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Saksbehandler Willy Gill 
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 IVELAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 

 

Kontrollutvalgets medlemmer: 

 

Varamedlemmer: 

Lars Arnfinn Flatelid, leder Evelyn Molle Honnemyr 1. varamedlem 

Karl Inge Thomassen, nestleder Aslak Øyna, 2. varamedlem 

Kristin Skaiaa  
 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET  
 

Tid: Onsdag 29. november 2017 kl. 14.00 
 

Sted: Kommunehuset  

 

Saksliste: 

SAK 13/17  GODKJENNING AV MØTEBOK  

SAK 14/17  NUMMERERT BREV NR. 3 0G 4 FRA REVISOR 

SAK 15/17 RETURKRAFT – ORIENTERING 

SAK 16/17 ÅRSPLAN 2018 

 

Referatsak: 

R 02/17 Notat fra revisor 

 

Faste poster: Nytt fra revisor 

 

Eventuelt 

   

Iveland, 21.11.2017 

    

 

Lars Arnfinn Flatelid 

Leder       Kjell Ivar Hommen 

        Utvalgssekretær 
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Kopi sendt elektronisk til: 

Iveland kommune 

Ordfører 

Rådmann 

Revisor 

Finn Terje Uberg 

Setesdølen 

 

Eventuelle forfall bes meldt til Kjell Ivar Hommen tilf. 97 51 02 98  
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4491 Kvinesdal 
Bankkonto:  
3080 32 25660 
Organisasjonsnr.: 
988 798 185 

 

 
Eierkommuner: 

 
Ansatte: 

Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og 
Hornnes, Farsund, Flekkefjord, 
Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, 
Lindesnes, Lyngdal, Mandal, 
Marnardal, Sirdal, Valle, Åseral 
 

Daglig leder Kjell Ivar Hommen 
Telefon: 97 51 02 98 
E-post: kjell.ivar@asekretariat.no 

Saksbehandler Willy Gill 
Telefon 90 95 62 46 
E-post: willy.gill@asekretariat.no 

 

IVELAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
 

MØTEBOK 
 
Møte nr. 04/17 
Dato: 11. oktober 2017 kl. 13.00 – 14.15. 
Sted: Kommunehuset, møterom formannskapssalen 
 
 
Tilstede: 
Lars Arnfinn Flatelid, leder 
Karl Inge Thomassen 
Kristin Skaiaa  
 
Dessuten møtte: 
Revisjonssjef Tor Ole Holbek 
Revisor Tommy Pytten 
Utvalgssekretær Willy Gill 
 
Det var ikke merknader til innkalling og saksliste. 
 
SAKSLISTE: 
SAK 11/17 GODKJENNING AV MØTEBOK 
SAK 12/17 BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2018 
 
Faste poster: 
Nytt fra revisor 
 
Eventuelt 
 
Iveland, 11.10.2017  
 
Agder Sekretariat 
 
Willy Gill 
Utvalgssekretær 
 
Utskrift sendes elektronisk til: 
Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, Iveland kommune, ordfører, rådmann, 
revisor, Setesdølen, og Finn Terje Uberg. 
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Møtebok 11. oktober 2017      Iveland kontrollutvalg 
 
SAK 11/17 GODKJENNING AV MØTEBOK 
 
Enstemmig vedtak: 
 

Møtebok fra 6. juni 2017 godkjennes. 
 

Kontrollutvalget ber om tilbakemelding på hvordan ordfører har tenkt å følge opp 
kontrollutvalgets anmodning, jf. sak under Eventuelt 06.06.17. 

 
 
 
 
SAK 12/17 BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2018 
 
Enstemmig vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tilrår en budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2018 på  
kr. 771 000. 

 
2. Kontrollutvalgets vedtak skal i henhold til § 18 i Forskrift om kontrollutvalg i 

kommuner og fylkeskommuner følge formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
 
Saksfremstilling:     Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen 
 
 
SAK 12/17 BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2018 
 
Vedlegg: 

1. Agder Sekretariat, styret – sak 04/17 
2.   Agder Kommunerevisjon IKS, Delbudsjett for 2018 

 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget skal etter § 18 i forskrift om kontrollutvalg utarbeide forslag til budsjett for 
kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. I merknadene heter det at budsjettet skal omfatte 
både kontrollutvalgets og revisjonens samlet virksomhet.  
 
Kontrollutvalgssekretariatets budsjettforslag 
Driftstilskuddet skal dekke den normale aktiviteten i kontrollutvalget, fra saksbehandling til 
utsending av innkallinger og utskrifter, samt arkivhold m.m. Styret i Agder Sekretariat 
behandlet budsjettet i møte 5. september 2017 og legger i sitt budsjett opp til at 
driftstilskuddet fra hver av eierkommunene blir kr 126.000 for 2018, som er en økning med 
kr. 3.000 fra 2017. 
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Møtebok 11. oktober 2017      Iveland kontrollutvalg 
 
 
Kommunerevisjonens budsjettforslag 
Sekretariatet har mottatt delbudsjett fra Agder Kommunerevisjon IKS der det er lagt inn en 
økning i revisjonstilskuddet på 3,8% fra 2017 til 2018. Revisjonstilskuddet for 2018 utgjør  
kr. 545.000. 
 
