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Arkivsak-dok. 19/16822-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Froland kontrollutvalg 09.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 09.12.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 19/16822-2 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Froland kontrollutvalg 09.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møtet 16.09.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 16.09.2019 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Froland kontrollutvalg 16.09.2019. 
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Møteprotokoll  
 

Froland kontrollutvalg 

 
Dato: 16.09.2019 kl. 9:00 
Sted: Kommunestyresalen 
Arkivsak: 19/00111 
  
Til stede:  Hans Olav Blakstad (leder) og Nils Haugaas. 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
Solfrid Aas 

  
Forfall:  Aadne K. Mykland, Iren Pernille Stahl Strand, Marit Fosse Olsen 
  
Andre: Rådmann Bo André Longum (sak 17/19) 

Personvernombud Marte Aarthun (sak 17/19) 

Hovedrevisor Ivar Aanonsen 

Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck 
  
Protokollfører: Agnes Gullingsrud Fjeldstad, Temark. 
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17/19 19/03762-2 Froland kommunes implementering av GDPR 8 

18/19 19/11739-1 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon - Froland 9 

19/19 19/11100-1 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 Froland 10 

20/19 19/00112-5 Orienteringer fra revisor 16.09.2019 11 

21/19 19/00113-5 Eventuelt 16.09.2019 12 

    

 

 
Froland, 16.09.2019 

 

 

Hans Olav Blakstad      Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

3/19 Godkjenning av innkalling 16.09.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Froland kontrollutvalg 16.09.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

3/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 20.05.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Froland kontrollutvalg 16.09.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 20.05.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 20.05.2019 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

15/19 Forvaltningsrevisjonsrapport "Saksbehandling og kompetanse i 

barnevernet" 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Froland kontrollutvalg 16.09.2019 15/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og innstiller til kommunestyret: 

 

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Saksbehandling og kompetanse i 

barnevernet» til orientering og ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger: 

 

- Revisjonen anbefaler at barneverntjenesten iverksetter tiltak for å overholde 

bestemmelsene i barnevernloven om at det skal fremgå av vedtaket hvordan barnets 

beste er vurdert og hvilken vekt barnets mening er tillagt  

- Revisjonen anbefaler at det det iverksettes et arbeid for å sikre tilstrekkelig opplæring 

og kompetanse ved nytilsettinger  

- Revisjonen anbefaler at barneverntjenesten igangsetter et arbeid for å etablere et mer 

formalisert og velfungerende samarbeid med skole, for å sikre god dialog og 

forsvarlige rutiner  

 

Kommunestyret ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding om oppfølgingen av rapporten 

til kontrollutvalgets siste møte våren 2020. 

 

 

 

Møtebehandling 

Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck presenterte forvaltningsrevisjonsrapporten og svarte 

på kontrollutvalgets spørsmål. 

 

Det ble skrevet en feil i forslag til vedtak. Forvaltningsrapporten heter ikke «Midt-Agder 

barneverntjeneste», men «Saksbehandling og kompetanse i barnevernet». Forslag til vedtak er 

endret. 

 

Kontrollutvalgsleder foreslo følgende tillegg til vedtak: 

Kontrollutvalget ønsker å presisere viktigheten av et formalisert og velfungerende samarbeid 

med skole. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak slik det fremkom i møtet. 
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Vedtak  

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og innstiller til kommunestyret: 

 

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Saksbehandling og kompetanse i 

barnevernet» til orientering og ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger: 

 

- Revisjonen anbefaler at barneverntjenesten iverksetter tiltak for å overholde 

bestemmelsene i barnevernloven om at det skal fremgå av vedtaket hvordan barnets 

beste er vurdert og hvilken vekt barnets mening er tillagt  

- Revisjonen anbefaler at det det iverksettes et arbeid for å sikre tilstrekkelig opplæring 

og kompetanse ved nytilsettinger  

- Revisjonen anbefaler at barneverntjenesten igangsetter et arbeid for å etablere et mer 

formalisert og velfungerende samarbeid med skole, for å sikre god dialog og 

forsvarlige rutiner  

 

Kontrollutvalget ønsker å presisere viktigheten av et formalisert og velfungerende samarbeid 

med skole. 

 

Kommunestyret ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding om oppfølgingen av rapporten 

til kontrollutvalgets siste møte våren 2020. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/19 Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Froland kontrollutvalg 16.09.2019 16/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

Møtebehandling 

 

Kontrollutvalget kom med følgende innspill til planen: 
- Skolestruktur, videreutdanning av lærere og økonomisk forvaltning 

- Sykehjem på slutten av neste periode etter nytt sykehjem blir tatt i bruk.  

 

 

Leder fremsatte følgende forslag til vedtak: 

 

Innspillene oversendes revisjonen. Aust-Agder revisjon IKS utarbeider risiko- og 

vesentlighetsvurderinger for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll og legger dette frem for 

kontrollutvalget våren 2020. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Innspillene oversendes revisjonen. Aust-Agder revisjon IKS utarbeider risiko- og 

vesentlighetsvurderinger for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll og legger dette frem for 

kontrollutvalget våren 2020. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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17/19 Froland kommunes implementering av GDPR 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Froland kontrollutvalg 16.09.2019 17/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Personvernombud Marte Aarthun orienterte om status for arbeidet med implementering av 

GDPR og svarte på kontrollutvalgets spørsmål. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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18/19 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon - Froland 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Froland kontrollutvalg 16.09.2019 18/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Overordnet revisjonsstrategi 2019 for Froland kommune tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Aust-Agder revisjon IKS orienterte om den overordnede revisjonsstrategien og svarte på 

kontrollutvalgets spørsmål. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Overordnet revisjonsstrategi 2019 for Froland kommune tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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19/19 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 Froland 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Froland kontrollutvalg 16.09.2019 19/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:  

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett 2020 for kontroll, tilsyn og revisjon i Froland 

kommune med en ramme på kr 892 000,-.  

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:  

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett 2020 for kontroll, tilsyn og revisjon i Froland 

kommune med en ramme på kr 892 000,-.  

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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20/19 Orienteringer fra revisor 16.09.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Froland kontrollutvalg 16.09.2019 20/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Aust-Agder revisjon IKS orienterte om den løpende revisjonen og svarte på kontrollutvalgets 

spørsmål: 
- NAV 

- Offentlige anskaffelser 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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21/19 Eventuelt 16.09.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Froland kontrollutvalg 16.09.2019 21/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

1. Saker behandlet i kommunestyret fra/av interesse for kontrollutvalget:  

a. 13.06.2019 sak 19/35 Årsregnskap og årsberetning 2018 – Froland kommune  

b. 29.08.2019 Referatsak 19/10 1. Tertialrapport 2019  

 

2. Neste møte blir 9. Desember 2019 kl. 09.00.  

 

3. Eventuelt: Kringletoppen barnehage. Et tilsyn gjennomført. Kontrollutvalget ber om at 

endelig rapport legges ved til neste møte. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 19/16886-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Froland kontrollutvalg 09.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Presentasjon av nytt kontrollutvalg 2019-2023 Froland  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Froland kommunestyre konstituerte nytt kontrollutvalg i det konstituerende kommunestyret 17.10.2019. 

Følgende ble valgt til kontrollutvalget: 

 

Leder: Hans Olav Blakstad 

Nestleder: Åge Nystøl 

Medlem: Marit Olsen 

Medlem: Steinar Rørvik 

Medlem: Maria Aabøe Moen 

 

Varamedlemmer: 

1.Vara: Jens Martin Reiersølmoen 

2.Vara: Kari Beate Kittelsen 

 
 

Praktisk informasjon:  

- Utsendelse av innkallinger, protokoller og vedtak.  

- Oppdatere kontaktinformasjon  

- Presentasjon av sekretariat.  

- Presentasjon av revisjonen. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet ønsker alle lykke til og ser frem til samarbeidet med det nye utvalget! 
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Arkivsak-dok. 19/16887-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Froland kontrollutvalg 09.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget er et utvalg med en særskilt stilling etter kommuneloven. Sekretariatet gir i dette 

saksframlegget en oversikt over rammene for kontrollutvalgets arbeid. 

 

 

Saksopplysninger: 
Ordningen med kontrollutvalg ble lovfestet i 1992. Bakgrunnen for at kontrollutvalgene ble 

opprettet var at man ville sikre kommunene en egenkontroll basert på demokratiske prinsipper. 

Dette ble sett på som en del av det kommunale selvstyret og skulle bidra til å redusere behovet for 

statlig tilsyn og kontroll.  

 

I henhold til den nye kommunelovens § 22-1 har kommunestyret det øverste ansvaret for å 

kontrollere kommunens virksomhet. Kommunestyret skal likevel velge et eget kontrollutvalg som 

står for det løpende tilsynet på kommunestyrets vegne.  Kontrollutvalget er uavhengig av den 

kommunale forvaltningen, utøver kontrollfunksjonen på vegne av kommunestyret og er kun underlagt 

kommunestyret.  
 

Kontrollutvalget skal ha tilgang til nødvendige ressurser for å fylle rollen, blant annet økonomiske 

ressurser og bistand fra et uavhengig sekretariat. Kontrollutvalget bestiller revisjonstjenester fra Aust-

Agder revisjon IKS, som står for den operative delen av kontrollarbeidet. 

 
Kontrollutvalgets oppgaver 
Kontrollutvalgets viktigste oppgave er å føre tilsyn med kommunedirektøren for å se til at 

kommunestyrets vedtak og intensjoner følges opp, og at kommunen drives i samsvar med 

lovverket. Utvalgets oppgaver er lovfestet i kommunelovens § 23, og i forskrift om kontrollutvalg 

og revisjon. Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for at disse oppgavene blir utført:  
 

Regnskapsrevisjon, som innebærer å påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en 

betryggende måte, holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet, gi en uttale om 

årsregnskapet til fylkestinget og påse at revisors påpekninger til årsregnskapet blir fulgt opp.  
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Forvaltningsrevisjon. Dette er en form for evaluering av kommunens tjenesteproduksjon.  

Kontrollutvalget utreder behovet for, planlegger og bestiller forvaltningsrevisjoner. Utvalget 

rapporterer resultatene fra hver forvaltningsrevisjon til kommunestyret.  

 

Eierskapskontroll. Dette innebærer å føre kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 

selskaper. Utvalget skal følge opp at kommunen ivaretar sine eierinteresser og at selskapene 

drives på en økonomisk forsvarlig måte og i henhold til kommunestyrets intensjoner.  

 

Budsjett. Kontrollutvalget lager årlig forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. 

Kontrollutvalgets budsjett for 2020 som ble sent til kommunestyret høsten 2019 er vedlagt saken. 

 

Valg av revisjonsordning og valg av revisor. Det er svært sjelden denne saken er til behandling i 

kontrollutvalget, men i slike tilfeller gir utvalget innstilling til kommunestyret om valg av 

revisjonsordning, eventuelt også om valg av revisor. Kommunen er allerede medeier i Aust-

Agder revisjon IKS.   

 

 

Leder av kontrollutvalget har møte- og talerett i kommunestyret når saker fra kontrollutvalget skal 

behandles. Leder kan overlate til andre medlemmer å utøve denne retten på sine vegne. Det er viktig at 

denne retten benyttes, og at ordfører gir kontrollutvalgsmedlemmene egen taletid, slik at utvalget kan 

informere om aktuelle saker i forbindelse med kommunestyrets behandling. Spesielt gjelder dette 

behandlingen av årsregnskap og rapporter fra forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller. Når 

kontrollutvalgsleder får mulighet til å presentere sakene for kommunestyret, får kommunestyret et bedre 

grunnlag for behandling av sakene. Presentasjon av sakene vil også bidra til å synliggjøre 

kontrollutvalgets arbeid, og til å sette kommunestyret bedre i stand til å forstå og bruke kontrollutvalget 

aktivt som sitt kontrollorgan. 

 

Innsynsrett  

Kontrollutvalget kan be om enhver opplysning eller tilgang til ethvert dokument i kommunen, uavhengig 

av bestemmelser om taushetsplikt og eventuelt bestemmelser om unntak fra offentlighet. Som en følge av 

bestemmelsene om innsynsrett i kommuneloven kan kontrollutvalgets medlemmer få innsyn i fullstendige 

sakspapirer og protokoller fra politiske utvalg, inkludert saker som er unntatt offentlighet. 

Kontrollutvalgets medlemmer kan få innsyn i taushetsbelagte dokumenter på forespørsel. Denne retten 

ligger til kontrollutvalget som kollegium, ikke til det enkelte medlem.  

 

Innsynsretten omfatter også informasjon i selskaper som direkte eller indirekte er heleid av kommunen 

selv, eller som eies sammen med andre kommuner/fylkeskommuner.  

 

Taushetsplikt  

Den vide innsynsretten gir kontrollutvalget omfattende innsyn. Samtidig har utvalget et ansvar for ikke å 

misbruke innsynsretten eller opplysningene som innhentes. Medlemmer i kontrollutvalget er underlagt 

forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også etter at medlemmene har 

trådt ut av kontrollutvalget.  

 

Det er en vanlig misforståelse at folkevalgte kan pålegges taushetsplikt for alle typer opplysninger som 

kommer fram i lukkede møter, dette er ikke riktig. Det er kun de deler av informasjonen som er unntatt 

offentlighet som utvalget har taushetsplikt om. 

 

Habilitet 

Medlemmene i politiske organ skal be om å få vurdert egen habilitet dersom organet behandler saker der 

de selv eller noen av deres nærmeste har interesser, eller er part, dette gjelder også kontrollutvalgets 

medlemmer. Medlemmene bør henvende seg til sekretariatet dersom de er i tvil om egen habilitet for å få 

en vurdering av spørsmålet og sikre at vara innkalles ved behov. Det er utvalget som avgjør habiliteten til 

medlemmene sine. 
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Aktuelle diskusjonstema:  
Mediekontakt  

Ønsker kontrollutvalget å ha en aktiv rolle overfor media og kommunens innbyggere? Hvilken praksis 

skal i så fall utvalget legge seg på? Hvem uttaler seg på vegne av utvalget til media? 

 

Saker og møter  

Har utvalget ønsker angående sekretariatets saksframstilling eller hvordan møtene avholdes? I hvor stor 

grad ønsker kontrollutvalget å legge møter utenfor rådhuset? Møteplanen behandles i egen sak, utvalget 

kan legge sine møter til kommunens virksomheter eller til selskaper der kommunen har eierinteresser.  

 

Opplæringsbehov  

Kontrollutvalget vil i de kommende møtene få informasjon om arbeidsoppgavene, blant annet vil 

medlemmene høre mer om forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og regnskapsrevisjon. 

Utvalgsmedlemmene kan diskutere om opplæringsbehovet bør dekkes på andre måter, for eksempel 

studietur, egne kursopplegg og deltakelse på konferanser.  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalgets medlemmer å sette seg inn i kontrollutvalgsboken. Boken 

inneholder gode råd om hvordan utvalget kan jobbe og hva medlemmene kan forvente.  

 

Kontrollutvalgsboken finner en her: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/67b3cb9c983a49b2be54e8b932faceb9/kontrollutvalgsboka.pdf 

 

  

 

Vedlegg:  

- Saksutskrift - Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 Froland 
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Saksutskrift 
 

 

Arkivsak-dok.  19/11100-1 

Arkivkode  151  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Froland kontrollutvalg 16.09.2019 19/19 

 

 

Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 Froland 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:  

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett 2020 for kontroll, tilsyn og revisjon i Froland kommune 

med en ramme på kr 892 000,-.  

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 

 

 

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 formannskapet) om budsjett for 

kontroll, tilsyn og revisjon for 2020 i Froland kommune. 

 

 

Saksopplysninger: 

Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Froland kommune 

for 2020. Kontrollutvalgets budsjett omfatter kostnadene knyttet til selve driften av utvalget, og i 

tillegg kostnadene til sekretariattjenester for kontrollutvalget og kommunens kjøp av 

revisjonstjenester. Budsjettet er hovedsakelig basert på kommunens reglement for godtgjørelse av 

folkevalgte, tidligere budsjettall som kontrollutvalget har spilt inn, regnskapstall og anslag fra de 

interkommunale selskapene som utfører arbeid på oppdrag fra kontrollutvalget. 
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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. Sekretariatet ønsker gjennom budsjettsaken også å synliggjøre kostnadene innen kontroll, 

tilsyn og revisjon eksplisitt. 

