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Møteinnkalling  
 

Vennesla kontrollutvalg 

 
Dato: 20.11.2018 kl. 14:00  
Møtested: Herredshuset, Sal 1  
Arkivsak: 18/00116  
Arkivkode: 033   

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

 

 

Vara møter kun på eget varsel. 

 

I tillegg møter følgende: 

Økonomisjef Gerd Signe Eieland sak 21/18 

NAV-leder Rolf Velle sak 22/18 

Leder av tildelingsutvalget Gry Sørensen sak 23/18 

Enhetsleder Bodil Domingos Bakken sak 23/18 

Kommunalsjef Aslak Wegge sak 25/18 

Organisasjonssjef Heidi Engestøl sak 25/18  

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

5/18 18/00116-30 Godkjenning av møteinnkalling 20.11.2018 3 

Møteprotokoll 

5/18 18/00116-31 Godkjenning av protokoll fra møtet 11.09.2018 4 

Saker til behandling 

21/18 18/12596-1 
Orientering om 2. tertialrapport og budsjett 2019 Vennesla 

kommune 
5 

22/18 18/12606-1 Orientering om saksbehandlingen av startlån fra Husbanken 6 

23/18 18/12643-1 Tildeling av kommunale boliger - Vennesla kommune 8 

24/18 18/12636-2 Vennesla kommune sin bruk av boligstiftelser 10 
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25/18 18/03864-3 Personalendringer ved enhet for plan- og utbygging 12 

26/18 18/12551-1 
Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og 

grunnlag for kompensasjon fra staten 
13 

27/18 18/08118-7 Prosjektplan forvaltningsrevisjon Midt-Agder barneverntjeneste 16 

28/18 18/12425-1 Prosjektplan selskapskontroll Konsesjonskraft IKS 18 

29/18 18/12422-1 Møte- og arbeidsplan 2019 Vennesla kontrollutvalg 20 

30/18 18/00124-7 Orientering fra revisor 20.11.2018 22 

31/18 18/00125-7 Eventuelt 20.11.2018 23 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no  

 

 

Arendal, 13.11.2018 

 

 

 

 

For kontrollutvalgsleder 

Oddbjørn Hagen 

 

Sander Haga Ask 

Sekretær 

  

http://www.temark.no/


 

 3  

Møteinnkalling 

5/18 Godkjenning av møteinnkalling 20.11.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00116-30 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 20.11.2018 5/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkallingen godkjennes. 
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Møteprotokoll 

5/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 11.09.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00116-31 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 20.11.2018 5/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møtet 11.09.2018 godkjennes. 

 

 

 

 
Vedlegg:  

- Protokoll Vennesla kontrollutvalg 11.09.2018 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

21/18 Orientering om 2. tertialrapport og budsjett 2019 Vennesla kommune 

 
Arkivsak-dok.  18/12596-1 

Arkivkode.  151  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 20.11.2018 21/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Skriv inn forslag til vedtak 

 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget behandler ikke tertialrapporter fra rådmannen, bare årsregnskapet. Som et ledd i 

å sikre egenkontrollen knyttet til at kommunenes økonomiske forvaltning foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak mv. (kommuneloven §77 punkt 4), vil det likevel være 

naturlig at kontrollutvalget holder seg oppdatert om den økonomiske situasjonen og utfordringer 

gjennom året. 

 

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

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

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

kommunestyret. Det er likevel av stor betydning for kontrollutvalget å gå informasjon om 

kommunens budsjettsituasjon for året og årene som kommer. 

 

 

 

 

 
Vedlegg:  

- 2. tertialrapport 2018 investering 

- 2.tertialrapport 2018 drift 

- Vedlegg 1 – avkastningsrapport 2 tertial 2018 Gabler 

 

 

Vedlegg til sak 
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22/18 Orientering om saksbehandlingen av startlån fra Husbanken 

 
Arkivsak-dok.  18/12606-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 20.11.2018 22/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en 

egnet bolig og beholde den jf. forskrift om startlån fra Husbanken §1. Startlån og tilskudd til 

etablering skal bidra til at personer som ikke får lån i vanlige banker får en mulighet til å kjøpe 

egen bolig. Det er ikke krav om egenkapital for å få startlån, men du må kunne betjene startlånet 

ved siden av andre utgifter. Har man lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller 

bostøtte. På sikt kan boutgiftene bli lavere når man eier egen bolig enn når man leier.  

 

Husbanken gir lån til kommuner som videre gir startlån til enkeltpersoner. Av forskriften 

fremgår det at startlån skal behovsprøves og at det kommunen skal legge vekt på er om søkeren 
- Forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig 

- Har benyttet mulighetene til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens inntekter og 

nødvendige utgifter til livsopphold gir.  

