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Arendal, 29.04.2019 

 

 

 

 

For kontrollutvalgsleder 

Oddbjørn Hagen 

 

Sander Haga Ask 

Sekretær 
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Møteinnkalling 

2/19 Godkjenning av møteinnkalling 07.05.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00139-8 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 07.05.2019 2/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkallingen godkjennes. 
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Møteprotokoll 

2/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 19.03.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00139-9 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 07.05.2019 2/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møtet 19.03.2019 godkjennes. 

 

 

 

 
Vedlegg:  

- Protokoll Vennesla kontrollutvalg 19.03.2019 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

10/19 Årsrapport 2018 skatteoppkreveren i Vennesla kommune 

 
Arkivsak-dok.  19/02920-5 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 07.05.2019 10/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar årsrapport og årsregnskap 2018 for skatteoppkreveren samt kontrollrapport 

fra skatteetaten til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

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

2014. Skatteoppkreveren skal utarbeide en årsrapport som skal omtale alle ansvarsområder angitt 

i skatteoppkreverinstruksen, dvs. skatteoppkreverens virksomhet, skatteregnskapet, innfordring 

av krav og arbeidsgiverkontrollen.  

 

Skatteoppkreveren er organisatorisk underlagt økonomisjefen og faglig underlagt skatteetaten. 

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

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

kommune. Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Iveland og Vennesla. Skatteoppkrever 

vurderer selv kompetansen på kontoret til å være tilfredsstillende med personell med lang 

erfaring i både innfordring og skatteregnskap.  Arne Strandberg var skatteoppkrever frem til 

31.08.2018 og fra samme dato tiltrådte Gisle F. Espeland stillingen.  

 

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

2017 til 2018 på 7,85 %. Kommunens totale skatteinngang ble i 2018 på kr. 329 485 936. 

Kommunen hadde selv budsjettert med en økning på 2,39%.  

 

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

ble i 2018 gjennomført 23 kontroller som utgjør 5,2 % antall leverandører av LTO i kommunen. 

Resultatkravet for avholdte arbeidsgiverkontroller var for 2018 satt til 5%.  

 

Skatteetaten gjennomførte en stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen og avla rapport 

27.04.2018. Av rapporten ble skatteoppkreverkontoret gitt tre pålegg. 

- Det pålegges skatteoppkrever å følge opp herreløse poster i henhold til gjeldende 

retningslinje. 

- Det pålegges skatteoppkrever å følge opp gjeldende retningslinjer og veiledning for 

intern kontroll av manuell endring av bankkonto. 

- Det pålegges skatteoppkrever å utarbeide og ajourholde rutiner i henhold til gjeldende 

retningslinjer. 
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Skatteoppkreveren skriver i sin årsrapport at skatteoppkrever vil følge opp herreløse poster i 

henhold til gjeldende regelverk, praksisen skal ha blitt endret slik at det nå alltid er to personer 

involvert ved manuell registrering av bankkonti, og man høsten har ajourført rutinebeskrivelsene 

og at arbeidet i det store og hele er ferdigstilt. Noen rutiner er ikke blitt gjennomlest og godkjent 

av skatteoppkrever når årsrapporten ble skrevet. 

 

Skatteetaten har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i 

henhold til gjeldende regelverk på følgende områder:  

- Internkontroll  

- Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet  

- Skatte- og avgiftsinnkreving  

- Arbeidsgiverkontroll  

 

Skatteoppkreveren har fått pålegg fra skatteetatens kontroll om å: 

- ajourføre og utarbeide flere lokale rutiner i henhold til gjeldende retningslinjer 

- følge opp herreløse poster i henhold til gjeldende retningslinjer.  

- Følge gjeldende retningslinjer og veiledning for intern kontroll ved manuell endring av 

bankkonto. 

