vesentlighet H)
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Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2019
Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget innstiller på følgende budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Vennesla kommune med en
ramme på kr 1 526 000.
Kontrollutvalgets sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via plan og
økonomiutvalget.

Bakgrunn for saken:
Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen:
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller
fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge
formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller
fylkestinget.
Kontrollutvalget fremmer med dette en sak til kommunestyret (via plan og økonomiutvalget) om budsjett
for kontrollutvalget 2019

Saksopplysninger:
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Vennesla kommune for
2019. Kontrollutvalgets budsjett omfatter kostnadene knyttet til selve driften av utvalget, og i tillegg
kostnadene til sekretariattjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester. Budsjettet er basert
på tidligere budsjett- og regnskapstall og noe på anslag.
Det å sørge for god kontroll og nødvendig tilsyn med driften av den kommunale virksomheten er
høyaktuelt. Kontrollutvalget er kommunestyrets eget verktøy for gjennomføring av egenkontroll i
virksomheten. Kommunestyret har ansvar for å sørge for at det blir bevilget tilstrekkelige ressurser til
dette.
Møtegodtgjørelse m.v. avhenger både av aktiviteten i utvalget og hvilket godtgjøringsnivå kommunen
ligger på. Budsjettet er sett i forhold til gjeldende reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Vennesla
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kommune og historikk for utbetalt tapt arbeidsfortjeneste. Det er tatt høyde for 5 kontrollutvalgsmøter i
året, og leder og 4 medlemmer i utvalget. Etter at godtgjørelsesreglementet ble revidert november 2015
har posten «møtegodtgjørelse mv» økt betraktelig og er knyttet opp mot ordfører sin godtgjørelse.
Ordfører mottar 100 prosent av stortingsrepresentantenes faste godtgjørelse som er kr 956 463. Leder
mottar en fast årlig godtgjørelse på 10 prosent av ordfører sin godtgjørelse mens kontrollutvalgets
medlemmer får 1,5 prosent av ordfører sin godtgjørelse. I tillegg utbetales det en møtegodtgjørelse på
0,11 prosent av ordfører godtgjørelse pr møte. Det er på denne posten i tillegg lagt inn arbeidsgiveravgift
som utgjør 14 prosent av godtgjørelsene. I tillegg er det lagt inn kr 25 000 for kostnader til tapt
arbeidsfortjeneste og refusjons av lønnskostnader.. Det er ved et nytt utvalg vært en økning i utgiftene til
frikjøp fra arbeid enn budsjettert, denne posten ble derfor justert opp i budsjettet for 2018. Sekretariatet
anbefaler å beholde dette nivået også i 2019.
Det er viktig at det blir satt av tilstrekkelige ressurser til kurs/opplæring og faglig oppdatering av
utvalgets medlemmer. I tillegg er det av stor verdi å få god kontakt og erfaringsutveksling med
kontrollutvalgsmedlemmer i andre kommuner. Sekretariatet anbefaler
- NKRF’s kontrollutvalgskonferanse i februar (Norges Kommunerevisorforbund)
- og/eller FKT’s fagkonferanse på våren (Forum for kontroll og tilsyn),
- samt vår- og høstkonferanser regionalt i regi av sekretariatet.
Andre kostnader omfatter bl.a. abonnementer på fagtidsskrifter. I regnskapet pr juli utgjør er det brukt kr
11 424. Det foreslås derfor å øke denne til kr. 11 000 i 2019.
Vennesla kommune har valgt å delta i to interkommunale selskaper for å løse kontroll-, tilsyns- og
revisjonsoppgavene. Dette er Agder kommunerevisjon IKS for revisjonsoppgaver og Agder og Telemark
kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver. For begge disse selskapene er det
representantskapet som vedtar det endelige budsjettet og fordelingen av dette på medlemskommunene.
Budsjett
2017
Kontrollutvalget
Møtegodtgjørelse mv
Servering
Kurs/opplæring inkl. reise
Andre kostnader
Sum kontrollutvalg
Sekretariat
Revisjon
Revisjonshonorar
Møtedeltakelse/forberedelse
Selskapskontroll
Bistand til kontrollutvalget
Sum kontrollvirksomhet

Regnskap
2017

Budsjett 2018

Regnskap pr
juli 2018

Budsjett
2019

178 000
3 000
60 000
7 000
248 000

206 190
1 814
45 039
5 040
258 083

223 000
3 000
60 000
7 000
293 000

54 830
998
47 920
11 424
115 174

229 000
3 000
60 000
11 000
303 000

153 000

153 200

157 000

78 050

161 000

860 000
59 000
60 000
40 000

839 200
69 000
60 000
38 250

875 000
62 000
62 000
40 000

426 950
31 000
31 000
0

895 000
63 000
64 000
40 000

1 420 000

1 417 733

1 489 000

682 174

1 526 000

Vurdering fra sekretariatet:
Det er kontrollutvalget som innstiller på budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i kommunen til
kommunestyret. Innstillingen skal derfor gå direkte til kommunestyret via plan og økonomiutvalget, dvs.
den skal legges ved når budsjettet oversendes fra rådmannen til plan og økonomiutvalget og fra plan og
økonomiutvalget til kommunestyret.
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Etter sekretariatets vurdering vil det være nødvendig med en ramme på kr 1 526 000 for kontroll, tilsyn,
og revisjon for Vennesla kommune for 2019
Vedlegg:
- Revisjonens delbudsjett 2019 Vennesla kommune
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Overordnet revisjonsstrategi Vennesla kommune 2018
Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget tar den overordnede revisjonsstrategien f or 2018 til orientering.