 

Møtegodtgjørelse mv. avhenger både av aktiviteten i utvalget og hvilket godtgjøringsnivå 

kommunen ligger på. Budsjettet er laget ut fra gjeldende reglement for godtgjørelse til folkevalgte i 

Froland kommune. Det er i tråd med gjeldende avtale mellom Froland kommune og Agder og 

Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS tatt høyde for 5 kontrollutvalgsmøter i året. Kontrollutvalget 

godtgjøres med en fast årlig godtgjørelse på en prosent av en stortingsrepresentants lønn. Leder mottar en 

fast årlig godtgjørelse på 2 prosent av stortingsrepresentantenes lønn, mens nestleder får en godtgjørelse på 

1,5 prosent. Medlemmene godtgjøres med 1% av stortingsrepresentantenes lønn. I tillegg legges det inn 

arbeidsgiveravgift som utgjør 14,1 prosent av de totale godtgjørelsene. 

 

Kurs/opplæring og oppdatering av utvalgets medlemmer er vesentlig for kvaliteten på kontrollutvalgets 

arbeid, og det forventes at det blir satt av tilstrekkelige ressurser til dette. I tillegg er det av stor verdi å få 

kontakt og erfaringsutveksling med kontrollutvalgsmedlemmer i andre kommuner. Sekretariatet anbefaler: 

- NKRF’s kontrollutvalgskonferanse i januar 2020 (Norges Kommunerevisorforbund), og/eller 

- FKT’s fagkonferanse i juni 2020 (Forum for kontroll og tilsyn), samt 

- vår- og høstkonferanser regionalt i regi av sekretariatet. 

Posten for opplæring tar høyde for at fem medlemmer kan delta på minst én sentral konferanse eller andre 

opplæringstiltak (alternativt at noen deltar på flere kurs/konferanser), samt at alle deltar på vårkonferansen 

og høstkonferansen i regi av Temark i 2020. 

 

Andre kostnader  

«Andre kostnader (inkl. selskapskontroll)» har tidligere år omfattet selskapskontroll og eventuelt andre 

tjenester/undersøkelser kontrollutvalget måtte ha behov for i sitt arbeid. Nytt for 2018 var at revisjonen la inn 

kostnadene til selskapskontrollen i revisjonshonoraret. Det er lagt inn kr. 5 000 kr på denne posten for 2020 

og det er ment å dekke eventuelle uforutsette behov eller abonnementer til kontrollutvalgets medlemmer i 

tråd med budsjettene for 2018 og 2019. 

 

Revisjon og sekretariat 

Froland kommune har valgt å delta i to interkommunale selskaper for å løse kontroll-, tilsyns- og 

revisjonsoppgavene. Dette er Aust-Agder Revisjon 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.  

 

Aust-Agder Revisjon IKS gjennomførte en større omlegging av sin modell for beregning av 

kommunenes/medlemmenes tilskudd til revisjonsselskapet fra 2018. Den nye modellen bruker 

faktisk/planlagt tidsforbruk i kommunen som en vesentlig faktor for beregningen av tilskuddet. I 

tillegg vil selskapet gjennom den nye modellen spesifisere og dermed synliggjøre ressursene som 

brukes til ulike oppgaver overfor kommunen. Selskapskontroll har blitt lagt inn i revisjonstilskuddet 

sammen med forvaltningsrevisjon, istedenfor å videreføre tidligere praksis med egen fakturering av 

selskapskontroll. Ikke alle selskapskontroller regnes som rene revisjonsoppgaver som må utføres av 

revisjonen, men det har vært tradisjon for at også disse utføres av Aust-Agder Revisjon IKS for 

Froland kommune. Budsjettet baserer seg på vedtatte planer for forvaltningsrevisjon og 

selskapskontroll, som igjen er laget på bakgrunn av lovkrav og behovet for slike revisjoner og 

kontroller i Froland kommune. 

 

Representantskapet til Aust-Agder Revisjon IKS vil vedta fordelingen av selskapets kostnader 

mellom medlemskommunene 20. September 2019. Vi presiserer derfor at summene i saken er 
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anslag. Endelig vedtak i Aust-Agder Revisjon IKS’ representantskap vil bli oversendt til 

kommunen. Tilskuddet er bygd opp på følgende måte: 

 

 

 

Tilskuddsart: Bud. 2019 Bud. 2020 

Lovpålagt finansiell revisjon: 188 500 188 160 

Særattestasjoner og bistand: 84 500 87 360 

KU-arbeid, møtevirksomhet og bistand 
overfor KU: 32 500 40 320 

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll: 195 000 221 760 

Andel felleskostnader: 82 500 83 750 

SUM  tilskudd fra Froland kommune: 583 000 621 350 

Avrundet til hele 1 000 i budsjett: 583 000 621 000 

 

For Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er også budsjettallet for 2020 et anslag. 

Budsjettet er med forutsetning av at inntreden av nye kommuner går i orden. Endelig vedtak i 

Temarks representantskap i November/ Desember 2019 vil bli oversendt til kommunen. Anslaget er 

derfor oppgitt av selskapet under forutsetning om godkjenning i representantskapet.   
 

Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 kan spesifiseres som følger: 

 

  Regnskap Budsjett Regnskap Bud.forslag 

  2018 2019 Pr Juli 2019 2020 

KONTROLLUTVALGET        

Møtegodtgjørelse mv. 44 976 82 000 42 130 64 000 

Tapt arbeidsfortjeneste   2 475 5 000 

Arbeidsgiveravgift   6 292 9 000 

Kurs/opplæring (inkl. reise) 1 181 30 000 7 331 60 000 

Andre kostnader 0 5 000 0 5 000 

      

Sum KU 46 157 117 000 58 228 143 000 

      

Sekretariat – Temark IKS 48 000 96 000 0 128 000 

      

REVISJON     

Tilskudd Aust-Agder Revisjon IKS 394 400 583 000 489 300 621 000 

       

SUM KONTROLLVIRKSOMHET 488 557 796 000 547 528 892 000 

 

Sekretariatet gjentar at vi må ta forbehold om vedtak i representantskapene i Aust-Agder Revisjon 

IKS og i Temark om tilskudd til hhv. revisjonen og 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 formannskapet, dvs. den 
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skal legges ved når budsjettet oversendes fra rådmannen til formannskapet og fra formannskapet til 

kommunestyret. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr 892 000,- for kontrollutvalget i 2020 inkl. kostnader 

til revisjons- og sekretariatstjenester. 

 

Froland kontrollutvalg har behandlet saken i møte 16.09.2019 sak 19/19 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:  

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett 2020 for kontroll, tilsyn og revisjon i Froland kommune 

med en ramme på kr 892 000,-.  

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 

 
 

 

RETT UTSKRIFT 

DATO 19.september.2019 
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Arkivsak-dok. 19/17141-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Froland kontrollutvalg 09.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Kontrollutvalgets rolle og samspill med rådmann - Froland 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering og kontrollutvalget ser frem til samspillet med rådmannen i respekt for 

hverandres roller. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kommunen er samfunnets viktigste velferdsprodusent og forvalter betydelige ressurser på vegne av 

innbyggerne. Omfanget av og bredden i den kommunale tjenesteproduksjonen medfører et behov for 

utstrakt styring og kontroll.  

 

Kommunestyret har det overordnede ansvaret for all intern kontroll- og tilsynsvirksomhet i kommunen – 

kommunens egenkontroll. Fra kommunestyret går det to kontrollinjer:  

1. Fra kommunestyret til rådmannen (kommunedirektøren). Rådmannen er ansvarlig for 

kommunens planlegging, myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon. Rådmannen skal også føre 

kontroll med egen virksomhet, gjerne omtalt som internkontroll.  

2. Fra kommunestyret til kontrollutvalget. Kontrollutvalget er ansvarlig for kontroll og tilsyn med 

hele den kommunale virksomheten. Dette omfatter både administrasjonen, formannskapet, andre 

politiske utvalg og ordføreren.  

 

Det er viktig at kontrollutvalget undersøker om kommunen har etablert en betryggende og hensiktsmessig 

internkontroll. Dette er de systemer og rutiner som rådmannen etablerer for å sikre tilstrekkelig styring, 

måloppnåelse og regeletterlevelse, og for å sikre at kommunen er gjenstand for betryggende kontroll.  

 

Kontrollutvalget kan benytte ulike verktøy for å undersøke om kommunen har etablert betryggende og 

hensiktsmessig kontroll, som f.eks.:  

- Orienteringer fra rådmannen  

- Virksomhetsbesøk  

- Forvaltningsrevisjon  

- Eierskapskontroll  

- Regnskapsrevisjon  

- Orienteringer fra revisjonen  

- Høringer  

- Granskninger  
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- Andre undersøkelser  

 

Kontrollutvalget må alltid vurdere risiko og vesentlighet når de velger hvilke saker de skal ta opp, og 

hvilke verktøy de skal bruke i arbeidet. Både formelle undersøkelser som gjerne utføres av revisjonen, 

gjennomføring av større høringer og granskninger, men også skriftlige og muntlige orienteringer fra 

rådmannen medfører bruk av ressurser. Kontrollutvalget må derfor alltid vurdere hva som er nødvendig 

og tilstrekkelig for å sikre den nødvendige kontrollen.  

 

Formålet med kontroll- og tilsynsvirksomheten er det samme for alle parter: Å sikre at innbyggerne får de 

tjenester de har krav på, at tjenestene har god kvalitet, og at ressursene utnyttes effektivt og i tråd med 

kommunestyrets vedtak. Partene har også et felles ansvar for å bidra til læring og forbedring.  

 

Administrasjonen og kontrollutvalget har et felles ansvar for å legge til rette for en god dialog og et godt 

samspill. Dialogen med rådmannen er grunnleggende for å gjøre gode undersøkelser, og han er den 

viktigste kilden til informasjon om internkontrollen i kommunen.  

 

Kontrollutvalget kan be rådmannen om å orientere skriftlig og/eller muntlig om saker og aktuelle tema i 

kontrollutvalget. Dette kan gi kontrollutvalget et grunnlag for å vurdere om saken er tilstrekkelig belyst, 

eller om det er behov for ytterligere oppfølging og undersøkelse. Rådmannen kan også orientere 

kontrollutvalget om de risikovurderinger som administrasjonen gjør vedrørende internkontroll i 

kommunen.  

 

I mange tilfeller har administrasjonen, bare gjennom å bli innkalt for å orientere om en sak, startet et 

forbedringsarbeid før de møter i kontrollutvalget. Kontrollutvalgets tilsyn bidrar slik til å få satt viktige 

saker på agendaen i administrasjonen. Selv om selve vedtaket i kontrollutvalget helt enkelt sier at saken 

tas til orientering, kan kontrollutvalget dermed ha bidratt aktivt til kommunens egenkontroll.  

 

Kontrollutvalget forholder seg alltid til rådmannen når det ønsker informasjon om kommunens interne 

drift og kontroll. Rådmannen kan så delegere til andre i administrasjonen å svare når han finner det 

hensiktsmessig. Eksempelvis vil det være naturlig at kommunalsjef økonomi er den som orienterer om 

kommunens økonomi og endringer i det økonomiske risikobildet.  

 

Rådmann Bo André Longum stiller i møtet for å bidra til å etablere den gode dialogen som er nødvendig 

for å få et godt samspill mellom kontrollutvalget og administrasjonen. 
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Arkivsak-dok. 19/17144-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Froland kontrollutvalg 09.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Kontrollutvalgets rolle og samspill med ordfører og kommunestyre 

i Froland 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering og kontrollutvalget ser frem til samspillet med ordfører og kommunestyret i 

respekt for hverandres roller. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kommunen er samfunnets viktigste velferdsprodusent og forvalter betydelige ressurser på vegne av 

innbyggerne. Omfanget av og bredden i den kommunale tjenesteproduksjonen medfører et behov for 

utstrakt styring og kontroll.  

 

Kommunestyret har det overordnede ansvaret for all intern kontroll- og tilsynsvirksomhet i kommunen – 

kommunens egenkontroll. Fra kommunestyret går det to kontrollinjer:  

1. Fra kommunestyret til administrasjonssjefen (rådmannen). Administrasjonssjefen er ansvarlig for 

kommunens planlegging, myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon. Administrasjonssjefen skal 

også føre kontroll med egen virksomhet, gjerne omtalt som internkontroll.  

2. Fra kommunestyret til kontrollutvalget. Kontrollutvalget er ansvarlig for kontroll og tilsyn med 

hele den kommunale virksomheten. Dette omfatter både administrasjonen, formannskapet, andre 

politiske utvalg og ordføreren.  

 

Kontrollutvalget har i utgangspunktet ikke et tilsynsansvar overfor kommunestyret, siden kontrollutvalget 

er underordnet kommunestyret. Utvalget kan likevel uttale seg dersom kommunestyret har truffet, eller er 

i ferd med å treffe, et vedtak som er ulovlig. Kontrollutvalget kan i tillegg kontrollere om saker til 

kommunestyret er tilstrekkelig utredet.  

 

God forståelse og respekt for hverandres roller er avgjørende for god samhandling mellom 

kommunestyret og kontrollutvalget. Det er derfor viktig at kommunestyret legger til rette for en god 

dialog og informasjonsutveksling. Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når saker 

fra kontrollutvalget skal behandles. Utvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i utvalget utøve 

denne retten på sine vegne. Det er viktig at denne retten benyttes, og at ordfører gir 

kontrollutvalgsmedlemmene egen taletid. Spesielt gjelder dette behandlingen av årsregnskap og rapporter 

fra forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller. Dette vil gi kommunestyret bedre grunnlag for 

behandling av sakene. I tillegg vil sakene bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets arbeid og sette 

kommunestyret i stand til å forstå og bruke kontrollutvalget aktivt som sitt kontrollorgan. 
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Ordfører har møte- og talerett i kontrollutvalget. Ordførerens deltakelse på kontrollutvalgsmøter er med 

på å synliggjøre at kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan. Dette gir mulighet for en direkte 

dialog, der kontrollutvalg og ordfører kan utveksle informasjon og oppdatere hverandre på aktuelle saker.  

 

Lovverket, kommunestyret som kollegium og kontrollutvalget selv er de eneste som kan pålegge 

kontrollutvalget å behandle en sak. Det kan likevel ha stor nytteverdi at ordfører er med på iallfall en del 

møter i kontrollutvalget. Dette vil redusere en mulig avstand mellom kommunestyret og det arbeidet som 

skjer i kontrollutvalget.  

 

Dersom saker er til politisk behandling eller det har vært truffet lovlige politiske eller administrative 

vedtak i sakene, bør ikke kontrollutvalget behandle sakene direkte. Bl.a. finnes det egne regler for 

klagebehandling på ulike typer vedtak, og kontrollutvalget har ingen rolle i denne klagebehandlingen. 

Bare dersom en sak viser mulige utfordringer knyttet til regeletterlevelse og forvaltning av kommunens 

midler, kan det være aktuelt å se nærmere på saken fra kontrollutvalgets side.  

 

Ordfører Ove Gundersen stiller i møtet for å bidra til å etablere den gode dialogen som er nødvendig for å 

få et godt samspill mellom kontrollutvalget og diskutere samspillet mellom kontrollutvalget og 

kommunestyret. Hvordan vil det være naturlig å ivareta ordførers møterett i kontrollutvalget på best mulig 

måte for begge parter? Og hvordan kan vi best legge opp til at leder får en mulighet til å orientere 

kommunestyret om arbeidet i kontrollutvalget? 
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Arkivsak-dok. 19/17656-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Froland kontrollutvalg 09.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Møte- og arbeidsplan 2020 Froland kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møte- og arbeidsplan 2020 for Froland kontrollutvalg godkjennes. 

 

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

møter utvalget ønsker. 

 

Møtedatoer 2020: Tirsdager kl. 09:00. 

11.02 

31.03 

12.05 

22.09 

24.11 

 

Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet legger med dette frem en egen sak om møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget. Saken skal 

videre legges frem til behandling 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 vekt på de oppgaver som utvalget etter egen 

forskrift er pålagt å behandle. 

 

I tillegg til ordinære saker som blir lagt frem for kontrollutvalget gjennom året, vil det av erfaring fra 

tidligere år alltid dukke opp spørsmål som blir gjenstand for drøfting i utvalget. Enkelte saker er også av 

en slik karakter at de blir behandlet unntatt offentlighet. I spesielle saker er det direkte kontakt/drøftelser 

med berørte parter (eks. rådmann, revisor eller ordfører). 

 

Møte- og arbeidsplanen er en samlet plan som etter behandling i kommunestyret tilfredsstiller anbefaling 

i kontrollutvalgsboken. 