Søkeren må ha evne til å betjene lånet over tid og ha nødvendige midler igjen til livsopphold. 

Uavhengig av vurderingene i punktene over kan kommunen fortsatt gi startlån i følgende 

situasjoner 
- Husstanden har barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og hensynet til å sikre 

en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid taler for det 

- Husstanden har problemer med å dekke boutgiftene og refinansiering med startlån kan bidra til at 

husstanden kan bli boende i boligen sin 

- Boligsituasjonen hindrer mulighetene for å opprettholde et arbeidsforhold eller hindrer 

utviklingen av det lokale næringsloven 

- Lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger 

 

Det kan gis lån til kjøp av bolig, utbedring og tilpasning av bolig, oppføring av ny bolig og 

refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen. Boligen 

skal være egnet for husstanden, nøktern og rimelig sammenliknet med prisnivået på stedet. 

Kommunen kan bruke startlånet til fullfinansiere boligen eller som topplån der private eller 

Husbanken gir grunnfinansiering.  Formålet med saksbehandlingen av søknader om startlån er å 

vurdere den enkelte husstands mulighet for å etablere seg i egen egnet bolig på husstandens 

økonomiske betjeningsevne.  

 

Startlån fra kommunen skal sikres med pant i boligen, eller adkomstdokumentet til boligen. 

Kommuner som ikke har sikret startlånet med pant i eiendommen, kan ikke benytte tapsfondet til 

dekning av sitt tap. De kan heller ikke dele eventuelle tap med Husbanken. Formålet med 
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tapsfond og tapsdeling er å stimulere kommunene til optimal bruk av startlån ved å gi 

kommunene sikring mot tap på forsvarlige utlån. Tapsdeling innebærer at Husbanken og 

kommunen deler oppståtte tap på startlån. Kommunene har tapsrisikoen for de første 25 prosent 

av det gjenstående beløpet på lånet samt forfalte renter og omkostninger før realisering av pantet. 

Forsinkelsesrenter tas ikke med i tapsdelingen. Staten har tapsrisikoen for et eventuelt restbeløp 

etter realisering av pantet.  Kommunen kan søke Husbanken om å sette av deler av tildelt 

tilskudd til etablering av tapsfond for startlån. Tapsfondet kan benyttes når det er konstatert tap 

på startlån, eller kommunale videreutlån fra andre finansinstitusjoner. Det vises for øvrig til 

vedlegget Husbanken retningslinjer for tapsdeling, tapsfond og administrering av startlån. 

 

Avslag på startlån er å regne som et enkeltvedtak som skal begrunnes og kan påklages i tråd med 

forvaltningslovens regler.  Kommunen er videre forpliktet til å innhente og kontrollere 

opplysninger som er nødvendige for å behandle søknader om startlån og ved utbetaling av 

startlån. Vedlagt til saken følger Husbankens veileder for saksbehandling av startlån og tilskudd 

til etablering. 

 

Administrasjonen er invitert til møtet for å orientere om ordningen med startlån fra Husbanken, 

saksbehandlingen av søknader, hvem som innvilges startlån, hvor mange som får innvilget 

søknaden, hvor mye som gis i lån, hva tapene for kommunen er ved mislighold, antall klagesaker 

og behandlingen av klager. 

 

 

 

 
Vedlegg:  

- Veileder for saksbehandling av startlån og tilskudd til etablering 

- Retningslinjer for tapsdeling, tapsfond og administrering av startlån 

 

 

Vedlegg til sak 
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23/18 Tildeling av kommunale boliger - Vennesla kommune 

 
Arkivsak-dok.  18/12643-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 20.11.2018 23/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak 

 

 

Bakgrunn for saken: 

I Vennesla tidende sin artikkel 31.08.2018 kommer det frem at naboer til kommunens boliger i 

Ringveien reagerer på at eldre, unge, funksjonshemmede og rusmisbrukere blir bosatt i det 

samme boligkomplekset. Ifølge naboer skal det ha forekommet ulike tilnærminger fra beboerne 

til naboer og politiet skal ha aksjonert gjentatte ganger. En beboer som skal ha følt seg utrygg 

sier at han flyttet ut av boligen grunnet plagsom og voldelig oppførsel fra en nabo.  

 

På bakgrunn av oppslag i media om tildelingen av kommunale boliger har kontrollutvalget 

kommet med et ønske om å bli orientert om hvordan kommunale boliger tildeles i Vennesla 

kommune. 