Saksopplysninger:
Kommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i revisjonsarbeidet. De
bestemmelser revisor skal følge er i hovedsak:
- Kommuneloven med forskrifter
- Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.
- Internasjonale revisjonsstandarder (International Standards on Auditing – ISA)
Revisjon av kommunen utgjør i henhold til forskrift om revisjon to hovedoppgaver: regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon. Agder Kommunerevisjon IKS er valgt som revisor for Vennesla kommune og har
avtale om å levere disse tjenestene for kommunen.
Overordnet revisjonsstrategi 2018 er et overordnet planleggingsdokument for gjennomføring av
regnskapsrevisjon i regnskapsåret 2018. Formålet med revisjonsstrategien er å planlegge tilstrekkelig og
effektive revisjonshandlinger for regnskapsrevisjon. Revisjonsstandarden ISA 300 «Planlegging av
revisjon av et regnskap» ligger til grunn for vedlagt dokument.
Den overordnede revisjonsstrategien, sammen med revisjonens øvrige muntlige og skriftlige
rapporteringer, skal dekke kravene som stilles til dokumentasjon av revisjonens prioriteringer innen
regnskapsrevisjon. Dokumentet er også en hjelp til å oppfylle kontrollutvalgets tilsyns- og påseansvar
overfor revisjonen. Kontrollutvalget påseansvar omfatter ikke en faglig vurdering av revisjonens
utførelse, fordi det er revisor som har det faglige ansvaret for gjennomføringen av revisjonen.

Vurdering fra sekretariatet:
Sekretariatet mener den overordnede revisjonsstrategien, sammen med revisjonens øvrige muntlige
og skriftlige rapporteringer, dekker kravene som stilles til dokumentasjon av revisjonens
prioriteringer innen regnskapsrevisjon. Dette dokumentet er også en hjelp til å oppfylle
kontrollutvalgets tilsyn- og påseansvar overfor revisjonen.
Overordnet revisjonsstrategi er revisors dokument og skal bare tas til orientering av kontrollutvalget.
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Vedlegg:
- Overordnet revisjonsstrategi 2018 Vennesla kommune

2

18/18 Overordnet revisjonsstrategi Vennesla kommune 2018 - 18/07945-2 Overordnet revisjonsstrategi Vennesla kommune 2018 : Overordnet revisjonsstrategi Vennesla 2018

18/18 Overordnet revisjonsstrategi Vennesla kommune 2018 - 18/07945-2 Overordnet revisjonsstrategi Vennesla kommune 2018 : Overordnet revisjonsstrategi Vennesla 2018

18/18 Overordnet revisjonsstrategi Vennesla kommune 2018 - 18/07945-2 Overordnet revisjonsstrategi Vennesla kommune 2018 : Overordnet revisjonsstrategi Vennesla 2018

18/18 Overordnet revisjonsstrategi Vennesla kommune 2018 - 18/07945-2 Overordnet revisjonsstrategi Vennesla kommune 2018 : Overordnet revisjonsstrategi Vennesla 2018

18/18 Overordnet revisjonsstrategi Vennesla kommune 2018 - 18/07945-2 Overordnet revisjonsstrategi Vennesla kommune 2018 : Overordnet revisjonsstrategi Vennesla 2018

18/18 Overordnet revisjonsstrategi Vennesla kommune 2018 - 18/07945-2 Overordnet revisjonsstrategi Vennesla kommune 2018 : Overordnet revisjonsstrategi Vennesla 2018

18/18 Overordnet revisjonsstrategi Vennesla kommune 2018 - 18/07945-2 Overordnet revisjonsstrategi Vennesla kommune 2018 : Overordnet revisjonsstrategi Vennesla 2018

19/18 Orientering fra revisor 11.09.2018 - 18/00124-5 Orientering fra revisor 11.09.2018 : Orientering fra revisor 11.09.2018

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00124-5
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Vennesla kontrollutvalg

11.09.2018

Orientering fra revisor 11.09.2018
Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger:
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.
I møtet vil revisor orientere om
1. Løpende revisjon
2. Revisors årlige forespørsel til ledelsen og rådmannens svar
3. Status i arbeidet med notatet om Vennesla kommune sin bruk av stiftelser