 

Sekretariatet legger frem forslag til følgende agenda for 2020: 
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Froland kontrollutvalg 

Møte-/arbeidsplan 2020 
 

(29.-30.1.2020: Kontrollutvalgskonferanse i regi av Norges Kommunerevisorforbund, Gardermoen) 

 

11. februar 2020 kl. 09:00 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 

- Årsmelding 2019 fra kontrollutvalget 

- Revisors uavhengighet 2020 

- Orienteringer fra revisor 

- Referatsaker 

- Eventuelt 

 

31. mars 2020 kl. 09:00 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 

- Samordnet kalender for tilsyn og forvaltningsrevisjoner 2020 

- Orienteringer fra revisor 

- Referatsaker 

- Eventuelt 

 

 

April 2020: Vårkonferanse i regi av Temark, Agder/Telemark/Vestfold 

 

 

12. mai 2020 kl. 09:00 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 

- Årsregnskap og årsberetning 2019 for Froland kommune  

- Årsrapport og årsregnskap 2019 Skatteoppkreveren for Froland Kommune 

- Risiko- og vesentlighetsvurderinger som grunnlag for planer for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll 

- Rapport for 1. tertial Froland kommune 

- Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Saksbehandling og kompetanse i barnevernet» 

- Orienteringer fra revisor 

- Referatsaker 

- Eventuelt 

 

 

(3.-4.6.2020: Fagkonferanse i regi av Forum for kontroll og tilsyn, Gardermoen) 

 

 

22. september 2020 kl. 09:00 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 

- Budsjett for kontrollarbeidet i Froland kommune 2021 

- Overordnet revisjonsstrategi 2020 

- Orienteringer fra revisor 

- Referatsaker 

- Eventuelt 

 

 

November 2020: Høstkonferanse i regi av Temark, Agder/Telemark/Vestfold 
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24. november 2020 kl. 09:00 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 

- Møte- og arbeidsplan 2021 Froland kontrollutvalg 

- Orientering om 2. tertial 2020 

- Orienteringer fra revisor 

- Referatsaker 

- Eventuelt 

 

Det kan være aktuelt å kalle inn rådmannen (/representanter fra administrasjonen) for å orientere om 

aktuelle saker/temaer utover de punktene som er nevnt i planen. Vi gjør oppmerksom på at planen er 

dynamisk, og at saker kan bli flyttet til et annet møte. Ved behov kan det være aktuelt å avlyse, flytte eller 

ta ekstra møter. 
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Arkivsak-dok. 18/11880-5 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Froland kontrollutvalg 09.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Rapport fra selskapskontroll Konsesjonskraft IKS - Froland 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget oversender rapporten Selskapskontroll Konsesjonskraft IKS til Froland kommunestyre 

med følgende forslag til vedtak: 

 

Froland kommunestyre tar rapporten Selskapskontroll Konsesjonskraft IKS til orientering og merker seg 

at: 

- Froland kommune har dokumenterte forventninger eller strategi for Konsesjonskraft IKS, men 

uten oppdatert selskapsnavn. 

- Eierstyringen i Froland kommune kan ivaretas gjennom forventninger, oppfølgingsrutiner eller 

strategier med hensyn til hva de ønsker med Konsesjonskraft IKS. 

- Det foreligger nå styringsdokumenter som ble etterspurt ved selskapskontrollen fra 2009. 

- Det er gjennom eierskapsprinsipper bestemt at Froland kommune skal ha rapportering gjennom 

årsmeldinger fra selskapet. Dette bør følges opp. 

- Det er tilstrekkelige mekanismer som sammen utgjør tilfredsstillende kontroll av selskapet, særlig 

gjennom åpenhet fra selskapet og at det er representantskapet som vedtar utbetalingene. 

- Det foreligger risiko knyttet til lovendringer på området. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Selskapskontroll følger av bestemmelsene i kommuneloven (av 1992) § 77 nr. 5 og forskrift om 

kontrollutvalg kap. 6. Hensikten med selskapskontroll er at kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres 

kontroll med forvaltningen av eierinteressene i Froland kommunes selskaper, herunder kontrollere om 

den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunens vedtak og 

forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontroll kan også omfatte forvaltningsrevisjon, men i dette 

tilfellet er det gjennomført en ren eierskapskontroll. 

 

Kontrollutvalget bestilte prosjektet i sitt møte 19.11.2018 sak 21/18 Prosjektplan for selskapskontroll 

Konsesjonskraft IKS, ut fra vedtatt Plan for selskapskontroll. Prosjektet er bestilt sammen med de fleste 

av de øvrige eierne av Konsesjonskraft IKS, og prosjektet er etter avtale mellom revisjonsselskapene til 

eierkommunene gjennomført av Aust-Agder Revisjon IKS. 

 

Saksopplysninger: 
Formålet med eierskapskontrollen var å undersøke og vurdere om Konsesjonskraft IKS driver etter sitt 

formål, i samsvar med eierkommunenes vedtak, selskapets vedtekter samt sentrale lover og regler. Det 
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var sentralt for prosjektet å se på om selskapets uttak og omsetning er i samsvar med lovverket, 

selskapsavtalen og andre føringer fra eierkommunene. Selskapet har i dag 20 kommuner og de to 

fylkeskommunene i Agder som eiere. Selv om eierandelen for den enkelte eieren ikke nødvendigvis er 

høy, er det store verdier som forvaltes fra selskapet for hver enkelt eierkommune. Froland kommune har i 

dag en eierandel på 2,40 %. 

 

Prosjektplanen ble vedtatt med følgende problemstillinger: 

 

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? 

 

Prosjektet har hentet sine revisjonskriterier fra aktuelt lovverk, veileder fra KS: Anbefalinger om 

eierstyring, selskapsledelse og kontroll», selskapsavtalen og politiske føringer fra eierkommunene. 

Prosjektet har benyttet dokumentanalyse og samtale med daglig leder og de ansatte i Konsesjonskraft 

IKS. 

 

Funn og konklusjoner 

Revisjonen finner at eierstyringen i Froland kommune kan ivaretas gjennom forventninger, 

oppfølgingsrutiner eller strategier med hensyn til hva de ønsker med Konsesjonskraft IKS. Revisjonen 

påpeker også at Froland kommune bør oppdatere sine styringsdokumenter med riktig navn på selskapet. 

Revisjonen poengterer viktigheten av at eierskapsmeldingen som et styringsdokument oppdateres jevnlig, 

slik at informasjonen ikke blir utdatert.  

  

Rapportering og informasjon fra Konsesjonskraft IKS tilbake til eierne er ikke regulert, og dette er 

dermed opp til den enkelte eier å formalisere. At selskapet er pålagt å informere om selskapets aktiviteter 

anser revisjonen som positivt. Revisjonen anser det også som positivt at Froland kommune har vurdert 

hvilke føringer som skal ligge til grunn for rapportering, noe som sikrer at målene for eierskapet kan nås. 

Det er gjennom eierskapsprinsipper bestemt at man skal ha rapportering gjennom årsmeldinger fra 

selskapet, og dette bør ifølge revisjonen følges opp. 

 

Revisjonen vurderer at det er tilstrekkelige mekanisme som sammen utgjør tilfredsstillende kontroll av 

selskapet. Revisjonen viser her til åpenhet fra selskapet, og at det er representantskapet som vedtar 

utbetalingene. 

 

Høring 

I tråd med forskriftene har revisjonsrapporten blitt sendt på høring til ordfører og eierrepresentant, med 

rådmannen på kopi. Revisjonen har ikke mottatt noen tilbakemelding, og forutsetter dermed at kommunen 

som eier ikke har noen kommentarer til selskapskontrollen. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Prosjektets formål, problemstillinger, revisjonskriterier og metodevalg samsvarer med vedtatt 

prosjektplan. 

 

Revisjonen har kun anbefalt mindre endringer for Froland kommune. Det er anbefales derfor at det ikke 

er nødvendig med ytterligere oppfølging av rapporten fra Froland kontrollutvalg sin side. 

 

 

Vedlegg:  

- Selskapskontroll Konsesjonskraft IKS – Froland 

- Prosjektplan for selskapskontroll 
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FOR KONTROLLUTVALGET I EIERKOMMUNER 

PROSJEKTPLAN FOR SELSKAPSKONTROLL  

KONSESJONSKRAFT 

IKS 
AUST-AGDER REVISJON IKS, SEPTEMBER 2018  
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INNLEDNING 

Selskapskontroll er hjemlet i kommuneloven § 77 nr. 5 og nærmere omtalt i forskrift for 

kontrollutvalg kapittel 6 (§§13-15).  

Kommuneloven § 77 Kontrollutvalget nr. 5 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunen eller 

fylkeskommunes interesser i selskaper m.m. 

Forskrift om kontrollutvalg § 13 (1) Selskapskontroll 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.  

Selskapskontrollens innhold er definert i forskriftens § 14, og kan gjennomføres på to 

forskjellige måter. En eierskapskontroll kontrollerer om den som utøver kommunens 

eierinteresser i selskaper, gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

En selskapskontroll kan også gjøres som en mer omfattende forvaltningsrevisjon. Denne 

prosjektplanen vil beskrive en eierskapskontroll av Konsesjonskraft IKS.  

 

BAKGRUNN 

Konsesjonskraft IKS er et interkommunalt selskap mellom 20 kommuner og de to 

fylkeskommunene i Agder. Konsesjonskraft IKS skal forvalte kommunene/fylkeskommunene 

sin konsesjonskraft og sørge for at konsesjonskraften blir omsatt i markedet og prissikret i 

samsvar med den fastsatte risikostrategien. For sine eiere skal konsesjonskraft IKS ta imot og 

formidle videre den pengeytelsen som oppstår gjennom forvaltningen av 

konsesjonskraftretten. Konsesjonskraft IKS har følende eierkommuner: 

 Aust-Agder 

fylkeskommune 

 Vest-Agder 

fylkeskommune 

 Arendal kommune 

 Audnedal kommune 

 Birkenes kommune 

 Bygland kommune  

 Bykle kommune 

 Evje og Hornnes 

kommune 

 Flekkefjord kommune 

 Froland kommune 

 Grimstad kommune 

 Hægebostad 

kommune 

 Iveland kommune 

 Kristiansand 

kommune 

 Kvinesdal kommune  

 Lindesnes kommune 

 Marnardal kommune 

 Sirdal kommune 

 Valle kommune 

 Vennesla kommune 

 Åmli kommune 

 Åseral kommune 

 

Kontrollutvalgene i de deltakende kommunene vedtok i løpet av 2016 «Plan for 

selskapskontroll 2016-2019» for sine respektive kommuner. Disse planene baseres på en 

overordnet analyse av kommunens eierskap ut ifra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med 

sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll i kommunen.  
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I «Plan for selskapskontroll» ble en eierskapskontroll av Konsesjonskraft IKS vurdert som 

hensiktsmessig, særlig med utgangspunkt i intensjonen med selskapet, og på bakgrunn av at 

forrige selskapskontroll av selskapet ble foretatt i 2009. Eierskapskontrollen er planlagt 

gjennomført som en felles kontroll for alle eierkommunene. Aust-Agder Revisjon IKS vil 

gjennomføre eierskapskontrollen med samarbeid fra Ager Kommunerevisjon IKS og 

Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS.  

 

KONSESJONSKRAFT IKS  

Konsesjonskraft IKS ble startet i 1984, og ble utvidet med Vest-Agder i 2014. Selskapet skal 

sørge for at konsesjonskraften blir prissatt riktig og omsatt i markedet i henhold til formålet. 

Selskapet har et eget styre, representantskap og administrasjon. I tillegg er det opprettet et 

porteføljeutvalg som gir råd til administrasjonen. Administrasjonen består av fire ansatte, og 

selskapet hadde i 2017 et driftsresultat på 112 MNOK.1  

Resultatregnskap i hele 1000 2017 2016 

Sum driftsinntekter 220 206 238 196 

Driftsresultat 112 044 131 905 

Årsresultat 25 258 22 323 

Balanseregnskap 

i hele 1000 

2017 2016 

Sum egenkapital og gjeld 182 507 149 223 

 

 

FORMÅL  

Formålet med eierskapskontrollen 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.  

Eierskapskontrollen vil ha fokus på formålet til Konsesjonskraft IKS, som går ut på å omsette 

kommunenes og fylkeskommunenes konsesjonskraft gjennom å ta imot og formidle videre 

den pengestrømmen som oppstår gjennom forvaltningen av konsesjonskraftrettighetene. 

Konsesjonskraft IKS forvalter store verdier som årlig fordeles på de ulike eierkommunene. 

Utebetalingsprognosen til fordeling blant kommunene er i 2018 på nærmere 100 millioner 

                                                                 
1 Proff.no/regnskap/konsesjonskraft 
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kroner, noe som vil utgjøre relativt store utbetalinger for eierkommunene. Til tross for en del 

små prosentvise eierandeler, er det derfor likevel store midler som forvaltes fra selskapet til 

den enkelte eierkommune.   

 

Konsesjonskraft IKS er opprettet i henhold til lov om interkommunale selskaper og skal drive 

blant annet etter bestemmelser i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven.   

 

PROBLEMSTILLINGER  

Hovedformålet med problemstillingene vil være å kartlegge hvordan kommunene sikrer sine 

eierinteresser, samt om fordeling av ressurser gjøres i henhold til formålet med selskapet.  

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?  

 

 

REVISJONSKRITERIER  

Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som kommunen skal revideres/ 

vurderes i forhold til, og som er utledet av autorative kilder. Revisjonskriteriene vil blant 

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 

 

GJENNOMFØRING, METODE OG AVGRENSNING  

Prosjektet vil gjennomføres av Aust-Agder Revisjon IKS ved jurist Camilla Eriksrud, med 

Kristian Fjellheim Bakke som ansvarlig forvaltningsrevisor.  

Det metodiske arbeidet vil ta utgangspunkt i en kvalitativ tilnærming, hovedsakelig gjennom 

en dokumentanalyse av kommunale styringsdokumenter, rutinebeskrivelser og relevante lover 
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på området. Det vil i tillegg innhentes informasjon fra nøkkelpersoner tilknyttet selskapet og 

kommunen som anses å ha kunnskap som kan belyse problemstillingene basert på sine roller, 

ved eksempelvis daglig leder av selskapet og styrets leder.  

 

RESSURSER OG TIDPLAN 

Prosjektet anslås å bli gjennomført og ferdigstilt innen sommeren 2019. Tidsbruken anslås 

omkring 100 timer.  

 

Arendal september 2018  

 

Ansvarlig forvaltningsrevisor 

Kristian Fjellheim Bakke  
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2019 

 

 

 

 

 

 

 

For kontrollutvalget i Froland kommune  

 

 

 

 

 

Selskapskontroll oktober 2019  

      

     KONSESJONSKRAFT IKS  
      
 

 

 

 

 



27/19 Rapport fra selskapskontroll Konsesjonskraft IKS - Froland - 18/11880-5 Rapport fra selskapskontroll Konsesjonskraft IKS - Froland : Selskapskontroll Konsesjonskraft IKS - Froland kommune

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                 

1 

 

 

Innhold 

 

1.0 Bakgrunn .............................................................................................................................. 2 

2.0 Innledning ............................................................................................................................ 4 

2.1 Kontrollutvalgenes bestilling ........................................................................................... 4 

2.2 Formål .............................................................................................................................. 4 

2.3 Problemstillinger .............................................................................................................. 6 

2.4 Kontrollkriterier ............................................................................................................... 6 

2.5 Metodisk gjennomføring .................................................................................................. 7 

3.0 Fakta om Konsesjonskraft IKS ............................................................................................ 7 

3.1 Opprettelse av selskapet ................................................................................................... 7 

3.2 Formålet med selskapet .................................................................................................... 8 

3.3 Organisering ..................................................................................................................... 8 

3.4 Økonomi ........................................................................................................................... 9 

3.5 Rammer for selskapet ..................................................................................................... 10 

4.0 Eierskapskontroll: problemstillinger, fakta og vurderinger ............................................... 12 

4.1 Første problemstilling .................................................................................................... 12 

4.1.1 Kontrollkriterier ...................................................................................................... 12 

4.1.2 Fakta ........................................................................................................................ 13 

4.1.3 Konklusjon og vurdering ........................................................................................ 17 

4.2 Andre problemstilling .................................................................................................... 19 

4.2.1 Kontrollkriterier ...................................................................................................... 19 

4.2.2 Fakta ........................................................................................................................ 19 

4.2.3 Konklusjon og vurdering ........................................................................................ 21 

4.3 Tredje problemstilling .................................................................................................... 22 

4.3.1 Kontrollkriterier ...................................................................................................... 22 

4.3.2 Fakta ........................................................................................................................ 23 

4.3.3 Vurdering og konklusjon ........................................................................................ 27 

5.0 Eiers kommentar ................................................................................................................ 28 

6.0 Litteratur ............................................................................................................................ 29 

7.0 Vedlegg .............................................................................................................................. 30 

 



27/19 Rapport fra selskapskontroll Konsesjonskraft IKS - Froland - 18/11880-5 Rapport fra selskapskontroll Konsesjonskraft IKS - Froland : Selskapskontroll Konsesjonskraft IKS - Froland kommune

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                 

2 

 

1.0 Bakgrunn  
Selskapskontroll er regulert av kommunelovens § 77, og skal bestilles av kontrollutvalget 

etter bestemmelsene i forskrift om kontrollutvalg kapittel 6. Selskapskontrollens innhold er 

definert i forskriftens § 14, og kan gjennomføres på to forskjellige måter. En 

eierskapskontroll kontrollerer om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper, gjør 

dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. En selskapskontroll kan også 

gjøres som en mer omfattende forvaltningsrevisjon. Dette prosjektet er gjennomført som en 

eierskapskontroll av Konsesjonskraft IKS. 