Det fremgår av skatteoppkreverens årsrapport at påleggene er etterkommet. Ut over de gitte 

påleggene og basert på de kontrollene som skattekontoret/skatteetaten har gjennomført, finner de 

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

gjeldende regelverk. Skatteetatens/skattekontorets kontrollrapport vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen i Vennesla kommune er vedlagt saken. Vedlagt følger også rapport 

fra stedlig kontroll utført av skatteetaten og skatteoppkreverens tilsvar på rapporten. 

 

Årsrapport og årsregnskapet for 2018 fra skatteoppkreveren i Vennesla kommune, samt 

kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Vennesla kommune legges frem 

for kontrollutvalget til orientering. Skatteoppkrever Gisle Espeland vil i møtet orientere om 

årsrapporten samt påleggene gitt av skatteetaten etter den stedlige kontrollen. 

 

 
Vedlegg:  

- Årsrapport 2018 Skatteoppkreveren i Vennesla kommune 

- Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 

- Rapport av 27.04.2018 frå stedlig kontroll og tilsvar fra skatteoppkreveren. 

 

 

Vedlegg til sak 
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11/19 Årsregnskap og årsmelding 2018 Vennesla kommune 

 
Arkivsak-dok.  19/08744-1 

Arkivkode.  216  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 07.05.2019 11/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalgets uttalelse til Vennesla kommune årsregnskap 2018: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Vennesla kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsrapport fra rådmannen. Agder Kommunerevisjon IKS har avlagt 

revisjonsberetning for regnskapsåret 2018. 

 

Vennesla kommunes årsregnskap viser kr. 862 854 992 til fordeling drift og et regnskapsmessig 

mindreforbruk på kr. 11 170 053. 

 

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 2018 godkjennes. 

 

Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til Plan- og økonomiutvalget. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

I henhold til forskrift om kontrollutvalg §7 skal kontrollutvalget gi en uttalelse til kommunens 

årsregnskap til kommunestyret før det vedtas. Ifølge forskrift om årsregnskap og årsmelding § 10 

skal kommunens årsmelding fremlegges for kontrollutvalget før det gir sin uttalelse. Kopi av 

kontrollutvalgets uttalelse skal sendes før Plan- og økonomiutvalget avgir sin innstilling om 

årsregnskapet til kommunestyret. Kontrollutvalget uttalelse skal ligge vedlagt saken ved 

behandling i kommunestyret. 

 

Saksopplysninger: 

Forskriften fastsetter 15. februar som frist for avleggelse av årsregnskapet og revisors frist for 

avgivelse av revisjonsberetningen er 15. april. Vennesla kommune har avlagt årsregnskap og 

oversendt sin samlede årsberetning til revisor og kontrollutvalget. 

 

I henhold til Forskrift om kontrollutvalg §7 skal kontrollutvalget gi en uttalelse til årsregnskapet 

til kommunestyret. Kopi av uttalelsen sendes formannskapet.  Det er naturlig at kontrollutvalget, 

ut fra revisors rapporteringer gjennom året i kontrollutvalgsmøtene og i revisjonsberetningen, 

vurderer følgende forhold: 
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- Om regnskapet er ført i henhold til lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. 

- Om disposisjonene i regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak. 

- Om regnskapsresultatet gir korrekt uttrykk for virksomheten i regnskapsåret 

 

 

Administrasjonen vil i møtet presentere regnskapet og årsrapporten f\for 2018 

 
Vedlegg:  

- Årsregnskap 2018 Vennesla kommune 

- Årsrapport 2018 kommune 

- Revisors beretning 2018 Vennesla kommune 

 

 

Vedlegg til sak 
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12/19 Status i arbeidet med sikring og tilrettelegging av Drivenesøya som 

badelokalitet/friluftsområde 

 
Arkivsak-dok.  19/09112-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 07.05.2019 12/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget diskuterte i forrige møte status for arbeidet med å åpne og tilrettelegge 

Drivenesøya som friluftsområde etter oppslag i Fædrelandsvennen på nett 16.03.2019. 

Kontrollutvalget vedtok å be om en orientering i saken til neste møte. 