 

 

Saksopplysninger: 

Tildeling av boliger skjer etter vedtak fra tildelingsutvalget i kommunen. Tildelingsutvalget 

består av ansatte i kommunen fra NAV, koordinerende og helse fremmende enhet, enhet for 

byggforvaltning, enhet for livsmestring, enhet for hjemmetjenester, Hægeland omsorgssenter og 

hjemmetjeneste samt boligstiftelsene. 

 

I revisjonens notat om stiftelser som behandles i sak 24/18 skriver revisor følgende på side 4: 

«Vennesla kommune eier ikke mange boliger selv. Det oppleves av kommunen som en utfordring 

at stiftelsene har «veto-rett» i hvilke brukere de vil ha i sine boliger. Kommunen har da 

borettslag å tilby, noe som er lite hensiktsmessig å tilby brukere som bør ha bolig som tåler hard 

belastning. Her har man måtte leie inn bolig fra private utleiere og kommunen får regning på 

unormal slitasje og ødeleggelser.» 

 

I sin høringsuttalelse til notatet fra revisjonen skriver styreleder i stiftelsene følgende om dette 

punktet: 

«Vennesla boligstiftelse har gjort følgende enstemmige vedtak i sak 26/2017 om Vetorett: 

Stiftelsen må hensyn ta stiftelsens økonomi over tid. Stiftelsen har også et viktig ansvar ovenfor 

øvrige beboere og sikkerhet i byggene. Det er derfor et viktig prinsipp at stiftelsens representant 

i tildelingsutvalget har vetorett ved tildeling av bolig. Representanten kan ved å bruke vetoretten 

nekte tildeling av bolig når: 
- Leietaker oppfattes å kunne bli en økonomiske belastning ved restanse og risiko for ødeleggelser 

på stiftelsens eiendom 

- Og/eller det er knyttet sikkerhetsmessige utfordringer ved tildeling 
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- Og/eller en miljømessig utfordring ved tildeling, ved at en blander ulike målgrupper 

- Eller ved andre prinsipielle årsaker. 

 

I tillegg har Husbanken en forutsetning for tildeling av tilskudd at boligen ikke brukes til annen 

målgruppe. Dette forholdet må stiftelsen påse at blir ivaretatt ved tildeling av bolig. 

 

Det er bare unntaksvis denne veto rett er benyttet, i løpet av de siste 5 år, bare få ganger.» 

 

 

Kontrollutvalget har et ønske om å bli orientert om hvordan tildeling av kommunale boliger skjer 

i Vennesla og har bedt om at en orientering fra kommunen på tildelingen av kommunale boliger.  

Administrasjonen er bedt om å blant annet orientere om 
- Hvordan tildelingen av boliger skjer 

- Kriterier for tildeling av bolig 

- Saksbehandlingsprosessen 

- Samarbeidet med stiftelsene 

- Tildelingsutvalget 

 

Leder av tildelingsutvalget Gry Sørensen og enhetsleder Bodil Domingos Bakken vil i møtet 

orientere om saken og svare på eventuelle spørsmål 
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24/18 Vennesla kommune sin bruk av boligstiftelser 

 
Arkivsak-dok.  18/12636-2 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 20.11.2018 24/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret: 

 

Kommunestyret tar revisjonens notat om kommunens bruk av stiftelser til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget vedtok følgende i sak 17/17 pkt. 3 C: 

«Kontrollutvalget diskuterte Vennesla kommune sin bruk av og samarbeid med stiftelser. 

Forslag til tilleggs vedtak fremmet i møte: 

Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide et notat om Vennesla kommune sin bruk av 

boligstiftelser og konsekvensen av bruken av stiftelser.» 

 

 

Saksopplysninger: 

Revisjonen har levert sitt notat til kontrollutvalget for behandling og har i notatet beskrevet de to 

boligstiftelsene i Vennesla. Vennesla kommune opprettet to boligstiftelser på slutten av 80-tallet 

og begynnelsen av 90-tallet. Den første boligstiftelsen som ble opprettet i 1989 heter «Vennesla 

boligstiftelse for erverv og drift av boliger for vanskeligstilte boligsøkere». Følgende formål 

følger av vedtektenes § 1; 

 

«Stiftelsens formål er å erverve, eie og drive i henhold til etableringskostnader, utleie av 

boliger uten eget økonomisk formål og i nært samarbeid med kommunens faglige og 

administrative organer. Stiftelsens virksomhet, drift, erverv og oppføring av nybygg skjer 

innenfor rammen av de til enhver tid gjeldende kommunale planer og vedtak. Rådmannen 

eller den han bemyndiger holdes løpende orientert om virksomheten og eventuelle 

endringer og får kopi av innkalling og har møte-, forslags- og talerett.» 