Hensikten med selskapskontrollen har vært å se på hvorvidt selskapets virksomhet er i 

samsvar med formålet, og hvorvidt kommunene sikrer en god eierstyring av selskapet. På 

bakgrunn av dette er følgende problemstillinger utledet: 

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? 

  

Konsesjonskraft IKS er et interkommunalt selskap mellom 20 kommuner og de to 

fylkeskommunene i Agder. Konsesjonskraft IKS skal forvalte kommunene/fylkeskommunene 

sin konsesjonskraft og sørge for at konsesjonskraften blir omsatt i markedet og prissikret i 

samsvar med den fastsatte risikostrategien. For sine eiere skal konsesjonskraft IKS ta imot og 

formidle videre den pengeytelsen som oppstår gjennom forvaltningen av 

konsesjonskraftretten. Konsesjonskraft IKS har følgende eierkommuner, sortert etter 

deltakeransvar: 

 

 

 

 Aust-Agder fylkeskommune (38,33 %) 

 Vest-Agder fylkeskommune (19,24 %) 

 Bykle kommune (10,35 %) 

 Valle kommune (4,83 %) 

 Kvinesdal kommune (3,55 %) 

 Vennesla kommune (3,42 %) 

 Bygland kommune (3,30 %) 

 Åseral kommune (3,13 %) 

 Froland kommune (2,40 %) 

 Åmli kommune (1,89 %) 

 Marnardal kommune (1,76 %) 

 Iveland kommune (1,69 %) 

 Flekkefjord kommune (1,31 %) 

 Sirdal kommune (1,09 %) 

 Arendal kommune (1,02 %) 

 Grimstad kommune (0,83 %) 

 Evje og Hornnes kommune (0,39 %) 

 Birkenes kommune (0,36 %) 

 Audnedal kommune (0,31 %) 

 Lindesnes kommune (0,20 %) 

 Kristiansand kommune (0,07 %) 

 Hægebostad kommune (0,03 %) 
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Definisjoner:  

Konsesjonsavgifter:  

Årlige avgifter som en kraftverkseier plikter å betale til kommunene som blir berørt 

av en regulering eller utbygging  

Konsesjonskraft:  

En andel av kraftproduksjonen, som en kraftverkseier er pålagt å levere kommunene/ 

fylkeskommunene som er berørt av en regulering eller utbygging. Prisen fastsettes 

uavhengig av markedsprisen.  
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2.0 Innledning 

2.1 Kontrollutvalgenes bestilling  

Etter bestemmelsene i kommuneloven1 § 77 og forskrift om kontrollutvalg2 kapittel 6, er 

ansvaret for selskapskontroll lagt til kontrollutvalget.     

Selskapskontrollens innhold defineres i forskrift om kontrollutvalg § 14, og kan 

gjennomføres på to forskjellige måter. Selskapskontroll består av en obligatorisk del som 

omfatter en eierskapskontroll og en valgfri del som omfatter forvaltningsrevisjon. 

Eierskapskontrollen innebærer en kontroll med forvaltningen av eierinteresser i de aktuelle 

selskapene, herunder om den som utøver eierinteressen gjør dette i samsvar med 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger. En selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon 

innebærer en systematisk vurdering av økonomi og måloppnåelse sett i forhold til 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Aust-Agder Revisjon IKS har fått i oppgave av 

kontrollutvalgene å gjennomføre en eierskapskontroll.  

Konsesjonskraft IKS er et interkommunalt samarbeid som har ansvaret for uttak og 

omsetning av all konsesjonskraft den enkelte deltakerkommunen disponerer. Når et vassdrag 

blir regulert, følger det med økonomiske forpliktelser overfor de berørte kommunene. Dette 

innebærer blant annet at kraftverket skal betale årlige konsesjonsavgifter og selge 

konsesjonskraft. Forpliktelsene er nedfelt i konsesjonslovgivningen.  

Ettersom rapporten er utarbeidet i 22 ulike versjoner med ulike forutsetninger og 

konklusjoner, har revisjonen valgt å ikke gi individuelle anbefalinger til den enkelte 

eierkommune. Det vil derfor være opp til hvert enkelt kontrollutvalg å vurdere behovet for 

oppfølging av rapportens funn og konklusjoner.  

2.2 Formål 

Formålet med eierskapskontrollen er å undersøke og vurdere om Konsesjonskraft IKS driver i 

tråd med sitt formål, i samsvar med eierkommunenes vedtak, selskapets vedtekter, samt 

relevante 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.  

Eierskapskontrollen vil ha fokus på formålet til Konsesjonskraft IKS, som går ut på å omsette 

kommunenes og fylkeskommunenes konsesjonskraft gjennom å ta imot og formidle videre 

den pengestrømmen som oppstår gjennom forvaltningen av konsesjonskraftrettighetene. 

Konsesjonskraft IKS forvalter store verdier som årlig fordeles på de ulike eierkommunene. 

Utebetalingsprognosen til fordeling blant kommunene er i 2019 på nærmere 154 millioner 

kroner, noe som vil utgjøre relativt store utbetalinger for eierkommunene. Til tross for en del 

små prosentvise eierandeler, er det derfor likevel store midler som forvaltes fra selskapet for 

den enkelte eierkommune.   

                                                 
1 LOV-1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) Heretter koml.  
2 FOR-2004-06-15-905 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 
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Setesdal Revisjonsdistrikt gjennomførte i 2009 en selskapskontroll, av det som da het 

«Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS», på oppdrag fra Aust-Agder fylkeskommune. 

Kontrollen fokuserte på eierskapet til Aust-Agder fylkeskommune. Anbefalingene fra 

selskapskontrollen den gang var følgende:  

- Kommunen bør utvikle en eierstrategi for selskapet  

- Kommunen bør utarbeide instruks for daglig leder 

- Det bør utarbeides en reglement for styrets og representantskapets virksomhet 

- Kommunen bør utvikle et system for oppfølging av sine selskaper 

- Kommunen bør utarbeide rutiner for rapportering av sine selskaper     

Konsesjonskraft IKS er opprettet i henhold til lov om interkommunale selskaper3 og skal 

drive blant annet etter bestemmelser i vannfallsrettighetsloven (tidl. Industrikonsesjonsloven) 

og vassdragsreguleringsloven4.   

Selskapskontrollen skal påse om kommunenes og fylkeskommunens forvaltning av sine 

eierinteresser fungerer tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets og fylkestingets vedtak 

og forutsetninger samt i henhold til aktuelt lovverk.  

Selskapskontrollen skal videre vurdere hvorvidt den som utøver kommunens-/ 

fylkeskommunens eierinteresser, utøver myndigheten i henhold til det som er fastsatt i IKS- 

loven. Videre vil det være aktuelt å se på hvordan kommunens/ fylkeskommunens interesser 

ivaretas i samsvar med politisk vedtak og forutsetninger vedrørende forvaltningen av 

eierinteressene. I selskapskontrollen foretar revisjonen videre en vurdering av om hvorvidt 

eierstyringen i eier(fylkes)kommunene er i samsvar med gjeldende regelverk og eiernes 

forventninger.  

Selskapskontrollen ble vedtatt gjennomført kontrollutvalgene gjennom følgende 

behandlinger: 

 Arendal kommunes kontrollutvalg 19.9.2018 

 Audnedal kommunes kontrollutvalg 29.11.2018 

 Aust-Agder fylkeskommunes kontrollutvalg 26.9.2018 

 Birkenes kommunes kontrollutvalg 24.9.2018 

 Evje og Hornnes kommunes kontrollutvalg 15.11.2018 

 Flekkefjord kommunes kontrollutvalg 26.11.18 

 Froland kommunes kontrollutvalg 19.11.2018  

 Grimstad kommunes kontrollutvalg 23.10.2018 

 Hægebostad kommunes kontrollutvalg 4.12.2018 

 Iveland kommunes kontrollutvalg 7.11.2018 

 Kvinesdal kommune kontrollutvalg 27. 2.2019  

                                                 
3 LOV-1999-01-29-6 Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) 
4 LOV-1917-12-14-16 Lov om konsesjon for rettigheter til vannfall og LOV-1917-12-14-17 Lov om regulering og 
kraftutbygging i vassdrag 
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 Lindesnes kommunes kontrollutvalg 21.11.2018 

 Marnardal kommunes kontrollutvalg 13.12.2018 

 Sirdal kommunes kontrollutvalg 9.4.2019 

 Vennesla kommunes kontrollutvalg 20.11.2018  

 Vest-Agder fylkeskommunes kontrollutvalg 19.9.2018 

 Åseral kommunes kontrollutvalg 5.12.2018 

 Åmli kommunes kontrollutvalg 8.10.2018 

 

2.3 Problemstillinger 

I samsvar med veileder «Selskapskontroll fra A til Å»5 fra Norges kommunerevisorforbund 

(NKRF) har revisjonen valgt å utarbeide følgende problemstillinger: 

Hovedformålet med problemstillingene vil være å kartlegge hvordan kommunene sikrer sine 

eierinteresser, samt om fordeling av ressurser gjøres i henhold til formålet med selskapet.  

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? 

 

2.4 Kontrollkriterier 

Kontrollkriterier er elementer som inneholder krav eller forventninger, som revisjonen bruker 

for å vurdere funnene i våre undersøkelser. Kontrollkriteriene skal være begrunnet i, eller 

utledet av, autorative kilder innenfor det kontrollerte området, for eksempel lovverk og 

politiske vedtak.  

Ved denne selskapskontrollen har vi tatt utgangspunkt i følgende kilder: lov om 

interkommunale selskaper, kommuneloven, industrikonsesjonsloven og 

vassdragsreguleringsloven. Andre kilder som vil legges til grunn er veileder fra KS: 

«Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll», selskapsavtalen og politiske 

føringer fra eierkommunene.  

  

                                                 
5 NKRF. Praktisk veileder. Selskapskontroll – Fra A til Å 
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2.5 Metodisk gjennomføring  

Det metodiske arbeidet har bestått av en kvalitativ tilnærming gjennom dokumentanalyse, 

samtidig som revisjonen har hatt møte og samtale med daglig leder og de ansatte i 

Konsesjonskraft IKS i deres lokaler i Valle. Revisjonen har i tillegg kontakt med daglig leder 

for utfyllende informasjon ved behov. Dokumentanalysen har bestått av en gjennomgang av 

kommunale styringsdokumenter, rutinebeskrivelser, politiske vedtak og eierskapsmeldinger.   

Prosjektet har blitt gjennomført av Aust-Agder Revisjon IKS ved forvaltningsrevisorer 

Camilla Nordwall Eriksrud, Stine Norrøne Beck og Magnus Solsvik, med Kristian Fjellheim 

Bakke som ansvarlig forvaltningsrevisor.  

Selskapskontrollen vil fremlegges som en rapport til hver enkelt eierkommune.  

3.0 Fakta om Konsesjonskraft IKS  

3.1 Opprettelse av selskapet  

Det interkommunale samarbeidet om konsesjonskraften ble startet i Aust-Agder i 1984, og 

utvidet med Vest-Agder i 2014. Samarbeidet i Aust-Agder het tidligere 

Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS. I 2014 sendte samarbeidet ut en invitasjon til 

konsesjonskraftkommunene i Vest-Agder, som resulterte i opprettelsen av konsesjonskraft 

IKS. I august 2014 ble det avholdt et valg av representanter fra Vest-Agder inn i eksisterende 

styre, hvor man samme dag skiftet navn til Konsesjonskraft IKS.  

Nøkkelopplysninger om selskapet6: 

                                                 
6 Proff.no 

Navn: 

Organisasjons nr.: 

Organisasjonsform: 

Stiftet: 

Forretningsadresse: 

 

Daglig leder: 

Eiere: 

 

 

 

 

 

 

Revisor:  

Konsesjonskraft IKS 

971 330 937 

Interkommunalt selskap 

25.08.2003 

4747 Valle   

 

Glenn Quam Håkonsen 

Arendal kommune, Audnedal kommune, Aust-Agder fylkeskommune. 

Birkenes kommune, Bygland kommune, Bykle kommune, Evje og 

Hornnes kommune, Flekkefjord kommune, Froland kommune, Grimstad 

kommune, Hægebostad kommune, Iveland kommune, Kristiansand 

kommune, Kvinesdal kommune, Lindesnes kommune, Marnardal 

kommune, Sirdal kommune, Valle kommune, Vennesla kommune, Vest-

Agder fylkeskommune, Åmli kommune og Åseral kommune 

 

BDO AS 
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3.2 Formålet med selskapet 

Lov om interkommunale selskaper setter et krav om at ethvert selskap gjennom 

selskapsavtalen skal angi og definere selskapets formål, jfr. § 4 ledd 3 nr. 3.  

I selskapsavtalen § 3 defineres følgende formål for Konsesjonskraft IKS: 

«Konsesjonskraft IKS skal vere ein leiande nasjonal forvalter av konsesjonskraft. 

Konsesjonskraft IKS skal omsetje kommunane og fylkeskommunen si konsesjonskraft, 

gjennom å ta imot og formidle vidare den pengeytinga som oppstår gjennom fovaltninga av 

konsesjonskraftrettane og delta i veksemd som har naturleg samanheng med dette. 

Konsesjonskraft skal etterleve og praktisere prinsippet om meiroffentligheit i alt arbeid. 

Konsesjonskraft IKS skal mellom anna trygge konsesjonskraftordninga som ein 

kommunal/fylkeskommunal rett. Trygge verdien i konsesjonskraftordninga, og sikre 

deltakarane påreknelige og gode inntekter.» 

Formålet er i verdiene til selskapet beskrevet slik: 

«Konsesjonskraft IKS – vaktar og forvarar rettane, tek vare på verdien og fører den attende 

til deltakarane.» 

I følge selskapsavtalen skal deltakerkommunene overlate til selskapet - uttak og omsetning av 

all konsesjonskraft den enkelte deltaker disponerer til enhver tid.  

3.3 Organisering 

Konsesjonskraft IKS har hovedkontor i Valle.  

Konsesjonskraft IKS har et egen administrasjon, eget representantskap og eget styre. I tillegg 

er det opprettet et porteføljeutvalg som gir råd til administrasjonen. Administrasjonen består 

av fire ansatte; daglig leder, rådgiver, juridisk rådgiver og rådgiver med ansvar for 

krafthandel. I tillegg har selskapet tilknyttet seg en kontroller, som tidligere ble ivaretatt av 

Aust-Agder fylkeskommune, denne stillingen (20%) ble fra 1.12.18 ivaretatt av en ansatt i 

Valle kommune.  

Som et rådgivende organ for daglig leder, er det også etablert et porteføljeutvalg, med 

representanter fra flere av eierkommunene. Inge Hedenstad Stangeland, rådmann i Sirdal, er 

valgt til leder av utvalget.  

Selskapet driver også, som bestemt i strategiplanen, undervisningsopplegg i skoleverket. 

Tidligere gjaldt dette kun ungdomsskoler, men fra 2017 har selskapet også hatt 

presentasjoner for elever i videregående opplæring.  
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3.4 Økonomi  

Konsesjonskraft IKS fører regnskap etter regnskapsloven, som er hovedregelen etter lov om 

interkommunale selskaper § 27.  