Kontrollutvalget sine utgifter 
Ifølge forskrifta skal utgifter til kontrollutvalgets samlede virksomhet være en del av 
budsjettet for kontroll og tilsyn. Som tidligere er det en egen post i budsjettforslaget til 
dekning av utvalget sine utgifter. Dette gjelder bl.a. møtegodtgjørelse, reiseutgifter, kurs mm. 
Etter ønske fra utvalget er det lagt inn en økning på kr. 10.000 på denne budsjettposten for at 
det skal være rom for at alle medlemmene kan delta på den årlige kontrollutvalgskonferansen. 
 
Beløpet for eventuelt kjøp av andre konsulenttjenester er som tidligere satt til kr 50.000. 
 
Budsjettforslaget: 
Det fremlagde budsjettforslag for kontroll og tilsyn bygger på  

• Forrige års budsjettramme 
• Delbudsjett for Agder Kommunerevisjon IKS for 2018 
• Vedtatt budsjett for Agder Sekretariat for 2018 

 
 
 Budsjettforslag 2018 Vedtatt budsjett 2017 Vedtatt budsjett 2016 
Tilskudd til 
revisjonsdistrikt 

Kr.   545 000 
 

Kr.  525 000 
 

Kr. 515 196 
 

Andel av 
sekretariatstjenester 

Kr.   126 000 Kr.  123 000 Kr.  120 000 

Kontrollutvalgets utgifter ; 
Møtegodtgjørelse m.v. 
 
Kurs og andre utg. 
Andre konsulenttjenester 

 
Kr      15.000 
 
Kr      35.000 
Kr      50.000 

 
Kr     15.000 
 
Kr      25.000 
Kr      50.000 

 
Kr    15.000 
 
Kr    25.000 
Kr    80.000 

 
Totalbudsjett 

 
Kr    771 000 

 
Kr    738 000 

 
Kr.  755 196 
 

 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tilrår en budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2018 på  
kr. 771 000. 

 
2. Kontrollutvalgets vedtak skal i henhold til § 18 i Forskrift om kontrollutvalg i 

kommuner og fylkeskommuner følge formannskapets innstilling til kommunestyret. 
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Faste poster: 
 
Nytt fra revisor: 
Status regnskapsrevisjon: 
En er godt i gang med løpende revisjon.   
Revisor er opptatt av bemanningssituasjonen på økonomiavdelingen i forhold til kapasitet til 
gjennomføring av forestående årsoppgjør. 
 
Oppfølging av nummerert brev nr. 2: De påpekte forhold er fulgt opp. 
 
Selskapskontroll: 
Revisjonssjef orienterte om selskapskontroll: 
Revisjonen holder på med selskapskontroll i Setesdal Brann og Redning IKS. Forventer 
ferdig rapport i begynnelsen av 2018. 
 
Forvaltningsrevisjon: 
Forvaltningsrevisjon spesialundervisning: Planlegger å sende rapport på høring før nyttår. 
 
Annet: 
Returkraft AS. Revisjonssjef delte ut notat om «rentesaken». Foreløpig er dette er 
orienteringssak når det gjelder Iveland kommune. Kontrollutvalget vil bli nærmere orientert i 
neste møte. 
 
 
 
 
 
Eventuelt 
 
Videre arbeid i kontrollutvalget: 
Rådmannen inviteres til kontrollutvalgets neste møte for å orientere om 
bemanningssituasjonen på økonomiavdelingen (status og fremdriftsplan) 
 
Neste møte utsettes fra 8.11 til 29.11 under forutsetning av at rådmannen kan møte den 29.11. 
 
 
 



Agder Sekretariat 

 

Kontrollutvalget i Iveland kommune   Sak 14/17 

        Møtedato: 29.11.2017 

        Saksbehandler: kih 

 

 

Sak 14/17 NUMMERERTE BREV FRA REVISOR 

 

Vedlegg 

 Nummerert brev nr. 3 fra Agder Kommunerevisjon datert 31.10.2017 

 Svar på nummerert brev nr. 3 fra rådmannen, datert 06.11.2017 

 Nummerert brev nr. 4 fra Agder Kommunerevisjon, datert 07.11.2017 

 

 

I brev nr. 3 fra revisor fremgår det at det i 2. tertialrapport for 2017 er foreslått at budsjetterte 

inntekter i 2017 fra tomtesalg på kr 3.675 mill. blir nedjustert til kr 0. I saksframlegget 

fremgår det at dette anses som uavklarte inntekter fra tomtesalg og på bakgrunn av dette 

foreslås nedjusteringen i investeringsregnskapet. 