 

Den andre boligstiftelsen ble opprettet i 19911 og heter «Vennesla boligstiftelse». Følgende 

formål følger av vedtektenes § 1; 

 

«Stiftelsen har til formål å drive, erverve eller å forestå oppføring av trygdeboliger i nært 

samarbeid med kommunens faglige og administrative organer. Stiftelsens virksomhet, drift, 

erverv og oppføring av nybygg skjer innenfor rammen av de til enhver tid gjeldende kommunale 
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planer og vedtak. Rådmannen eller den han bemyndiger holdes løpende orientert om 

virksomheten og eventuelle endringer og får kopi av innkalling og har møte- forslags- og 

talerett» 

 

Revisjonen går videre gjennom lovverket som gjelder for stiftelsene og forholdet til oppretteren 

av dem som i dette tilfellet er Vennesla kommune. Revisjonen kommer avslutningsvis i notatet 

med noen anbefalinger til kommunen. Etter gjennomgangen kan ikke revisjonen med enkelte 

unntak anbefale å opprette nye stiftelser til bruk i offentlige forvaltning. Videre anbefaler ikke 

revisjonen at kommunen tilfører stiftelsene ytterligere tilskudd eller kapital før det er tatt en 

grundig gjennomgang av hensiktsmessigheten i bruken av stiftelsene. Kommunen bør ta en 

gjennomgang og vurdere om stiftelsenes formål er i samsvar med kommunens nåværende og 

fremtidige mål og politikk på området. Grunnlaget for revisjonens anbefaling er at mister stor 

politisk styring og kontroll ved bruk av stiftelser, I den grad kommunens behov eller de politiske 

ønsker og prioriteringer endres og ikke fullt ut samsvarer med stiftelsens formål, vil kommunen 

med meget stor sannsynlighet ikke få tilgang til stiftelsens kapital. Revisjonen mener derfor at 

stiftelser etter dagens lovgivning er lite hensiktsmessig til å ivareta oppgaver etter offentlig 

forvaltning. Slik forslaget til ny stiftelseslov foreligger vil kravene til uavhengighet til 

kommunen som oppretter forsterkes og revisjonen anbefaling om å ikke bruke stiftelser til 

kommunal forvaltning vil styrkes. Avslutningsvis anbefaler revisjonen at i den grad dagens 

formålet ikke samsvarer med kommunenes ønsker og prioriteringer i dag og i fremtiden, 

anbefaler revisjonen at man starter et arbeid med å forsøke å omdanne stiftelsene. 

 

Revisjonen vil i møtet gå gjennom notatet og svare på eventuelle spørsmål. 

 

 
Vedlegg:  

- Notat stiftelser i Vennesla 

 

 

Vedlegg til sak 

 
  



 

 12  

25/18 Personalendringer ved enhet for plan- og utbygging 

 
Arkivsak-dok.  18/03864-3 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 20.11.2018 25/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Med bakgrunn i medieoppslag har kontrollutvalget tidligere i møte 13.03.2018 sak 5/18 blitt 

orientert om saksbehandlingen av byggesaker i kommunen. Det har også vært oppslag i media 

hvor det har blitt referert til flere saker som er blitt omgjort internt og mulige konflikter i 

byggesaksavdelingen (Fædrelandsvennen 01.03.18). I møtet 13.03.2018 sak 5/18 orienterte 

rådmann Svein Skisland og kommunalsjef Aslak Wegge om saksbehandlingen generelt av 

byggesaker og et spesifikt tilfelle som var omtalt i media. Møtet ble vedtatt lukket under deler av 

orienteringen jf. kommuneloven 31 nr. 3. 

 

Det har vært gjennomført endringer i personalet i enhet for plan- og utbygging. Det er 

rådmannen som følger opp sine ansatte og har av delegasjonsreglementet myndighet til å treffe 

avgjørelser i personalsaker. Kontrollutvalget har kommet med et ønske om å bli orientert om 

personalendringene, bakgrunnen for dem og om det har medført konsekvenser for driften og 

tjenesteproduksjonen i avdelingen. 

 

Kommunalsjef Aslak Wegge og Organisasjonssjef Heidi Engestøl i møtet orientere om saken og 

svare på eventuelle spørsmål. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet har ikke kommet med forslag til vedtak i påvente av administrasjonens orientering. 