Resultatregnskap for Konsesjonskraft IKS 20187:  

                                                 
7 Årsmelding 2018 med signatur og revisjonsberetning, oversendt til revisjonen august 2019  

 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Regnskap 

2017 

 

Konsesjonskraftinntekter 

Annen relatert inntekt 

Sum driftsinntekter 

 

221 050 895         

70        

221 050 965            

   

 

195 320 314    

-        

195 320 314            

 

                              

 

220 205 591 

-        

220 205 591            

           

 

Kjøp av konsesjonskraft 

Lønn inkl. sosiale utgifter 

Avskrivninger  

Eksterne honorarer 

Div merkantile og administrative 

kostnader 

 

98 732 015 

3 278 678      

58 176      

3 584 135 

988 219 

 

105 336 778 

3 771 024  

30 000  

2 493 000 

1 110 000 

 

101 316 457 

3 500 880          

15 121               

2 282 394 

1 046 327 

 

Sum driftskostnader 

Driftsresultat 

106 641 223 

114 409 742 

112 770 802 

82 549 512 

108 161 179 

112 044 412 

Finansinntekter og -kostnader 

Finansinntekter               

Finanskostnader 

Resultat av finansposter 

 

 

1 205 459 

1 674 302 

(468 843) 

 

2 600 001 

1 800 000 

800 001 

 

 6 619 813              

1 252 960 

5 367 853 

 

 

Resultat før overførte 

konsesjonskraftsinntekter 

Overførte konsesjonskraftsinntekter 

 

Resultat  

 

 

 

 

113 940 899 

103 854 000 

 

10 086 899 

 

 

83 349 513 

- 

 

83 349 513 

 

 

117 412 265             

92 154 015 

 

25 258 250 

 

Overføringer 

Overføringer til driftsfond og 

reservekapital 

Sum overføringer 

 

 

10 086 899 

10 086 899 

 

 

(10 583 487) 

(10 583 487) 

 

 

25 258 250 

      25 258 250 
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Balanseregnskap for Konsesjonskraft IKS8: 

 2018 2017 

EIENDELER 

Anleggsmidler 

Varige driftsmidler 

Driftsløsøre og inventar 

Sum varige driftsmidler 

Sum anleggsmidler 

 

 

 

418 411 

418 411 

418 411 

 

 

 

61 707 

61 707 

61 707 

 

OMLØPSMIDLER 

Kortsiktige fordringer 

Finansplassering 

Bankinnskudd og kontanter 

SUM OMLØPSMIDLER 

SUM EIENDELER 

 

 

 

 

37 677 734 

136 680 294 

20 580 606 

194 938 634 

195 357 045 

 

 

713 137 

117 765 234 

63 966 583 

182 444 954 

183 506 661 

RESERVEKAPITAL OG GJELD 

RESERVEKAPITAL 

Driftsfond og reservekapital  

Udisponert resultat 

Sum reservekapital 

 

 

       147 671 081 

         10 086 899 

157 757 980 

 

 

       147 671 079 

                        0 

       147 671 079 

 

GJELD 

KORTISKTIG GJELD 

Leverandørgjeld 

Skyldige offentlige avgifter 

Annen kortsiktig gjeld  

Sum kortsiktig gjeld 

Sum gjeld 

Sum reservekapital og gjeld 

 

 

14 563 060 

12 216 732 

10 819 273 

37 599 065 

37 599 065 

195 357 045 

 

 

13 322 686 

8 795 992 

12 716 903 

34 835 581 

34 835 581 

182 506 660 

 

Aust-Agder Revisjon IKS bemerker at regnskapet er i balanse. Selskapet har god 

reservekapital og solid likviditet.   

 

3.5 Rammer for selskapet  

Konsesjonskraft IKS er et interkommunalt selskap som plikter å følge lov om 

interkommunale selskap. Etter loven skal det utarbeides en selskapsavtale som selskapet skal 

følge. Etter lov og selskapsavtale er representantskapet selskapets øverste organ. Nærmere 

ansvar for representantskapet og styret er regulert i selskapsavtalen.  

Konsesjonskraft IKS er et heleid interkommunalt selskap og skal følge offentlighetsloven.  

                                                 
8 Årsmelding 2018 Konsesjonskraft 
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Konsesjonskraft IKS skal etter selskapsavtalen omsette fylkes- og kommunenes 

konsesjonskraft. Kraftverk som benytter vann regulert i vassdragsreguleringsloven eller 

industrikonsesjonsloven, plikter å avstå konsesjonskraft til berørte kommuner. Konsesjoner 

gis etter søknad til Norges Vassdrags- og energidirektorat. Det er NVE som beregner 

mengden konsesjonskraft, fordelingen til de berørte kommuner og fylkeskommuner.  

Eiere av større vannverk plikter i henhold til konsesjonen å levere en viss andel av kraften 

som produseres til de kommunene som er berørt av kraftutbyggingen. Denne 

konsesjonskraften skal leveres til en nærmere avtalt pris.  

I utgangspunktet har partene avtalefrihet og kan fastsette prisen selv, men loven gir 

veiledning om beregningsmåten. Dette avhenger av om konsesjonen ble gitt før 10. april 

1959 eller etter. Om ikke partene blir enige, er det OED (Olje- og Energidepartementet) som 

skal fastsette prisen.  

Ved konsesjoner gitt etter vassdragsreguleringsloven, eller industrikonsesjonsloven, plikter 

kraftverkseierne å betale en årlig avgift til staten og de berørte kommunene.   
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4.0 Eierskapskontroll: problemstillinger, fakta og vurderinger  

4.1 Første problemstilling  

Sikrer eierkommunene at deres eierinteresser blir ivaretatt i selskapets 

styrende organer? 

 

4.1.1 Kontrollkriterier  

Eierinteressene menes her som selskapets målsettinger, samt at de tiltakene som selskapet 

ivaretar for å nå disse målsettingene er innenfor det gjeldende regelverk.  

Kontrollkriteriene tar utgangspunkt i IKS-loven, selskapsavtalen og KS-anbefalinger. 

Kriteriene er avgrenset av revisjonen etter hva som er hensiktsmessig for å besvare 

problemstillingen.  

Kontrollen vil fokusere på representantskapet, da det er gjennom dette eierne av selskapet 

utøver sin myndighet.  

Selskapets formål  

 Selskapsavtalen skal, jfr. IKS-loven § 4, beskrive selskapets formål 

Eierskapsprinsipper  

 Etter KS «Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll», anbefaling nr. 4, 

bør kommunestyret/ fylkestinget utarbeide en eierskapsmelding med overordnede 

prinsipper for sitt eierskap 

 For å underbygge selskapsavtalen, kan det etter KS-anbefaling nr. 5, være 

hensiktsmessig å utarbeide andre styringsdokumenter, gjerne i form av eierstrategi 

Representantskap 

 Etter IKS-loven § 7 utøves eierskapet gjennom de valgte medlemmer i 

representantskapet. Ved oppnevnelse av representant til selskapet, skal eierkommunen 

ta hensyn til en effektiv måte å ivareta sitt eierskap. KS anbefaler å oppnevne sentrale 

folkevalgte som representanter 

 Hver kommune skal ha en representant og fylkeskommunene skal ha 2 representanter 

i representantskapet, med like mange vararepresentanter, jfr. IKS-loven § 6 og 

selskapsavtalen 

Innkalling til representantskap 

 Innkalling til representantskapsmøter skal gjøres i henhold til selskapsavtalen; 

«leiaren i representantskapet innkallast til møte når han finn det påkravt, eller når 

styret vedtek at det skal innkalles til et slikt møte. Det skal haldast minst eitt ordinært 

representantskapsmøte i året». Møteinnkalling skal iht. selskapsavtalen § 5 sendes ut 

med minst to ukers varsel. I henhold til IKS-loven § 8 ledd 2 skal innkalling skje med 
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minimum 4 ukers varsel. Selskapet opplyser at de vil endre bestemmelsen i 

selskapsavtalen i forbindelse med revidering av avtalen i 2020.  

 

Styreinstruks, godkjent instruks for daglig leder og vedtatt strategiplan   

 Representantskapet skal utføre de oppgaver som er nærmere fastsatt i selskapsavtalen; 

her vil det kontrolleres om det er vedtatt en styreinstruks, godkjent instruks for daglig 

leder og vedtatt strategiplan.   

 

4.1.2 Fakta 

Selskapets formål  

Konsesjonskraft IKS har i sin selskapsavtale § 3 følgende formål:  

 

«Konsesjonskraft IKS skal vere ein leiande nasjonal forvaltar av konsesjonskraft. 

Konsesjonskraft IKS skal omsetje kommunane og fylkeskommunens si konsesjonskraft, 

gjennom å ta i mot og formidle vidare den pengeytinga som oppstår gjennom forvaltninga av 

konsesjonskraftrettane og delta i verksemnd som har naturleg samanheng med dette. 

Konsesjonskraft IKS skal etterleve og praktisere prinsippet om meiroffentleghet i alt arbeid. 

Konsesjonskraft IKS skal mellom anna trygge konsejonskraftordninga som ein 

kommunal/fylkeskommunal rett, trygge verdien i konsesjonskraftordninga, og sikre 

deltakarane påreknelege og gode inntekter» 

 

På spørsmål fra revisjonen om selskapsavtalen er i samsvar med formålet, svarer selskapet 

følgende: «Formålet med selskapet er formulert i selskapsavtalen § 3, og er således i samsvar 

med formålet til selskapet. Man ser at mindre ting i selskapsavtalen må justeres i 

sammenheng med revisjon av selskapsavtalen, blant annet oppfølging av arkivansvar. I 

tillegg til selskapsavtalen, har man blant annet politisk vedtatte styringsdokumenter for daglig 

drift, blant annet strategiplan, risikostrategi m.m.» Selskapet sier også at de anser 

organiseringen av selskapet hensiktsmessig, da rammeverket for et IKS er gunstig for driften, 

som blant annet kredittrating som er gunstig med hensyn til krafthandel.  

 

Eierskapsprinsipper  

Aust-Agder Revisjon har undersøkt om eierkommunene har eierskapsmelding og innholdet i 

disse. Det er undersøkt om eierskapsmeldingen inneholder overordnede prinsipper for 

eierskap, og om det eventuelt er utarbeidet spesifikke eierskapsstrategier for Konsesjonskraft 

IKS.  

Froland kommunestyre vedtok sin eierskapsmelding 26.05.2016 (sak 62/16). I saksfremlegget 

presenteres også kommunes styringsprinsipper. Eierskapsmeldingen består av én 

hovedmelding og én selskapsspesifikk del. Hovedmeldingen definerer kommunens 

eierskapsprinsipper, gjennomgang av selskapsformer, overordnet eierstrategi, 
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generalforsamlinger og representantskapenes rolle og om selskapenes styrer. Formålet med 

eierskapsmeldingen beskrives ved at kommunen tydeliggjør eierstrategier for selskaper som 

de har eierinteresser i uavhengig av selskapsform. Eierskapsmeldingen inneholder 

informasjon om «Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS», altså tidligere navn og 

organisering av Konsesjonskraft IKS. Selskapet ble utvidet og fikk navnet Konsesjonskraft 

IKS i 2014.   

Eierskapsmeldingen gir informasjon om formålet med selskapet, eiere og representanter fra 

kommunen. Informasjon om styret og Porteføljeutvalget er også tatt med. Det kommer frem 

at rådmann møter i Porteføljeutvalget. Det vises til at det skal rapporteres gjennom årsrapport 

fra selskapet.  

Froland kommune vedtok i 2016 en strategisk næringsplan for kommunen. Planen har til 

formål å si noe om hva kommunen mener er viktig i næringsutviklingen i kommunen i 

kommende. Planen fokuserer på næring i kommunen, og her er kun Konsesjonskraft IKS 

nevnt i oversikten over kommunens eierskap.  

 

Oppnevnelse av representanter hos eierne  

Aust-Agder Revisjon har gjennomgått eierkommunenes vedtak for valg til representantskapet 

i Konsesjonskraft IKS. Representantene er som hovedregel foreslått av en valgkomite, 

sammensatt av folkevalgte i kommunestyre/fylkesting. Revisjonen har også undersøkt om det 

foreligger offentlig informasjon om grunnlaget for valg av representanter.  

 

Konsesjonskraft IKS sendte i 2015 ut brev om valg av medlem til representantskapet – med 

frist til å velge til første møte 11.12.2015. Froland kommune valgte i kommunestyret 5.11.15 

sak PS 15/18, følgende representasjon til Konsesjonskraft IKS:  

Representant: Ordfører Ove Gundersen 

Vara: Varaordfører Vidar Bjørkeli 

Kommunen har eierskapsrapporteringsrutiner for representanter i kommunens selskap. 

Kommunens eierskapsprinsipper legger til grunn at habilitet skal vurderes ved oppnevnelse 

til styremedlemmer, og folkevalgte skal som hovedregel ikke velges til styrer. I følge 

Konsesjonskraft IKS årsmelding 2017, består representantskapet av følgende: 
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Innkalling til representantskapsmøter  

Revisjonen har undersøkt innkalling og gjennomføring av representantskapsmøter de 4 siste 

årene: I 2016 ble det avholdt representantskapsmøte 17. juni, hvor innkalling ble sendt 3. 

juni, og 8. desember, hvor innkallingen ble sendt 28. november. Daglig leder informerer i 

dokumentasjon fra selskapet til revisjonen at innkallingen blir sendt ut med minst to uker 

varsel før ordinært representantskapsmøte.  

Ifølge årsmeldingen 2017, ble det avholdt 2 møter i representantskapet i 2017, 15. juni og 15. 

desember.  

 

Styreinstruks, instruks for daglig leder og strategiplan  

Styreinstruks ble vedtatt av styret 23. januar, og av representantskapet 19. juni 2015. Styret 

skal i sitt arbeid følge instruksen, og dersom de i saker må gå bort fra instruksen, skal dette 

rapporteres til representantskapet.  

Instruks for daglig leder ble vedtatt av styret 23. januar 2015. Instruksen regulerer daglig 

leders oppgaver, ansvar og fullmakter når det gjelder den daglige driften av selskapet. I 

tillegg gjelder også arbeidsavtalen og andre instrukser og retningslinjer i selskapet som for 

eksempel gjeldende risikostrategi med definerte fullmakter.  

Styret gjennomførte i 2017 en revidering av strategiplanen til selskapet. Hovedmål og 

retning for selskapet er ikke forandret, hovedmålet til selskapet er å være en ledende nasjonal 

forvalter av konsesjonskraftrettighetene. Den viktigste endringen gikk på en presisering av 

kontakt med deltagere og samarbeid med andre aktører innenfor kraftmarkedet. 

Strategiplanen ble ifølge selskapets hjemmesider vedtatt på representantskapsmøtet 15. 

desember 20179. Strategiplanen legger til grunn at selskapet skal forvalte eiernes rettigheter 

                                                 
9 Konsesjonskraft IKS – «Strategiplan og grunnleggende etiske prinsipp 2018-2023».  

 Leder Reidar Saga (Åmli kommune) 

 Nestleder Janne F. Kristoffersen (Lindesnes 

kommune) 

 Anders Kylland (Aust-Agder fylkeskommune) 

 Knut A. Austad (Aust-Agder fylkeskommune)   

 Nils Harald Rennestraum (Vest-Agder 

fylkeskommune) 

 Sally Vennesland (Vest-Agder 

fylkeskommune) 

 Robert C. Nordli (Arendal kommune) 

 Reidun Bakken (Audnedal kommune)    

 Anders Christiansen (Birkenes kommune)    

 Leiv Rygg (Bygland kommune) 

 Hans Blattmann (Bykle kommune) 

 Bjørn Ropstad (Evje og Hornnes kommune) 

 Jan Sigbjørnsen (Flekkefjord kommune) 

 Ove Gundersen (Froland kommune)  

 Per Svenningsen (Grimstad kommune)   

 Margrethe Handeland (Hægebostad 

kommune) 

 Odd Ivar Aasen (Iveland kommune) 

 Ole Magne Omdal (Kristiansand kommune) 

 Per Sverre Kvinlaug (Kvinesdal kommune)  

 Helge Sandåker (Marnardal kommune)  

 Thor Jørgen Tjørhom (Sirdal kommune)    

 Steinar Kyrvestad (Valle kommune) 

 Eivind Drivenes (Vennesla kommune) 

 Olav Åsland (Åseral kommune) 



27/19 Rapport fra selskapskontroll Konsesjonskraft IKS - Froland - 18/11880-5 Rapport fra selskapskontroll Konsesjonskraft IKS - Froland : Selskapskontroll Konsesjonskraft IKS - Froland kommune

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                 

16 

 

og føre verdiene tilbake til eierne. Selskapet skal ikke bare gjennomføre det operative 

arbeidet med å hente ut konsesjonskraften til rett pris, men også «ha fokus på læring og 

kunnskap i administrasjon, så vel som politisk og hos deltakarkommunane elles».  