1
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VENNESLA
KOMMUNE

Økonomiseksjonen

Agder Kommunerevisjon IKS
Postboks 417 Lund
4604 KRISTIANSAND S

Vår ref.: (oppgis ved henv.)
18/01138-2 / 210

Deres ref.:

Vennesla, 02.05.2018

Vedrørende årlig forespørsel til ledelsen
Viser til brev av 25.04.2018.
Rådmannen er kjent med det ansvar og de oppgaver som administrasjonssjefen har, og som er
beskrevet i kommunelovens § 23. For å sikre at administrasjonen drives rasjonelt, og i samsvar
med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og er gjenstand for betryggende kontroll, vil
rådmannen vise til følgende:






Økonomi- og handlingsplaner utarbeides på grunnlag av analyser av og i virksomheten.
Gjennom månedsrapporter gir enhetene tilbakemelding til rådmannen om den
økonomiske situasjonen i enheten. Videre gis det gjennom tertialrapporter og
årsrapporten tilbakemelding til rådmannen og politikere om hvordan virksomheten
drives, og om de mål som er beskrevet i handlingsprogrammet nås.
Hver måned gir enhetene tilbakemelding på at foretatte lønnsutbetaling er riktige.
Eventuelle feil rettes opp straks.
Gjennom rapportering knyttet til finansområdet gis en tilbakemelding til rådmannen og
politikere om hvilken avkastning som er oppnådd, og at de finansielle investeringene er i
henhold til forskrift og finansreglement.

Misligheter
 Rådmannen kjenner ikke til at det foreligger feilinformasjon som følge av underslag av
eiendeler, eller feilinformasjon som følge av tilsiktet feilrapportering i regnskapet.
 Det er utarbeidet regler og rutiner som skal være kjent for de som arbeider i
kommunen. Herunder varslingsrutiner og retningslinjer for saksbehandling i saker som
økonomiske misligheter, rapporteringsrutiner i regnskapet og etiske retningslinjer. I
forbindelse med introduksjonsdag for nyansatte blir det informert om de etiske
retningslinjene som gjelder i kommunen.
www.vennesla.kommune.no
Besøksadresse
Venneslamoen 1
4700 VENNESLA
E-postadresse
post@vennesla.kommune.no

Postadresse
Økonomiseksjonen
Postboks 25
4701 VENNESLA

Telefon
+47 38 13 72 00
Telefaks
+47 38 59 79 19

Foretaksregisteret
936846777
Bankkonto
2801.43.80029
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Enhetslederne er informert om de regler og rutiner som er vedtatt av kommunen.
Enhetsledere er igjen pålagt å gi den nødvendige informasjonen videre i sin enhet.
Reglementene ligger på kommunens intranettside.

Nærstående parter
Rådmannen er ikke kjent med at det er foretatt / foretas transaksjoner mellom nærstående
parter. I den grad slike ting oppdages vil rådmannen ta tak i dette. Dette er også et felt som er
omhandlet i kommunens reglementer, bl.a. økonomireglementet og personalhåndboka.
Generelt vedrørende kommunen
Det er ikke foretatt organisasjonsendringer etter 30.05.17.





Mette Andreassen er ansatt som enhetsleder i Barnestua barnehage fra 09.04.18.
Merethe Hammen Håverstad er konstituert rektor på Moseidmoen skole for Ellen Tellefsen
som er sykemeldt.
Aina Bjelland er fast ansatt som rektor på Vennesla ungdomsskole fra 01.01.18.
Sigrunn Grimsby har sagt opp stillingen sin som rektor på Vennesla skole fra 01.08.18, og vi
er nå i gang med å finne hennes etterfølger.

Fra januar 2018 har vi innført en rapporteringsrutine på regnskapsavvik på fastlønn og faste
tillegg. Enheter med avvik på dette må forklare avviket, og evt. rette opp feil.
Det kan være samfunnsmessige forhold som påvirker kommunens evne til å oppnå målene man
har satt seg. F.eks.:
 Nedgang i finansmarkedet kan føre til betydelig lavere avkastning enn forventet.
Kommunen har bufferfond for å ta høyde for slike svingninger i markedet.
 Dersom utgifter til spesielt ressurskrevende tjenester og barnevern øker. Dette vil kreve
omdisponering av ressurser innenfor organisasjonen.
 Høy arbeidsledighet vil kunne medføre høye sosialutbetalinger, og lavere skatteinngang.
For å oppnå målene som kommunen har satt er kommunen avhengig av dyktige og motiverte
medarbeidere.
Rådmannen vil vurdere internkontrollen og rutinene knyttet til årsregnskapet som gode.
Annet
Rådmannen vil orientere revisjonen dersom det avklares saker som gjelder økonomiske
misligheter eller når det foreligger begrunnet mistanke om misligheter i kommunen

Med vennlig hilsen

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

Dato: 02.05.2018
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00125-5
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Vennesla kontrollutvalg

11.09.2018

Eventuelt 11.09.2018
Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger:
1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret.
2. Neste møte blir 20.11.2018 kl. 14.00
3. Eventuelt
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