 

Det kan bli aktuelt å lukke møtet under deler av orienteringen jf. kommuneloven §31 nr. 3. 
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26/18 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for 

kompensasjon fra staten 

 
Arkivsak-dok.  18/12551-1 

Arkivkode.  216  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 20.11.2018 26/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Helt siden media (ref. VG 14.10.18) i begynnelsen av oktober avslørte at tre brødre uten å vite 

om det var registrert som psykisk utviklingshemmede av Tolga kommune, har det vært søkelys 

på hvordan systemet med registrering av psykisk utviklingshemmede fungerer. Og mange har 

spurt seg: Har dette skjedd i andre kommuner også? I tillegg har det kommet fram at noen 

kommuner har kjøpt bistand fra konsulenter i arbeidet med å registrere psykisk 

utviklingshemmede i kommunen 

 

Saksopplysninger: 

Som følge av Tolga-saken har flere kontroll- og tilsynsaktører kommet på banen, og regjeringen 

har bedt om en helhetlig gjennomgang av alle deler av den såkalte Tolga-saken. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD) har fått en redegjørelse fra Fylkesmannen i Hedmark, hvor 

de har anbefalt en uhildet gjennomgang av saken. Det har resultert i at det er de etablerte 

tilsynsmyndighetene som nå skal gå gjennom saken. Det betyr at Helsetilsynet, Statens 

sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen i Hordaland går gjennom de ulike delene av saken. 

Fylkesmannen i Hordaland har i denne forbindelse fått i oppgave å koordinere en helhetlig 

gjennomgang og vurdering av saksbehandlingen i saken. Fylkesmannen i Hedmark skal 

gjennomføre en lovlighetskontroll av Tolga kommunes avgjørelser. Helsedirektoratet skal på sin 

side gjennomgå rapporteringsrutinene for registreringen. 

 

Fylkesmannen skal i tillegg gjennomføre stikkprøver i andre kommuner. KS-leder Gunn Marit 

Helgesen har i denne forbindelse uttalt til Kommunal Rapport 22.10.18 at KS har gjennomført 

stikkprøver i kommuner som har hatt stor økning i antall psykisk utviklingshemmede. Det ser ut 

til å være naturlige forklaringer på den økningen. Ut fra det de vet i dag er det derfor ikke grunn 

til å tro at dette er et omfattende problem. 

 

Antall personer med psykisk utviklingshemming som er 16 år eller eldre er et kriterium som 

inngår i inntektssystemet, som avgjør hva den enkelte kommune får i rammetilskudd fra staten. 

Kommunene innrapporterer selv via Altinn antall personer til helsedirektoratet, som forestår 

innsamlingen på vegne av KMD. 

 

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har også vært i møte med kommunal- og 

moderniseringsminister Monica Mæland, der de la fram deres syn på hvordan systemet fungerer. 

Hovedkonklusjonen til NKRF er at systemet ikke er komplisert, og at det ikke er vanskelig å 
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gjøre dette på en riktig måte. Likevel vil NKRF se på opplegget og komme med innspill til 

forbedringer i det arbeidet som gjøres nå. 

 

Ett av spørsmålene som har dukket opp i forbindelse med Tolga-saken er revisors ansvar, og det 

igjen er relevant for kontrollutvalget å kjenne til med tanke på påseansvaret kontrollutvalget har 

ovenfor revisor ref. Kontrollutvalgsforskriften § 4. Revisors ansvar begrenses til å sjekke at 

kriteriene fra Helsedirektoratets rundskriv (Rundskriv IS-3/2018) er oppfylt. Det er kommunen 

som har det øverste ansvaret for at de registreringer som sendes inn til Helsedirektoratet er 

korrekte, og at ingen blir registrert som psykisk utviklingshemmede uten å ha fått en slik 

diagnose av kvalifisert personell. I sitt attestasjonsarbeid sjekker revisor at de registreringer 

kommunen har gjort, er i henhold til kriterier fastsatt i rundskriv fra Helsedirektoratet. Et av 

disse kriteriene er at det skal foreligge en diagnose. Men revisorer er ikke leger, og de kan ikke – 

og skal ikke – gå inn i selve diagnosene og vurdere dem. Det er helsevesenets ansvar.  