Strategiplanen legger også opp til, som tidligere omtalt, at selskapet skal ha et 

undervisningsopplegg for skolen Selskapet har i tråd med dette gjennomført flere 

presentasjoner for elever, blant annet for 9. og 10. klassinger i Åmli kommune.  
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4.1.3 Konklusjon og vurdering  

 

Konklusjon 

Selskapets formål  

Selskapets formål er beskrevet i selskapsavtalen, etter kravet i IKS-loven.  

 

Eierskapsprinsipper  

Froland kommune har dokumenterte forventninger eller strategi for Konsesjonskraft IKS, 

men uten oppdatert selskapsnavn. Eierskapsmelding og selskapsstrategi er i henhold til KS 

anbefalinger om hensiktsmessig eierskap.  

Representantskap  

Revisjonen fant i sin gjennomgang av offentlige tilgjengelige dokumenter lite 

vurderingsgrunnlag for valg av representanter til representantskap i eierkommunenes 

eierselskaper. Kommunene har ofte mer utførlige vurderinger om valg til styrer. Det er 

avgjørende for et aktivt eierskap at eierne velger hensiktsmessig med tanke på representanter 

til representantskap, og de fleste eierne legger til grunn en todeling i sine valg; folkevalgte til 

selskap som driver politisk, og rådmann/administrasjonen til selskap som i hovedsak driver 

med fylkeskommunal/kommunal drift. Revisjonen legger til grunn at dette kan være en 

hensiktsmessig inndeling.  

De fleste eierne har sine ordførere eller varaordførere som representantskapsmedlemmer i 

Konsesjonskraft IKS. Ordfører/varaordfører er en sentral aktør i 

fylkeskommunen/kommunen, med god kjennskap til kommunens politikk og mål for 

selskapet, og som derfor kan sikre eierskapet på en hensiktsmessig måte.  

Representantskapet er satt sammen etter kravene i IKS-loven og selskapsavtalen, med en 

representant fra hver av kommunene og to fra hver fylkeskommune. Faktisk representantskap 

er også i samsvar med valgte representanter.  

Innkalling til representantskap  

Representantskapet har de tre siste årene hatt to møter i året, og er således gjennomført etter 

selskapsavtalens krav . 

Innkallingen er sendt ut i henhold til selskapsavtalens krav om to uker før møtet. I henhold til 

IKS-loven § 8 ledd 2 skal innkalling skje med minimum 4 ukers varsel. Selskapet opplyser at 

de vil endre bestemmelsen i selskapsavtalen i forbindelse med revidering av avtalen i 2020. 

Styreinstruks, instruks for daglig leder og strategiplan  

Revisjonen har kontrollert at det er vedtatt en styreinstruks, en instruks for daglig leder og en 

strategiplan. Revisjonen bemerker at det nå foreligger styringsdokumenter som ble etterspurt 

ved selskapskontrollen fra 2009. 
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Vurdering 

Revisjonen finner at eierstyringen i Froland kommune kan ivaretas gjennom forventninger, 

oppfølgingsrutiner eller strategier med hensyn til hva de ønsker med Konsesjonskraft IKS. 

Froland kommune bør oppdatere sine styringsdokumenter med riktig navn på selskapet.  

Revisjonen ønsker å poengtere viktigheten av at eierskapsmeldingen som et 

styringsdokument oppdateres jevnlig, slik at informasjonen ikke blir utdatert. 

Som representant for Froland kommune møter ordfører i representantskapet til 

Konsesjonskraft IKS. Dette kan være en god forutsetning for oppfølging av selskapet og 

sterkere styring av kommunens eierinteresser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



27/19 Rapport fra selskapskontroll Konsesjonskraft IKS - Froland - 18/11880-5 Rapport fra selskapskontroll Konsesjonskraft IKS - Froland : Selskapskontroll Konsesjonskraft IKS - Froland kommune

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                 

19 

 

4.2 Andre problemstilling  

Rapporteres selskapets aktiviteter tilbake til de respektive 

eierkommunene i tråd med gitte anbefalinger?  

 

4.2.1 Kontrollkriterier  

Kriteriene er avgrenset av revisjonen etter hva som er hensiktsmessig for å besvare 

problemstillingen. 

Eierkommunene har det overordnede ansvaret for de deler av kommunens virksomhet som er 

lagt ut til selskaper, og en aktiv og god demokratisk eierstyring kan sikre en optimal 

ivaretakelse av deres eierinteresser. 

Som en del av eierstyringen i kommunen, kan styringslinjer i form av rapportering og dialog 

mellom selskapet og kommunen sikre en bedre eierskapskontroll.   

Eiermøter  

 KS anbefaler at det jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra til en god eierstyring 

og kommunikasjon med selskapet. Et eiermøte er et møte mellom representanter fra 

eier, styret og faglig leder for selskapet. Eiermøter er ikke lovregulert, og er en 

uformell arena der det ikke treffes vedtak.  

 

Rapportering  

 Rapportering er et kjent virkemiddel for å ivareta en god eierstyring, hvor 

rapportering fra selskapet til politisk nivå i kommunene/fylkeskommunen er en mye 

anvendt styringskanal. Rapportering kan for eksempel gjøres gjennom en årsmelding 

fra selskapet til behandling i kommunestyre/bystyre/fylkesting. Tilbakerapportering 

må vurderes opp mot formålet til selskapet.  

 

Etter Forskrift om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og 

fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet, gjelder ikke denne for virksomheter 

som driver produksjon og omsetning av elektrisk kraft.  

 

4.2.2 Fakta 

Det finnes ingen formell rutine for rapportering tilbake til eierkommunene i selskapsavtale 

eller andre føringer hos selskapet. Selskapet har under sin strategiplan et delmål om «trygge 

konsesjonskraftordninga som kommunal og fylkeskommunal rett». En av tiltakene for å nå 

dette målet er beskrevet som «orientere kommunestyre og fylkesting om status og 

utfordringar».  

Representantskapsmøter avholdes to ganger hvert år, ett av møtene forlenges med et seminar, 

arrangert av Konsesjonskraft IKS.  
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Daglig leder informerer i samtale med revisjonen at det sendes tertialrapport og 

årsmelding/regnskap til alle eierkommunenes postmottak. I tillegg legger selskapet ut en 

månedsrapport over kraftpriser og salg på sine hjemmesider for hver måned. Ifølge daglig 

leder har selskapet kommet med tilbud til de respektive fylkesting/kommunestyrene om å 

komme å informere om selskapet, og at de så langt har vært i 14 kommunestyrer/fylkesting. 

Selskapet kommuniserer overfor revisjonen at de gjerne skulle gitt mer informasjon til sine 

eiere.  

Selskapet gjennomfører et såkalt porteføljeutvalg med rådmennene, hvor daglig leder overfor 

revisjonen gir uttrykk for at kommunikasjonen med rådmennene er god. På denne måten får 

de gitt mer informasjon til sine eierkommuner, og bedre forankring av det de driver med i sitt 

arbeid. Daglig leder opplever også porteføljeutvalget som et kollegium som på ulike måter 

bidrar til gode diskusjoner når det kommer til drift og øvrige administrative perspektiver som 

i mindre grad fokuseres på i møte med representantskap. Dette er noe daglig leder gir uttrykk 

for at han verdsetter.  

Flere av eierne legger i sine eierskapsmeldinger opp til at rapportering fra selskapet skal skje 

gjennom årsmeldinger som behandles politisk. Dette gjelder også for Froland kommune, som 

gjennom eierskapsstrategien har vedtatt at årsmeldingen skal behandles i formannskapet hvert 

år.  

Informasjon om drift og pågående prosjekter og lignende kan eierne få gjennom ordfører som 

er representant i representantskapet. Dette er det også lagt opp til i flere ev eiernes 

eierskapsmeldinger, deriblant eierskapsmeldingen til Froland kommune. Om kommunen 

anser denne rapporteringen som begrenset, må dette tas opp politisk.  

Andre typer rapporteringer fra selskapet kan komme som annen type informasjon, som for 

eksempel gjennom behandling av budsjett eller regnskap, eksempelvis i form av en oversikt 

over konsesjonskraftsinntekter.10 

 

 

  

                                                 
10 Eksempelvis Flekkefjord kommunes «Regnskap 2017 med årsberetning» 
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4.2.3 Konklusjon og vurdering 

Rapportering og informasjon fra Konsesjonskraft IKS tilbake til eierne er ikke regulert, og 

det foreligger ingen bestemmelse om regelmessige rapporteringer tilbake til eierkommunene. 

Dette er således opp til den enkelte eier å formalisere. At selskapet er pålagt å informere om 

selskapets aktiviteter anser revisjonen som positivt.   

Det er etter revisjonens mening fornuftig at tilbakerapportering fra selskapet må være opp til 

den enkelte eier. Kommunen har også vurdert hvilke føringer som skal ligge til grunn for 

rapportering, noe som sikrer at målene for eierskapet kan nås. Dette anser revisjonen som 

positivt. Det er gjennom eierskapsprinsipper bestemt at man skal ha rapportering gjennom 

årsmeldinger fra selskapet, og dette bør ifølge revisjonen følges opp.  

Eierskapsmøter gjennomføres ikke, men seminaret som arrangeres av selskapet hvert år, kan 

legge rammer for det samme formålet. Det er etter det revisjonen kjenner til, ikke ønsket egne 

eiermøter av eierne, og revisjonen legger til grunn at eierne da ønsker kontroll og styring ved 

bruk av andre verktøy. Selskapets leder er positiv til bruken av rådmannsforum, som gir en 

direkte dialog med de eiere som ønsker å delta på dette.  

At orientering skal gis av ordfører, som sitter i representantskapet, kan være grunnlag for en 

god kommunikasjon til eierkommunen. Dette skjer, ettersom revisjonen kan se, sporadisk i 

enkelte eierkommuner og uten formelle retningslinjer. Dette må være opp til den enkelte eier 

å regulere.  
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4.3 Tredje problemstilling 

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? 

 

4.3.1 Kontrollkriterier 

Forpliktelsene til de berørte kommunene er nedfelt i vassdragsreguleringsloven og 

vannrettighetsloven. Lovverket hjemler rett til alminnelig forsyning for kommunene. Det 

overskytende tilfaller fylkeskommunene.  

Konsesjonsavgifter:  

Årlige avgifter som en kraftverkseier plikter å betale til kommunene som blir berørt 

av en regulering eller utbygging  

Konsesjonskraft:  

En andel av kraftproduksjonen, som en kraftverkseier er pålagt å levere 

kommunene/ fylkeskommunene som er berørt av en regulering eller utbygging. 

Prisen fastsettes uavhengig av markedsprisen.  

Konsesjonsavgifter skal gi kommunene erstatning for generelle skader og ulemper som ikke 

blir kompensert på annen måte. Det skal også gi kommunene rett til en andel av 

verdiskapningen som finner sted. Konsesjonskraft skal sikre kommunene elektrisk kraft til en 

rimelig pris.  

Både konsesjonsavgifter og konsesjonskraft er basert på en beregning av kraftverkets 

teoretiske produksjonskapasitet, som fastsettes ut fra fallhøyde og vannføring gjennom 

kraftverket. Dette kapasitetsbegrepet kalles kraftgrunnlag, og regnes ut i naturhestekrefter.  

Etter selskapsavtalen skal Konsesjonskraft IKS omsette eiernes konsesjonskraft, gjennom å ta 

imot og formidle videre den pengeytelsen som oppstår gjennom forvaltning av 

konsesjonskraftrettighetene. Kapitalen til selskapet er omhandlet i selskapsavtalen §13: 

«Konsesjonskraft IKS sin kapital og inntekter kjem fram gjennom omsetning av 

konsesjonskraft og avkastning av kapitalen»  

 

Fordelingsprinsipper 

Konsesjonskraft IKS selskapsavtale inneholder i § 14 en bestemmelse om fordeling av 

selskapets midler. Etter bestemmelsen skal de midlene som tilføres Konsesjonskraft IKS, 

fordeles i samsvar med bestemmelsen.  

For Aust-Agder gjelder følgende fordeling:  
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- For alle kommunene utenom Bykle og Valle skal konsesjonskraftkommunene tildeles 

inntekter tilsvarende alminnelig forsyning tillagt inntil 10 GWh.  

Aust-Agder fylkesting vedtok i oktober 2009 at fylkeskommunen fortsatt skulle være medlem 

av Konsesjonskraftfondet, i den forbindelse ble det inngått en avtale med kommunene om 

fordeling av konsesjonskraftinntekter for perioden 1.5.2010-31.12.2019. Ny selskapsavtale 

for fondet ble også vedtatt.  

Avtalen innebærer at fylkeskommunen i en 10-års periode har forpliktet seg til årlige 

bevilgninger til utbygginger av riksveg 9 og Setesdal regionråd.  

For kommunene Bykle og Valle gjelder:  

- Kommunen prioriterer den rimeligste kraften innenfor det som til enhver tid er 

forbruket til alminnelig forsyning.  

- Overskytende kraft ut over forbruket til alminnelig forsyning fordeles på følgende 

måte: fylkeskommunen 90 %, kommunen 10 %.  

For Vest-Agder gjelder følgende fordeling:  

- Kommunen prioriterer den rimeligste kraften innenfor det som til enhver tid er 

forbruket til alminnelig forsyning.  

- Overskytende kraft over forbruket til alminnelig forsyning fordeles på følgende måte: 

Fylkeskommunen 95 %, kommunen 5 %.  

 

4.3.2 Fakta 

Beregning av kraft 

Revisjonen får oppgitt fra selskapet at etter at konsesjon er gitt, beregner NVE kraftgrunnlag 

og fordeling til hver kommune. Selskapet bemerker at NVE kun beregner for kommunene, og 

ikke har noen mening om forbruket og således ingen mening om hvor stor del 

fylkeskommunene får. Selskapet har derimot et styrevedtak på hvordan de skal beregne 

alminnelig forbruk i kommunene. Selskapet gjør revisjonen oppmerksom på at 

selskapsavtalen hjemler en litt annen fordeling av kraftressursene enn hovedregelen i loven. 

Dette er henvist til i kapittel 4.3.1, kontrollkriterier.  

Konsesjonskraft IKS forholder per i dag seg til totalt 11 konsesjonærer.  

Selskapet selger ut kraften de forvalter, for deretter å beregne GWh fra hvert kraftselskap for 

å beregne utbetalingene til kommunene.  

På spørsmål fra revisjonen om hvordan områdeprisene beregnes, svarer selskapet: «alle våre 

kraftprodusenter ligger i prisområde N0211. Vi har kraftprisprodusenter som leverer kraft 

                                                 
11 Revisjonen blir i møte med selskapet vist på kart at dette gjelder hele området Norden  
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både til OED-pris, individuell selvkostpris og Sira-Kvina-pris. I tillegg til kraftpris, har vi 

kostnader til nettariffer (sentralnett) og produksjonslinje.»  

Selskapet forklarer at de arbeider ut ifra en kilowattpris, beregnet fra hvert kraftselskap. I 

møte med revisjonen, legger selskapet frem sine regneark for «konsesjonskraftvolumet» og 

«budsjettplan». «Konsesjonskraftvolumet» er et statisk regneark med en oversikt over de 11 

konsesjonærene, med 50 kraftverk. Fordelingsmatrisen blir utarbeidet fra en 

fordelingsnøkkel, hvor man blant annet beregner KWh per kraftverk, og driften av disse; 

fordelingsnøkkelen består av seks-syv forskjellige fordelingsnøkler. En av disse «nøklene» 

går blant annet ut på avstander til det sentrale nettet, da kraftselskapene kanskje må betale for 

å få kraften ut på nettet. Eksempelvis ligger Rygene nærmere nettet, og det er derfor billigere 

å få sendt ut kraften de produserer. Skjerka er et eksempel på kraftverk som ligger langt fra 

det sentrale nettet.  

Utbetalinger til eierne 

Daglig leder for Konsesjonskraft IKS forklarer at det er representantskapet som vedtar 

utbetalingene til eierkommunene. Når det gjelder utbetalinger til eierne, forklarer selskapet 

overfor revisjonen at det ligger en fastsatt utbetalingsstruktur til grunn, men at det kan 

komme inn enkelte endringer her. Selskapet tar eksempelvis opp utbetaling på Sira-Kvina 

med porteføljeutvalget.  

Daglig leder beskriver overfor revisjonen en god kommunikasjon med rådmennene i 

eierkommunene, og at selskapet gjerne tar imot innspill til hvordan selve utbetalingene til 

eierne skal gjennomføres. Kommunikasjonen foregår blant annet gjennom porteføljeutvalget, 

hvor daglig leder har møter med rådmennene i eierkommunene. Det er klart kommunisert fra 

eierkommunene at de vil vite hva de vil få utbetalt av selskapet, og selskapet forklarer at de 

derfor utarbeider detaljerte budsjettplaner. Denne budsjettplanen og utbetalingene legges 

frem i representantskapsmøter. Daglig leder sier at det også fra kommunene er ønsket en 

utbetalingskurve, og at forutsigbarhet er viktig for eierne.  

