Møteprotokoll
Vennesla kontrollutvalg
Dato:
Sted:
Arkivsak:

07.05.2019 kl. 14:00
Herredshuset, Sal 2
19/00139

Til stede:

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

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:
Andre:

Revisjonssjef Tor Ole Holbek
Ass. Revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen
Skatteoppkreveren Gisle Espeland sak 10/19
Ordfører Nils Olav Larsen sak 10-12/19
Rådmann Svein Skisland sak 11-12/19

Protokollfører:

Sander Haga Ask
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Vennesla, 07.05.2019
Oddbjørn Hagen
Kontrollutvalgsleder

Sander Haga Ask
Sekretær

2

Møteinnkalling

2/19 Godkjenning av møteinnkalling 07.05.2019
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
07.05.2019

Forslag fra sekretariatet:
Møteinnkallingen godkjennes.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig or forslag til vedtak.
Vedtak
Møteinnkallingen godkjennes.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saksnr
2/19

Møteprotokoll

2/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 19.03.2019
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
07.05.2019

Forslag fra sekretariatet:
Protokoll fra møtet 19.03.2019 godkjennes.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig or forslag til vedtak.
Vedtak
Protokoll fra møtet 19.03.2019 godkjennes.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saksnr
2/19

Saker til behandling

10/19 Årsrapport 2018 skatteoppkreveren i Vennesla kommune
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
07.05.2019

Saksnr
10/19

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget tar årsrapport og årsregnskap 2018 for skatteoppkreveren samt
kontrollrapport fra skatteetaten til orientering.
Møtebehandling
Skatteoppkrever Gisle Espeland orienterte om årsrapporten, kontrollrapporten fra skatteetaten,
stedlig kontroll fra skatteetaten og oppfølgingen av påleggene gitt fra den stedlige kontrollen.
Det ble videre orientert om de foreløpige tallene for skatteinngangen og innfordringens
effektivitet i 2019. Han svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Votering
Enstemmig or forslag til vedtak.
Vedtak
Kontrollutvalget tar årsrapport og årsregnskap 2018 for skatteoppkreveren samt
kontrollrapport fra skatteetaten til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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11/19 Årsregnskap og årsmelding 2018 Vennesla kommune
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
07.05.2019

Saksnr
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.
Møtebehandling
Rådmann Svein Skisland orienterte om regnskapet og årsmeldingen for 2018. Han svarte på
spørsmål fra kontrollutvalget.
Ass. Revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen orienterte om revideringen av
regnskapet og revisjonsberetningen. Det ble videre orientert om attestasjonsarbeidet med
ressurskrevende og registrering av funksjonshemmede brukere.
Votering
Enstemmig or forslag til vedtak.
Vedtak
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.
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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.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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12/19 Status i arbeidet med sikring og tilrettelegging av Drivenesøya som
badelokalitet/friluftsområde
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
07.05.2019

Saksnr
12/19

Forslag fra sekretariatet:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Møtebehandling
Rådmann Svein Skisland orienterte om arbeidet med å sikre og tilrettelegge Drivenesøya som
friluftsområde og svarte på spørsmål.
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]

8

13/19 Orientering fra revisor 07.05.2019
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
07.05.2019

Saksnr
13/19

Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.
Møtebehandling
Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om det pågående arbeidet med forvaltningsrevisjonen
om barnevernet.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Saken tas til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

9

14/19 Eventuelt 07.05.2019
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
07.05.2019

Saksnr
14/19

Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.
Møtebehandling
1. Referatsaker/Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret
a. Kontrollutvalgets årsmelding 2018 behandlet i kommunestyret 25.04.2019 sak
28/19.
2. Neste møte blir 10.09.2019 kl. 14.00.
3. Eventuelt
a. Boligstiftelsens salg av Loland
Sekretariatet orienterte kort om Boligstiftelsens salg av Loland på bakgrunn av
oppslag i media og samtale med rådmannen om at saken.
b. Henvendelse om boligstiftelsen og endring av vedtekter.
Kontrollutvalget diskuterte henvendelsen og hvordan kommunen forholder seg
til den mulige endringen av vedtekter. Kontrollutvalget ønsker i neste møte en
orientering om hvordan kommunen har fulgt opp kommunestyrets vedtak i sak
75/18 og revisjonens notat om stiftelser samt mulige konsekvenser av
vedtektsendringene i stiftelsene.
c. Kontrollutvalget diskuterte en henvendelse fra en innbygger om
byggesaksavdelingen.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Saken tas til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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