 

Saksopplysninger: 

Kommunestyret behandlet 21.04.2016 sak 16/16 kommunedelplanen for idrett og friluftsliv 

2016-2019. Hovedhensikten med en kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er å 

ha en politisk vedtatt plan for utvikling av aktiviteter, anlegg og områder for idrett, fysisk 

aktivitet og friluftsliv i Vennesla Kommune.  I kapittel 7 i den vedtatte planen fremgår en samlet 

oversikt over de forskjellige tiltakene i de ulike kategoriene. Under pkt. 7.2 Nærmiljøanlegg, 

samlet oversikt over tiltak står det sikre og tilrettelegge deler av Drivenesøya som 

badelokalitet/friluftsområde. Vedlagt til saken følger den vedtatte kommunedelplanen. 

 

Samtidig som kommunedelplanen ble behandlet var det oppslag i Fædrelandsvennen i april og 

november 2016. I artiklene kommer det frem at Drivenesøya har vært stengt med bom og gitter i 

40 år. Det fremgår ulike og delvis motstridende begrunnelser fra kommune og grunneier på 

hvorfor broen over til Drivenesøya er stengt. Det er blant annet hensynet til dyr på beite, 

vannverket, forsøpling og forurensing. Videre at kommunen har grunnvannsbrønner som 

forsyner kommunen med drikkevann og at dette arealet utgjør 9 dekar og øyas samlede areal 

utgjør 240 dekar. Utenom den delen av øya som vannverket står på er grunneier en privat 

innbygger. Daværende kommunalsjef Aslak Wegge uttalte til avisen i november at det ikke har 

vært prioritert å jobbe med dette. Det ble videre uttalt at politikerne skulle få en sak etter hvert, 

men at det var flere forhold som måtte avklares først som historiske avtaler, vannverkets behov 

og beitebruk. 

 

Det var nytt oppslag i Fædrelandsvennen 16.03.2019 om Drivenesøya hvor åpning av øya for 

allmenheten var tema igjen. I den anledning uttaler miljørådgiver i kommunen at det aldri ble en 

skriftlig sak, men det kan ha vært en muntlig orientering. I Plan- og økonomiutvalget sitt møte 

19.03.2019 orienterte ordfører under Eventuelt om innspill vedrørende utnyttelsen av 

Drivenesøya og sak vedrørende turvei rundt Venneslafjorden. I kommunestyrets møtet 

28.03.2019 sak 22/19 Vedr. mulighetsstudie «Otra elvepark» og turvei Venneslafjorden 

fremkommer det at rådmannen ønsker å gjøre en vurdering av mulighetene for fremtidig 

tilrettelegging av aktiviteter og turvei rundt Venneslafjorden. I forbindelse med dette arbeidet vil 
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man også få avklart ulike forhold rundt Drivenesøya og eventuelle muligheter for å gi 

allmennheten tilgang til denne. Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens forslag til 

vedtak: 

 

«Kommunestyret gir sin tilslutning til arbeidet med mulighetsstudie for Otra Elvepark samt 

videre arbeid med turvei rundt Venneslafjorden slik det er beskrevet i saksfremstillingen.» 

 

Vedlagt til saken følger saksfremlegget til sak 22/19.  

 

Kontrollutvalget har invitert til administrasjonen for å orientere om arbeidet med å tilrettelegge 

og sikre Drivenesøya som badelokalitet/friluftsområde. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet har ikke kommet med et forsalg til vedtak i saken i påvente av administrasjonens 

orientering. 

 
Vedlegg:  

- Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 

- Saksfremlegg kommunestyret sak 22/19  - Vedr. Mulighetsstudie Otra Elvepark og turvei 

Venneslafjorden 

 

 

Vedlegg til sak 
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13/19 Orientering fra revisor 07.05.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00145-3 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 07.05.2019 13/19 

 

 

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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14/19 Eventuelt 07.05.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00146-3 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 07.05.2019 14/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

1. Referatsaker/saker behandlet i kommunestyret 

2. Neste møte 

3. Eventuelt 
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