Selskapet oppgir at det blir sendt ut en utbetalingsprognose til økonomisjefene i 

eierkommunene i forkant av representantskapsmøtet. Prognosen er en del av en rapport som 

sendes hver enkelt kommune. Revisjonen blir vist disse rapportene, som blant annet viser 

totalt volum av GWh, kjøpskostnad for kommunen, markedspris og snitt sikringspris. Denne 

rapporten sendes gjerne i februar måned. Om representantskapet vedtar denne prognosen, er 

det det som sendes til kommunene. Utbetalingene til kommunene vedtas i representantskapet 

gjennom årlig behandling i møte i juni hvert år.  

Risiko 

Formålet til Konsesjonskraft IKS er blant annet å omsette konsesjonskraft, og sikre 

deltakerne påregnelige og gode inntekter. En risiko for selskapet, er om man ikke klarer dette, 

gjennom blant annet endrede forutsetninger for konsesjonskraft. Selskapet sier selv i samtale 
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med revisjonen at den største risikoen selskapet står ovenfor, er at det kommer en ny lov på 

området.  

Den finansielle risikoen for selskapet er i hovedsak svingninger i kraftpriser og valuta. 

Representantskapet har vedtatt en risikostrategi ved handel av kraft. Dette har til formål å 

sikre seg mot økende kraftpriser. Sikringshandel gjøres mot systemprisen, men 

områderisikoen er ikke sikret.  

En annen risiko som blir fremhevet i selskapets årsmelding er fremtidige endringer i 

rammevilkår fra politisk hold, tolkninger av regelverket, klimaforhold og den internasjonale 

økonomiske utviklingen.  

Styret i KIKS har utarbeidet en risikostrategi. Denne ligger på selskapets hjemmeside, og 

inneholder blant annet en oversikt over «ansvar og kompetanse» i selskapet, informasjon om 

organiseringen av krafthandelen, og «sikringsstrategier». I tillegg er det her vedtatt hva styret 

i selskapet hver måned skal motta av rapporteringer. Rapporteringen til styret skal vise at 

summen for transaksjoner til enhver tid ligger innenfor de fastsatte rammer etter nevnte 

risikostrategi. Om grensene ikke holdes, skal dette rapporteres til styreleder.  

På spørsmål fra revisjonen om hvem som har den overordnede kontroll av selskapet, svarer 

selskapet at dette er kommunene. Daglig leder peker i denne sammenheng på at det krever en 

viss kunnskap om området fra kommunene. Selskapet har luftet muligheten for å ha noen 

politikere med ekstra kompetanse om konsesjonskraft, men dette fikk ikke gjennomslag.  

BDO som selskapets revisor hatt en kontroll av utbetalingene til eierkommunene; dette var en 

overordnet kontroll, men de gjennomførte en mer omfattende kontroll av Rykene kraftverk, 

og så på fordeling til kommunen herfra. I følge daglig leder fant revisor resultatet av denne 

kontrollen tilfredsstillende.   

Daglig leder informerer revisjonen om at de i selskapets styre har et eget styreseminar med 

risiko som tema, og i juni 2019 gjennomførte Konsesjonskraft IKS et todagers seminar om 

risiko, hvor alle eierkommunene var invitert.  

Styret i Konsesjonskraft IKS vedtok i september 2015, en langsiktig finansstrategi, som blant 

annet omhandler risikohåndtering av kapitalforvaltningen. Styret vedtok i juni 2015 en 

«Finansstrategi for kortsiktig finansiell aktiva».  

I følge daglig leder driver selskapet med opplæring av styret, men da styret ikke har den 

faglige kompetansen som trengs, har selskapet ansatt en kontroller. Denne kontrolleren 

arbeider kun med forvaltning av kraft. Kontrollers uttalelse vedlegges hvert år årsmeldingen 

til selskapet.  

Som nevnt tidligere i rapporten, er det fra eierne av KIKS signalisert et ønske om 

forutsigbarhet. Daglig leder opplyser om at kommunene i denne sammenheng aksepterer en 

viss risiko, mot å få denne forutsigbarheten. I følge styreleder opplever selskapet en tillit fra 

eierkommunene om at selskapet har god kompetanse på sitt fagfelt.  
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I forbindelse med fylkessammenslåingen skal det utarbeides ny selskapsavtale, og for de to 

fylkeskommunene har det inntil nå foreligget en privatrettslig avtale om utbetalinger. Dette 

blir av selskapet påpekt som en mulig fremtidig utfordring.  

 

Reservekapital, overføringer og fordelinger i 201812:  

 

Ifølge årsmeldingen 2017 ønsker Konsesjonskraft IKS å redusere reservekapitalen de neste 4 

årene, slik at hver deltaker har samme reservekapital i øre/KWh. Dette betyr at 

eierkommunene fra Aust-Agder, som har opparbeidet mer reservekapital, vil redusere mer 

her enn for deltakerkommunene i Vest-Agder.  

 

  

                                                 
12 Fond og reservekapital, note 8 i regnskapet 
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4.3.3 Vurdering og konklusjon 

Revisjonen har gjennomgått de føringer som ligger til grunn for utbetalingene til 

eierkommunene, og sett hvordan dette løses i praksis av selskapet. Revisjonen har ikke 

mulighet til å vurdere de tekniske løsningene som ligger i dette, og gjør kun vurderinger på et 

overordnet plan.  

Konsesjonskraft IKS har en rekke rammer å forholde seg til ved utbetalinger til sine eiere. 

Utbetalingene er regulert blant annet i selskapsavtalen og vedtak i representantskapet. Det 

ligger i ansvaret til selskapet å utarbeide en utbetalingsnøkkel, men det er representantskapet, 

ved eierne, som vedtar utbetalingene.  

Revisjonen vurderer at det er tilstrekkelige mekanismer som sammen utgjør tilfredsstillende 

kontroll av selskapet. Dette innebærer blant annet representantskapets rolle i vedtak for 

utbetalinger. Revisjonen legger til grunn at selskapets eiere alltid vil være interessert i størst 

mulig gevinst fra selskapet, kombinert med en forutsigbarhet. Dette i seg selv er med på å 

sikre at utbetalinger gjøres i henhold til foreliggende avtaleverk.  

Revisjonen vurderer at selskapet opererer med stor grad av åpenhet, ved blant annet å 

informere representantskapet om hvordan fordelingsnøklene utarbeides. Åpenhet kan være 

med på å legge gode rammer for kontroll. I tillegg legger selskapet informasjon om 

kraftmarkedet ut på nett. Dette er en hensiktsmessig metode for deling av informasjon, da 

selskapets eiere er spredt over et stort geografisk område.  

Selskapet trekker selv frem den største risikoen for endringer i selskapsstrukturen, og 

herunder utbetalinger til eierkommunene, til å være lovendringer på området.  
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5.0 Eiers kommentar 

I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 14 har følgende uttalelsesrett ved 

revisjonsrapporter: «... selskapet som er omfattet av eierskapskontrollen og til den som utøver 

kommunens eller fylkeskommunens eierfunksjon». Ordfører og eierrepresentant gjennom 

kommunens postmottak har mottatt rapporten til uttalelse, med rådmannen på kopi. 

Revisjonen har ikke mottatt noen tilbakemelding, og forutsetter dermed at kommunen som 

eier ikke har noen kommentarer til selskapskontrollen. 
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6.0 Litteratur 

LOV-1917-12-14-16 Lov om konsesjon for rettigheter til vannfall  

LOV-1917-12-14-17 Lov om regulering og kraftutbygging i vassdrag 

LOV 1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) 

LOV 1999-01-29-6 Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) 

FOR-2004-06-15-906 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 

 

NKRF. Praktisk veileder. Selskapskontroll – Fra A til Å 

Konsesjonskraft IKS – Årsmelding 2018  

Konsesjonskraft IKS – «Strategiplan og grunnleggende etiske prinsipp 2018-2023» 
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7.0 Vedlegg 

Selskapsavtale 
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Arkivsak-dok. 19/16824-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Froland kontrollutvalg 09.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Orienteringer fra revisor 09.12.2019. 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget har et ansvar 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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Arkivsak-dok. 19/16826-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Froland kontrollutvalg 09.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 09.12.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 

1. Saker behandlet i kommunestyret fra/av interesse for kontrollutvalget:  

a. 17.10.2019 sak 19/53 Inntreden av nye eiere i Agder og Telemark 

kontrollutvalgssekretariat IKS og endringer i selskapsavtale fra 1.12.2020. 

b. 07.11.2019 sak 19/11 Forvaltningsrevisjon for kontrollutvalget «Saksbehandling 

og kompetanse i barnevernet». 

c. 07.11.2019 sak PS 19/13 Budsjettreguleringer 2. tertial 2019. 

2. Inngående/ utgående post:  

a. Valg av medlemmer til kontrollutvalget 2019-2023 

b. Tilstandsrapport lekeplasskontroll og bekreftelse på at alle avvik er rettet.  

c. Informasjon tilsendt fra rådmann Bo Andre Longum vedr. utarbeidelse av et 

helhetlig system for intern kontroll. 

3. NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2020 på Gardermoen 29.1.-30.01.2020.  

4. Neste møte blir 11.02.2020 kl. 09.00. 

 
 

 

Vedlegg:  

- Valg av medlemmer til kontrollutvalget 2019-2023 

- Tilstandsrapport lekeplasskontroll 

- Epost fra virksomhetsleder Hogne Prestegård  

- Brev fra Aust-Agder revisjon IKS til Froland kommune vedr. utarbeidelse av et helhetlig 

system for intern kontroll. 

- Helhetlig internkontroll – Tilnærming, metodikk og systemer 
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Saksprotokoll 

Valg av medlemmer til kontrollutvalget 2019-2023 

 

Arkivsak-dok. 19/2587 
Saksbehandler Nina Gundersen Jomås 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Kommunestyret 2019-2023 17.10.2019 19/5 

 
 

 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rådmannen innstiller ikke ved valg. 
 
 
 
Kommunestyret 2019-2023 har behandlet saken i møte 17.10.2019 sak 19/5 
 
Møtebehandling 
Valg av formannskap ble gjennomført som avtalevalg.  
 
Omforent forslag 
Til kontrollutvalget 2019-2023 velges: 
 
Medlemmer 
Hans Olav Blakstad 
Åge Nystøl 
Marit Olsen 
Steinar Rørvik 
Maria Aabøe Moen 
 
Varamedlemmer 
1. Jens Martin Reiersølmoen 
2. Kari Beate Kittelsen 
 
Omforent forslag til valg av leder og nestleder 
Hans Olav Blakstad velges som leder av kontrollutvalget. 
Åge Nystøl velges som nestleder av kontrollutvalget. 
 
Votering 
Omforent forslag på medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget ble enstemmig 
vedtatt. Deretter ble omforent forslag til leder og nestleder av kontrollutvalget enstemmig 
vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak  
Til kontrollutvalget 2019 – 2023 velges følgende: 
 
Medlemmer 
Hans Olav Blakstad 
Åge Nystøl 
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Marit Olsen 
Steinar Rørvik 
Maria Aabøe Moen 
 
Varamedlemmer 
1. Jens Martin Reiersølmoen 
2. Kari Beate Kittelsen 
 
Hans Olav Blakstad velges som leder av kontrollutvalget. 
Åge Nystøl velges som nestleder av kontrollutvalget. 
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Fra: Blakstad, Hans Olav <Hans.Olav.Blakstad@ringnes.no> 
Sendt: 21. november 2019 09:35 
Til: Agnes Gullingsrud Fjeldstad 
Emne: FW: VS: Lekeplasskontrollen 2019 
Vedlegg: image002.png; ATT00001.htm; image001.jpg; ATT00002.htm; 

Kringletoppen barnehage - Tilstandsrapport 06.08.2019 (3678).pdf; 
ATT00003.htm 

 
Heisan  
 
Oversender hva jeg har fått fra Teknisk i etterkant av nevnte lekeplass kontroll  
 
Mvh  
HOb 
 

From: Blakstad, Hans Olav <Hans.Olav.Blakstad@froland.kommune.no>  
Sent: onsdag 4. september 2019 22:59 
To: Blakstad, Hans Olav <Hans.Olav.Blakstad@ringnes.no> 
Subject: Fwd: VS: Lekeplasskontrollen 2019 
 
 
 
Sendt fra min iPad 
 
Videresendt melding: 

Fra: "Prestegård, Hogne" <Hogne.Prestegard@froland.kommune.no> 
Dato: 4. september 2019 kl. 11.28.25 CEST 
Til: "Blakstad, Hans Olav" <Hans.Olav.Blakstad@froland.kommune.no> 
Emne: VS: Lekeplasskontrollen 2019 

Hei 
 
Viser til forespørsel ang oppfølging av avvik på lekeutstyr ved Kringletoppen 
barnehage. 
I følge de som har oppfølgingsansvaret etter kontrollen, er alle avvik rettet eller 
akseptert løsning er valgt. Bildedokumentasjon gjøres så snart utbedringene er malt i 
rett farge. Dvs en til uker fra d.d. 
 
Med vennlig hilsen  
Hogne Prestegård 
Virksomhetsleder 
Teknisk 
 
T: 37 23 55 31 | M: 959 69 606 
hogne.prestegard@froland.kommune.no  
www.froland.kommune.no 
 

This is an email from Ringnes. This email and any attachments may be confidential and may contain legally privileged 
information solely for the use of the intended recipient. If you have received this email by error, please notify the 
sender immediately and delete this message and any attachment from your system without producing, distributing or 
retaining copies hereof. Thank you for your cooperation and understanding. 
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Ringnes will as part of its communication and interaction with you collect and process personal data about you. You can 
read more about Ringnes collection and processing of your personal data and your rights as a data subject in our 
cookies and privacy notification here. 
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Hovedettersynet er gjennomført iht følgende kontrollgrunnlag - se «hjemmel» ved hver avviksbeskrivelse.

NS* NS-EN 1176 del 1-7 og del 10-11 Lekeplassutstyr og underlag

LF** Forskrift om sikkerhet ved Lekeplassutstyr (Lekeplass-forskriften) der denne sti l ler strengere krav enn NS-EN 1176.

For aktivitets-elementer som ikke inngår i NS-EN 1176 benyttes tilgjengelige produkt-standarder.**

Inspektøren er sertifisert iht gjeldende utgave av tjeneste-beskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrs-inspektører som i sin
helhet er gjengitt på sertifiserings-organets hjemmeside. Inspektøren er kun sertifisert for å påvise avvik iht gjeldende utgave av
NS-EN 1176 del 1-7 og del 10-11 Lekeplassutstyr og underlag.*

Kontrolldato: 6. august 2019
Inspektør: Halvard Olsen
Sertifikatnr: NSLEK-055
Vår ref: Jan Heyerdahl
Mobil: 901 78 241
Anleggnr: None
Deres ref: Line Løvjomås Larsen
Avtalenr: 56316-3

Froland kommune - barnehagekontoret
Skoleveien 1
4820 Froland

Lokasjon: Kringletoppen barnehage
Adresse: Rislandsveien 17
4820 Froland

TILSTANDS-RAPPORT Årlig hovedettersyn av lekeplassen

SAMMENDRAG SUM
Antall kontrollerte enheter 19

AVVIK og ALVORLIGHETSGRAD*
A = Kan medføre fare for barnets liv 1
B = Kan medføre fare for livsvarig skade hos barnet 5
C = Kan føre til mindre alvorlig skade 8

ANDRE OBSERVASJONER**
MRS = Mulige Risiko-Situasjoner 1

Alle mål i rapporten er oppgitt i cm.

RAPPORTEN HAR FØLGENDE INNDELING:

DEL 1: Lekeplassutstyr iht NS-EN 1176

Hovedettersyn er gjennomført av:
Halvard Olsen, NSLEK-055

Tilstandsrapport 6. august 2019

post@lekeplasskontrollen.noLekeplasskontrollen AS, Gamlegata 34, 3810 Gvarv  org.nr. NO 917 038 724
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Produsent: Mangelfull merking

Produsent: Mangelfull merking

Produsent: Mangelfull merking

Produsent: Ledon

DEL 1: LEKEPLASSUTSTYR

Nr 1 Rollelek

Nr 2 Sandkasse (balanselek)

Nr 3 Rollelek

Nr AVVIK Grad Hjemmel Utbedret dato/sign

1.
Fallsonen har hindring. Det er mindre enn 150 ti l  se bilde -. Her målt ti l  30
betongfundament

C NS1-4.2.8.4

2.
Risikoen ved lek er ikke åpenbar og forutsigbar for brukeren. Apparatet er
ikke festet i  bakken, og kan velte eller flyttes, også sl ik at støtflater og soner
endres uten varsel, samt at det oppstår klemfare ved bruk/flytting.