 

Rundskriv IS-3/2018 har satt følgende kriterier for utregning av rammetildeling i 

inntektssystemet mht. personer med psykisk utviklingshemming: 

 
1. a) har diagnostisert psykisk utviklingshemming eller Downs syndrom, eller  

 

b) har ein diagnostisert sjeldan tilstand/kromosomlidelse som medfører psykisk utviklingshemming (dei 

vanlegaste er Retts syndrom, Angelmans syndrom, Cri du Chat syndrom og Cornelia de Langes 

syndrom), eller  

 

c) har skriftleg stadfesting frå lege eller psykolog på at tilstanden til vedkommande oppfyller 

diagnosekriteriene for psykisk utviklingshemming, slik desse går fram av diagnosekode F70-F79 i ICD-10 

og diagnosekode P85 i IPCP-2  

 

2. er fylt 16 år pr. 1.1.2018  

 

3. pr. 1.1.2018 har vedtak om tenester etter helse- og omsorgstenestelova § 3-2 første ledd nr. 6, herunder 

BPA etter § 3-8, eller får omsorg av ein person som er tildelt avlastning eller omsorgsstønad for dette 

etter helse- og omsorgstenestelova § 3-6 nr. 2 eller 3  

 

Unntak: 

Kommunen skal ikkje registrere personar som:  

a. bur i ein av Landsbystiftelsen sine bukollektiv eller landsbyar  

b. personar som det vert gitt vertskommunetilskot for; sjå oversikt over kommunar som får 

vertskommunetilskot i vedlegg nr. 1»  

 

Kommunene registrerer tallet selv inne i Altinn. Når det gjelder kontroll står det følgende: 

 
«Kontroll av registrering  

Kommunen har sjølv ansvaret for at registreringa er korrekt. Kommunens revisor skal 

kontrollere at registreringa er gjort slik det står i rundskrivet. Revisor og rådmann signerer på 

skjemaet vedlegg 2 til rundskrivet. Skjemaet skal oppbevarast i kommunen for evt. seinare 

kontroll.» 

 

Revisor vil i møtet orientere nærmere om saken og de kontroller revisor gjennomfører. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Etter sekretariatets vurdering ivaretar kontrollutvalget sin kontrolloppgave ved å rette fokus på 

kommunens registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra 
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staten, og ved å stille spørsmål til hvilke kvalitetssikrings- og godkjenningsrutiner som ligger til 

grunn for utbetalingsanmodningen til Helsedirektoratet (som godkjennes av rådmann og revisor). 

 
Vedlegg:  

- Rundskriv IS-3/2018 

 

 

Vedlegg til sak 
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27/18 Prosjektplan forvaltningsrevisjon Midt-Agder barneverntjeneste 

 
Arkivsak-dok.  18/08118-7 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 20.11.2018 27/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Midt-Agder barneverntjeneste vedtas slik den foreligger 

Kontrollutvalget ber om å bli orientert om fremdriften i prosjektet underveis. Rapport til 

kontrollutvalget forventes til behandling høsten 2019. 

 

 

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. I planen ved barnevern et av de prioriterte områdene. 

Kontrollutvalget fatter følgende vedtak i sak 16/18 11.09.2018: 

«Kontrollutvalget ønsker at det blir gjennomført en forvaltningsrevisjon på barnevern og ber 

revisjonen presentere en prosjektplan til neste møte.» 

 

Saksopplysninger: 

Barnevernstjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres 

helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Vennesla kommune 

deltar i et samarbeid om barnevernstjenester med Evje og Hornnes og Iveland kommuner kalt 

Midt-Agder barneverntjeneste. Samarbeidet startet opp i 2015 med Vennesla som 

vertskommune.  

 

Revisjonen har foreslått at forvaltningsrevisjonsprosjektet har følgende problemstillinger: 

 
1. Hvordan har utviklingen i barnevernssaker vært de senere årene? 

2. Har barnevernstjenesten en tilfredsstillende behandling av meldinger om bekymring? 

3. Har barnevernstjenesten en tilfredsstillende gjennomføring av undersøkelser? 

4. Er det etablert tilstrekkelig internkontroll i barnevernstjenesten? 

 

 

Forvaltningsrevisjon er avgrenset til å se på prosessen fra det foreligger en bekymring for et 

barn, til det eventuelt settes i gang et hjelpetiltak i eller utenfor hjemmet. Dette betyr at 

forvaltningsrevisjonen er avgrenset mot å undersøke hvordan de ulike hjelpetiltakene fungerer, 

kvaliteten på tiltakene samt barnevernstjenestens oppfølging av disse tiltakene.  

 

Undersøkelsen vil bli gjennomført i tråd med standard for forvaltningsrevisjon (RSK001). 

Revisjonen vil i sine undersøkelser gjennomføre en dokumentanalyse av rutiner, retningslinjer 

og det kommunale planverket. Videre vil revisjonen ta et utplukk av utvalgte 
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bekymringsmeldinger og undersøkelser for ¨å vurdere om barnevernstjenesten sikrer at 

bekymring ovenfor utsatte barn fanges opp.  Det vil bli gjennomført intervju med sentrale 

personer og analyser av statistikk fra den lokale barnevernstjenesten opp mot KOSTRA. 

 

Revisjonskriteriene vil blant annet være forvaltningsloven, kommuneloven, barnevernsloven, 

arkivlov og forskrift, kommunale planer og retningslinjer samt nasjonale veiledere og 

retningslinjer, 

 

Kontrollutvalget skal gjennom denne saken vurdere om det forslaget til prosjektplan som er lagt 
frem, vil gi utvalget den kunnskapen de ønsker. Dette betyr at kontrollutvalget må vurdere 
foreslåtte problemstillinger og vinkling på prosjektet, prosjektets avgrensning, og om de metoder 
som er tenkt brukt etter kontrollutvalgets oppfatning vil kunne gi svar på problemstillingene.  
Forslaget til plan beskriver nærmere de konkretiseringer, avgrensninger og metodevalg revisjonen 
ser for seg i prosjektet. 
 

Revisjonen vil i møtet presentere prosjektplanen og svare på eventuelle spørsmål. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet vurdering er at prosjektplanen med de problemstillinger, metoder og 

revisjonskriterier som presenteres vil undersøke det kontrollutvalget ønsker. Sekretariatet synes 

prosjektplanen gir en grundig og god beskrivelse av forvaltningsprosjektet, men vil bemerke at 

det ikke er spesifisert forventet ressursbruk og leveringstidspunkt. Sekretariatet anbefaler 

kontrollutvalget å godkjenne prosjektplanen slik den foreligger. 

 

 
Vedlegg:  

- Prosjektplan Midt-Agder barnevernstjeneste 

 

 

Vedlegg til sak 
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28/18 Prosjektplan selskapskontroll Konsesjonskraft IKS 

 
Arkivsak-dok.  18/12425-1 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 20.11.2018 28/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Prosjektplan for selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS vedtas slik den foreligger. 

Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. Rapport til 

kontrollutvalget forventes innen første halvår 2019. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget i Vennesla kommune vedtok i møte 29.11.2016, sak 27/16 «Plan for 

selskapskontroll 2015-2019». Planen baseres på en overordnet analyse av kommunens sine 

eierskap ut ifra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for 

selskapskontroll i kommunen. 

 

Plan for selskapskontroll 2015-2019 ble godkjent med følgende prioritering i denne 

planperioden: 
1. Returkraft AS 

2. Avfall Sør AS m/datterselskap 

3. A3 Ressurs Vennesla AS 

4. Konsesjonskraft IKS 

5. Vest-Agder museet IKS 

6. Varodd AS (hvis avtale) 

7. Kristiansandsregionen brann og redning IKS 

 

Vennesla kommunestyret vedtok i sitt møte 15.12.2016 sak 16/76 Plan for selskapskontroll 

2015-2019 for Vennesla kommune. Foreliggende prosjektplan for selskapskontroll i 

Konsesjonskraft IKS, vil utgjøre bestillingen av den andre selskapskontrollen i perioden. 

 

Saksopplysninger: 

Formålet med selskapskontrollen er å undersøke og vurdere om Konsesjonskraft IKS driver etter 

sitt formål, i samsvar med eierkommunenes vedtak, selskapets vedtekter, samt sentrale lover og 

regler. Det vil bli sentralt for prosjektet å se på om selskapets uttak og omsetning er i samsvar 

med lovverket, selskapsavtalen og andre føringer fra eierkommunene. 

 

Det går frem av prosjektplanen at følgende problemstillinger vil bli undersøkt: 
1. Sikrer eierkommunene at deres eierinteresser blir ivaretatt i selskapets styrende organer? 

2. Rapporteres selskapets aktiviteter tilbake til de respektive eierkommunene i tråd med gitte 

anbefalinger? 

3. Er fordelingsprinsippene for selskapets forvaltning av ressurser i tråd med de krav som stilles i 

lov og styringsdokumenter? Og gjennomføres utbetalingene i tråd med de føringer som ligger til 

grunn? 

Videre går det frem av prosjektplanen at aktuelle revisjonskriterier for dette prosjektet vil blant 
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annet være: 
- Aktuelle lover med forskrifter, som for eksempel vassdragsreguleringsloven 

- Selskapets stiftelsesdokumenter og vedtekter 

- Eierkommunenes vedtak tilknyttet selskapet 

- Styringsdokumenter 

- Administrative retningslinjer og mål 

- Statlige føringer/veiledere 

 

Kontrollutvalget skal gjennom denne saken vurdere om det forslaget til prosjektplan som er lagt 

frem, vil gi utvalget den kunnskapen de ønsker. Dette betyr at kontrollutvalget må vurdere 

foreslåtte problemstillinger og vinkling på prosjektet, prosjektets avgrensning, og om de metoder 

som er tenkt bruk etter kontrollutvalgets oppfatning vil kunne gi svar på problemstillingene. 