C NS1-4.2.1

Nr 4 Rollelek

Nr AVVIK Grad Hjemmel Utbedret dato/sign

1.
Risikoen ved lek er ikke åpenbar og forutsigbar for brukeren. Apparatet er
ikke festet i  bakken, og kan velte eller flyttes, også sl ik at støtflater og soner
endres uten varsel, samt at det oppstår klemfare ved bruk/flytting.

C NS1-4.2.1

Det ble ikke registrert avvik med mulighet for
helsemessig konsekvens ved kontrollen

Det ble ikke registrert avvik med mulighet for
helsemessig konsekvens ved kontrollen

1 1 2

1

Ti l s tandsrapport 6. august 2019
Kringletoppen barnehage, Ris landsveien 17

Inspektør: Halvard Olsen  NSLEK-055  
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Produsent: Mangelfull merking

Produsent: Mangelfull merking

Produsent: Mangelfull merking

Produsent: Mangelfull merking

Produsent: Mangelfull merking

Nr 5 Dumphuske

Nr 6 Frittstående rutsjebane

Nr AVVIK Grad Hjemmel Utbedret dato/sign

1. Rutsjebanen mangler startseksjon, eller den er kortere enn 35 C NS3-4.3.1

Nr 7 Balanselek

Nr 8 Vippe

Nr 9 Huske

Det ble ikke registrert avvik med mulighet for
helsemessig konsekvens ved kontrollen

Det ble ikke registrert avvik med mulighet for
helsemessig konsekvens ved kontrollen

Det ble ikke registrert avvik med mulighet for
helsemessig konsekvens ved kontrollen

Det ble ikke registrert avvik med mulighet for
helsemessig konsekvens ved kontrollen

1

Ti l s tandsrapport 6. august 2019
Kringletoppen barnehage, Ris landsveien 17

Inspektør: Halvard Olsen  NSLEK-055  
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Produsent: Lek og sikkerhet

Produsent: Mangelfull merking

Produsent: Mangelfull merking

Produsent: Mangelfull merking

Nr 10 Dumphuske

Nr 11 Kombinertapparat

Nr AVVIK Grad Hjemmel Utbedret dato/sign

1.
Hektefare for klær og snor i  det frie bevegelsesrommet i  åpning mellom
sidevanger og konstruksjonen

A NS1-4.2.7.3

2.
Lett ti lgjengelig utstyr for alle barn mangler beskyttelse mot fall  ved
fallhøyder over 60.

B NS1-4.2.4.1

3.

Utstyret styrke og stabil itet synes ikke å ti lfredssti l le kravene når inspektøren
belaster det / ser barn bruker det. fare for sammenstyrtning ved bruk.
sprekker opp når rutsjebanen bøyer seg ved bruk. Blir en A hvis fugemasse
forsvinner

C
NS7-6,
NS1-4.2.2

Nr 12 Klatrelek

Nr 13 Vippe

Det ble ikke registrert avvik med mulighet for
helsemessig konsekvens ved kontrollen

Det ble ikke registrert avvik med mulighet for
helsemessig konsekvens ved kontrollen

Det ble ikke registrert avvik med mulighet for
helsemessig konsekvens ved kontrollen

1 1 2 3

3

Ti l s tandsrapport 6. august 2019
Kringletoppen barnehage, Ris landsveien 17

Inspektør: Halvard Olsen  NSLEK-055  
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Produsent: Lek og sikkerhet

Produsent: Mangelfull merking

Produsent: Mangelfull merking

Nr 14 Tunnel

Nr AVVIK Grad Hjemmel Utbedret dato/sign

1.
Hektefare for finger i  åpning ved fallhøyde over 100 i  hull/forborrede hull  i
konstruksjonen og i  åpning i  konstruksjonen

B NS1-4.2.7.6

2. Det er begynnende råteskader i  konstruksjonen. C NS7-6,

Nr 15 Kontakthuske

Nr AVVIK Grad Hjemmel Utbedret dato/sign

1. Kjetting/kobling har hektefare for finger; i  kobling B NS1-4.2.13

2.
Sete for kontakthuske har ikke sperreinnretning for å forhindre fall  el ler hopp
fra setet mot sentrum av husken.

B NS2-5.3

3.
Opphengenes "mer-avstand" (F) ved innfestinger oppe er for l iten ift
innfesting i  setet. Skal være 86, her målt ti l  42. Kan gi uforutsigbar
huskependling.

C NS2-4.4.2

Nr 16 Samlingssted (balanselek)

Det ble ikke registrert avvik med mulighet for
helsemessig konsekvens ved kontrollen

1 1 1 2

1 1 2 2

3 3

Ti l s tandsrapport 6. august 2019
Kringletoppen barnehage, Ris landsveien 17

Inspektør: Halvard Olsen  NSLEK-055  
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Produsent: Mangelfull merking

Produsent: Mangelfull merking

Produsent: Mangelfull merking

Nr 17 Tunnel

Nr 18 Balanselek

Nr AVVIK Grad Hjemmel Utbedret dato/sign

1.
Uegnet støtflate - asfalt, fjel l , betong e.l. er brukt som hele eller deler av
støtflaten.

MRS LF11-4

Nr 19 Vippe

Nr AVVIK Grad Hjemmel Utbedret dato/sign

1.
Håndtak / fotstøtter har for l iten størrelse ytterst
NB: Anføres som ett avvik - systemfeil.

B NS6-4.6/4.7

2.
Manglende vedlikehold; elementer/innfestinger løsner/er løse
løs og raklete i  bakken

C NS7-6

Det ble ikke registrert avvik med mulighet for
helsemessig konsekvens ved kontrollen

1

1 1 2

Ti l s tandsrapport 6. august 2019
Kringletoppen barnehage, Ris landsveien 17

Inspektør: Halvard Olsen  NSLEK-055  
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Helhetlig internkontroll –
Tilnærming, metodikk og 
systemer

Froland 
Kommune
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Ny kommunelov fra 18.10.19

Fro
lan

d
 ko

m
m

u
n

e

Kapittel 25 i ny kommunelov presiserer nå enda tydeligere det 
ansvar kommunen har for å utøve internkontroll;
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• Den nye kommuneloven av 22. juni 2018 nr. 83 kapittel 25 inneholder ny regulering av krav om internkontroll 
med kommuneplikter. Da Stortinget vedtok loven ble det uttrykkelig sagt at de nye 
internkontrollbestemmelsene i kommuneloven i hovedsak skal erstatte internkontrollbestemmelser med 
kommuneplikter i særlovgivningen, jf. Prop. 46 L (2017–2018) kapittel 23 og NOU 2016:4 Ny kommunelov 
kapittel 24.

• Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte 26.4.19 ut på høring forslag til endringer av 
internkontrollbestemmelser i en rekke lover og forskrifter på ulike sektorer. Endringene er en konsekvens av 
pkt. over.

• At kommunedirektøren er ansvarlig for internkontrollen innebærer en tydeliggjøring av at det å ha en god 
internkontroll er et ledelsesansvar. Ved at ansvaret for internkontrollen ligger hos den øverste administrative 
lederen i kommunen, og med lik regulering for ulike sektorer, er målet at det skal blir lettere å ta et mer 
helhetlig grep om internkontrollen i kommunen. 

• Samtidig er det ikke meningen at kommunedirektøren selv skal utføre dette eller at det skal begrenses til 
sentraladministrasjonen. Som på de fleste andre områder må kommunedirektøren delegere ansvar for og 
utførelse av det nærmere internkontrollarbeidet nedover i administrasjonen. Leder av ulike tjenesteområder i 
kommunen vil typisk få dette ansvaret på sine områder og igjen delegere videre på hensiktsmessig måte. 
Samspillet mellom kommunedirektøren, den sentrale administrasjonen og de ulike tjenesteområdene er viktig 
for en helhetlig, risikobasert og tilpasset og systematisk internkontroll. Vurderinger av internkontrollen med 
risikovurderinger og tilpasninger må gjøres både på et helhetlig og overordnet nivå og for de ulike 
tjenesteområdene i kommunen. Ved delegering vil lederen av tjenesteområdet få ansvaret for oppgaven, 
samtidig som kommunedirektøren fortsatt har det overordnete ansvaret for at kommunen har en 
internkontroll som er i tråd med internkontrollkravet. 

Høring - Særlovgjennomgang om internkontroll. 
Oppfølging av ny kommunelov (frist 16.9.2019)
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Veiledende dokumenter
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Anbefalinger
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Fra KS; «Rådmannens internkontroll»
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Hentet fra Rådmannen internkontroll – orden i eget hus (KS):

De fleste kommuner har oppmerksomhet på internkontroll, men i mange 
kommuner utøves den utenfor en helhetlig struktur. Derved blir 
internkontrollen fragmentert, og vil i mindre grad fungere som et verktøy for 
ledelse og styring. En mer systematisk tilnærming kan gjøre internkontrollen 
mer relevant og meningsfull, og bidra til forebygging og forbedring. Et tydelig 
behov for en forsterkning av internkontrollen i flere kommuner fremgår blant 
annet i KS FoU-rapport «Styrking av administrasjonssjefens internkontroll og 
risikovurdering» (KPMG, 2011). 
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Internkontroll rammeverk
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Kommuneloven § 25-1 lovfester minstekrav til en internkontroll. Bestemmelsen 
bruker begrepet internkontroll, men gir ikke en legaldefinisjon av 
internkontrollbegrepet. Beskrivelsen i lovteksten og i lovens forarbeider av 
hvilke aktiviteter som skal gjøres som del av internkontrollansvaret, danner 
rammen for internkontrollbestemmelsen.

Definisjon (COSO: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)

Internkontroll er en prosess, gjennomført av foretakets styre, ledelse og ansatte 
som er utformet for å gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innen 
følgende områder:

• Målrettet og effektiv drift
• Pålitelig rapportering
• Overholdelse av lover og regler

«Internkontroll er i stor grad sunn fornuft og god praksis satt i system»

Definisjon
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• Reglement for digital lagring

• Ressurskrevende brukere - adgangsbegrensninger

• Vask av filler/håndklær på institusjoner

• Rutiner for uttak av medisiner

• Signeres alle fakturaer av minst 2 personer før utbetaling?

• Hvor mye snø skal ha kommet før brøyting iverksettes?

• Kontroll av vannkvalitet inngående/utgående/ute på ledningsnett

• Rutiner ved mottak av trusler

• Rapportering fra kommuneoverlegens tilsyn av skoler og barnehager

• Har kommunen register over nedgravde oljetanker?

Hva kan internkontroll være?
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Internkontroll i Froland kommune
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• Froland kommune har jobbet aktivt med utvikling av helhetlig 
internkontroll i forkant av ny kommunelov og har som mål å rapportere 
på dette i første halvår 2020.

• Froland kommune har hatt en gjennomgang av internkontrollteori, 
veiledere, metodikk og systemer. Videre har det vært dialog med andre 
organisasjoner, systemleverandører og revisjon.

• Det kan det virke som at mange organisasjoner har mye på plass, men at 
få har helhetlig og/eller lik tilnærming.

• Basert på våre forarbeider, mener vi at vår tilnærming og helhetlige 
struktur vil kunne møte kravene til helhetlig internkontroll i ny 
kommunelov.
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Månedsrapport
Tertialrapport

Årsmelding
Virksomhetsintern 

rapportering

Vedtaksoppfølging
Oppfølging av tilsyn
Ledermøter/dialog
Internkontrolltiltak
Håndtering av avvik

Sak/arkivsystem
Avtaleregister
Boligregister

Lagringspolicy

Internkontroll - delsystemer
IK-bygg:

Internkontroll kommunale bygg
1310.no:

Internkontroll opplæringslova

Kvalitets- og avvikssystem
Styrende dokumenter

Årshjul
Policyer

Reglement
Rutiner og prosedyrer

Håndbøker
Prosessbeskrivelser

Avvikssystem
- HMS-avvik

- Kvalitetsavvik

Planstrategi
Kommuneplan

Virksomhetsplaner
Temaplaner

Styringsdokument
Delegeringsreglement

Lederavtaler
Årshjul

Helhetlig internkontroll i Froland kommune
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Internkontroll
Totaloversikt
ROS-analyser

Informasjon, opplæring og 
forankring

Formalisering,  
systematisering og 

dokumentasjon
Holdninger og etikk

Oppfølging og 
kontrollaktiviteter

Grunnleggende elementer i interkontrollen
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Grunnleggende elementer
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Informasjon, opplæring og forankring

• Intranett, lederavtaler, ledermøter, lederutviklingsprogram, ADU, AMU

Formalisering,  systematisering og dokumentasjon

• Styringsdokumenter, Stratsys, QM+, IK-bygg, 1310.no

Holdninger og etikk

• Etiske retningslinjer, Styringsdokument, Lederavtaler, Personalhåndbok

Oppfølging og kontrollaktiviteter

Stratsys, Rapportering, Rådmannens rapportering ihht. Kommuneloven
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Systemer for internkontroll
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• Froland kommune har valgt å bruke Stratsys som et overordnet 
internkontrollsystem.

• Stratsys brukes i dag av kommunen til å løse andre oppgaver og medfører 
derfor ikke ekstra lisenskostnader for kommunen.

• Oppgaver som skal løses i Statsys:
• Totaloversikt (Hvilke lovkrav/forskriftskrav har vi, hvilke planer må vi 

ha, hvilke rutiner må vi ha, hvilke reglement må vi ha osv.)
• Rapportering
• Vedtaksoppfølging
• Avtaleregister (implementeringsfase)
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Stratsys – Internkontroll totaloversikt
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Vår tilnærming i systemet er kontrollpunkter fordelt på områdene 
tjenestespesifikk, sektorovergripende og støtteprosesser + styringsdokumenter.

Skjermutklipp fra «input» siden hvor man legger til kontrollpunkter:
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Stratsys – Internkontroll totaloversikt
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• Hvert kontrollpunkt blir knyttet til et område, ansvarlig virksomhet/avdeling, 
tema, kontrollelement og kontrollpunkt. 

• Ansvarlig virksomhet får e-postvarsel og må sette status på det aktuelle 
punktet basert på definerte revideringsdatoer. 



29/19 Referatsaker 09.12.2019 - 19/16826-1 Referatsaker 09.12.2019 : 20191103_Helhetlig internkontroll i FK_arbeidsdokument (1)

Stratsys – ROS analyse
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Risikovurdering kan gjøres på kontrollpunktene:
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Stratsys - internkontrollrapport
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Ny kommunelov skjerper kravet til rapportering på internkontroll

• Når det gjelder internkontroll under kommunedirektørens ansvarsområde, er 
regelverket betydelig utbygd i ny lov kapittel 25. 

• Etter § 25-1 første og andre ledd skal internkontrollen sikre at lover og 
forskrifter følges, og internkontrollen skal være systematisk og tilpasses 
virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. 

• Det gitt en lovbestemt plikt til å rapportere til kommunestyret om 
internkontroll og resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året
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Stratsys - internkontrollrapport
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Rådmannen vil enkelt kunne hente ut en komplett internkontrollrapport

Overordet nivå:
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Stratsys – ROS analyse totaloversikt
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Som igjen vil danne en riskokomatrise
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Stratsys - internkontrollrapport
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Og ned på hvert enkelt kontrollpunkt
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Stratsys - internkontrollrapport
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Rapportelementene kan også hentes direkte inn i rapporter som 
tertialrapporter. Dette brukes i dag bl.a. på vedtaksoppfølging hvor status 
hentes direkte inn i tertialrapporter.

Eksempel fra 2.tertialrapport 2019
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Stratsys – avtaleregister
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Som en del av helhetlig internkontroll har vi etablert et register som skal ha en 
oversikt over alle avtaler hvor kommunen har en økonomisk forpliktelse (med 
noen definerte unntak som utleieavtaler for boliger og IT-avtaler som forvaltes 
av IKT-Agder)
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Stratsys – vedtaksoppfølging
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Som en del av helhetlig internkontroll har vi har vi etablert et oppfølgingssystem 
for politiske vedtak som skal følges opp av saksbehandlere. Systemet gir 
saksbehandlere varsling om sakes som må følges opp og må markeres som 
fullført når vedtaket er fulgt opp i administrativt.
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