 

Forslaget til plan beskriver nærmere de konkretiseringer, avgrensninger og metodevalg 

revisjonen ser for seg i prosjektet. 

 

Dette prosjektet gjøres i samarbeid mellom Agder Kommunerevisjon og Aust-Agder Revisjon. 

Aust-Agder Revisjon gjennomfører dette prosjektet på vegne av de to enhetene. Prosjektet anslås 

å bli gjennomført og ferdigstilt innen første halvår 2018. Tidsbruken anslås omkring 100 timer 

totalt for prosjektet. 

 

Det vises for øvrig til vedlagt prosjektplan. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet vurderer problemstillinger, vinkling og metoder å være i tråd med den vedtatte plan 

for selskapskontroll 2015-2019 og intensjonene bak denne og foreslår derfor at prosjektplanen 

blir vedtatt slik den foreligger 

 

 
Vedlegg:  

- Prosjektplan for selskapskontroll Konsesjonskraft IKS 

 

 

Vedlegg til sak 
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29/18 Møte- og arbeidsplan 2019 Vennesla kontrollutvalg 

 
Arkivsak-dok.  18/12422-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 20.11.2018 29/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møte og arbeidsplan 2019 for Vennesla kontrollutvalg godkjennes. 

 

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og 

avholde de møter utvalget ønsker. 

 

Møtedatoer 2019: kl. 14.00, 05.02 – 19.03 – 07.05 – 10.09 – 19.11 

 

  

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Sekretariatet legger med dette frem en egen sak om møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget i 

2019.  

 

Saken skal videre legges frem som en orienteringssak i kommunestyret. 

 

Møte- og arbeidsplanen er ikke å forstå som en fullstendig presentasjon av alle de 

oppgaver/saker som kontrollutvalget vil behandle i løpet av året, men legger verkt på de 

oppgaver som utvalget etter egen forskrift er pålagt å behandle. 

 

Kontrollutvalget i Vennesla kommune har vedtatt å ha 5 møter i 2019, fordelt på tre møter på 

våren og to møter på høsten. Lengden på møtet bestemmes av antall saker som skal opp i møtet.  

 

I tillegg kan det være aktuelt for medlemmene å delta på NKRF sin Kontrollutvalgskonferanse 

30-31. januar på Gardermoen eller FKT sin Fagkonferanse 4-5. juni i Kristiansand. 

Planen er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp saker og avholde de møter de 

ønsker. 

Det kan være aktuelt å kalle inn representanter fra administrasjonen for å orientere om aktuelle 

saker/temaer utover de punktene som er nevnt ovenfor 

 

Sekretariatet legger frem forslag til følgende møtetidspunkt og forslag til agenda for 2019: 
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Vennesla kommune 

Kontrollutvalget 

Møte- og arbeidsplan 2019 
Tirsdag 05.02.2019 kl. 14.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Revisor egenvurdering av uavhengighet 2019 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

Tirsdag 19.03.2019 kl. 14.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Årsmelding kontrollutvalget 2018 

- Årsrapport 2018 skatteoppkreveren i Vennesla kommune 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

Tirsdag 07.05.2019 kl. 14.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Årsregnskap og årsmelding 2018 Vennesla kommune 

- Samordnet tilsynskalender for Vennesla kommune 2019 

- Rapport selskapskontroll Konsesjonskraft IKS 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

Tirsdag 10.09.2019 kl. 14.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Bestilling av overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

- Innspill fra kontrollutvalget til overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon og 

selskapskontroll 

- Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 

- Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 

- Evaluering av kontrollutvalgets arbeidsform og saker 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

 

Tirsdag 19.11.2019 kl. 14.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Nytt kontrollutvalg 2019-2023 

- Orientering om andre tertialrapport 2019 

- Orientering om budsjett Vennesla kommune 2020 

- Møte og arbeidsplan kontrollutvalget 2020 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 
- NKRF sin Kontrollutvalgskonferanse 30-31. januar, på Gardermoen  
- Forum for kontroll og tilsyn, konferanse 4-5. juni i Kristiansand 
- Temark Vårkonferanse i april  
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30/18 Orientering fra revisor 20.11.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00124-7 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 20.11.2018 30/18 

 

 

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. 
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31/18 Eventuelt 20.11.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00125-7 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 20.11.2018 31/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Kontrollutvalget saker behandlet i kommunestyret. 

2. Neste møte 

3. Eventuelt 
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