 

Revisor skriver bl.a. at: « Anordningsprinsippet er det styrende prinsippet for periodisering 

av inntekter og utgifter i kommuneregnskapet., både for budsjett og regnskap.  Etter 

anordningsprinsippet skal alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året 

tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet 

avsluttes. Som hovedregel vil transaksjonstidspunktet være sammenfallende med tidspunktet 

en betalingsforpliktelse eller krav på innbetaling oppstår.» 

 

I svarbrevet fra rådmannen fremkommer det at kommunen hadde en berettiget forventing til at 

avtalen kommunen hadde med ØR Eiendomsutleie AS skulle tilføre kommunen inntekter fra 

salg av leiligheter på Åkle i 2017. 

Det viser seg at dette salget ikke går som forventet. 

 

Som et ledd i å rette faktiske innbetalinger til årsoppgjøret valgte rådmannen å nedjustere 

inntektene til kr 0 i 2. tertialrapport for 2017. 

Med bakgrunn i den kjente situasjonen mener rådmannen at det er nødvendig og mest reelt å 

gjennomføre den budsjettjusteringen som nevnt ovenfor. 

 

I brev nr. 4 (svar på rådmannens brev) anfører revisor følgende: 

«Av rådmannens brev fremkommer det at bakgrunnen for nedjusteringen er forventede 

innbetalinger i 2017.  Anordningsprinsippet er det styrende prinsippet for periodisering av 

inntekter og utgifter i kommuneregnskapet.  Etter anordningsprinsippet skal inntektsføring i 

regnskapet til kommunen foretas når inntekten er opptjent, dvs. en har krav på motpart om 

innbetaling, uavhengig av om faktisk betaling skjer i 2017.  Det vil derfor være det faktiske 

salget av leiligheter i 2017 som vil være styrende for inntektsføringen i 

investeringsregnskapet i 2017.  Foreslått budsjettjustering er derfor ikke i samsvar med 

anordningsprinsippet.»  

 

 Revisor skriver videre i sitt brev at:» Dersom foreslått budsjettregulering vedtas, vil dette 

kunne medføre et vesentlig budsjettavvik i regnskapet til kommunen. Et vesentlig budsjettavvik 

kan få konsekvenser for revisjonsberetningen til kommune.»  



Forslag til vedtak: 
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Kontrollutvalget i Iveland kommune   Sak 15/17 

        Møtedato: 29.11.2017 

        Saksbehandler: kih 

 

 

SAK 15/17 ORIENTERING OM RENTESAKEN – RETURKRAFT AS   

 

Vedlegg: 

1. Vedtak Kristiansand bystyre 25.10.17, sak 126/17 

2. Saksprotokoll Kristiansand kontrollutvalg 21.09.17, sak 42/17 

3. Saksutskrift Kristiansand kontrollutvalg 21.09.17, sak 42/17 

4. Agder Kommunerevisjon, Orientering om «rentesaken» ved Returkraft AS 

5. Kluge, Rapport Returkraft av 6. juni 2017 

6. PWC, Memo datert 31. oktober 2016 

 

 

Bakgrunn: 

I forrige møte den 11.10.17 ble kontrollutvalget orientert av revisjonen om utarbeidet rapport 

(se vedlegg 4) vedrørende «rentesaken» ved Returkraft AS. Saken er nå behandlet i 

kontrollutvalget og i bystyret. 

 

Denne saken medført en betydelig merkostnad for selskapet som nå må dekkes gjennom 

gebyr fra innbyggerne de nærmeste årene. 

 

Revisjonen vil orientere kontrollutvalget om saken.  

 

Kommunestyret bør orienteres om saken på en egnet måte. 

 

 

Vurderinger: 

Eventuelt vedtak i saken utarbeides i møtet etter at revisjonen har orientert utvalget om saken.  

 

 

Forslag til vedtak: 

 



ORGANISASJON 
Politisk sekretariat 

 

  

 

 

 

 

SAKSPROTOKOLL 
 
Arkivsak-dok. 201713202 
Saksbehandler Anne Lise Holand Aabø 
 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bystyret 25.10.2017 126/17 

 
 

ORIENTERING OM RENTESAKEN - RETURKRAFT AS 
 
BYSTYRET 25.10.2017 SAK 126/17 
 

Vedtak: 
 
Bystyret tar revisjonens notat vedr. rentesaken i Returkraft AS til 
etterretning. Bystyret etterkommer revisjonens følgende 
anbefalinger: 
1. At det startes et arbeid sammen med Arendal kommune og de øvrige eierne i 

Returkrat AS, for å sikre garantikommunene direkte eierskap i Returkraft AS. 
2. I de aksjeselskaper hvor kommunen har direkte eller indirekte eierskap så 

må man søke å sikre at man ikke har styreleder på gjennomgående 
representasjon – dvs. at man er styreleder i flere ledd. 

3. At det i «Retningslinjer for valgkomiteen i Returkraft AS» tas inn et 
punkt hvor man vektlegger kompetanse på selvkost i styret. 

 
Bystyret bes om å rapportere tilbake til kontrollutvalget om hvordan 
anbefalingene blir fulgt opp. 
(Enst.) 
 
51 av 53 repr. tilstede. 
 
 
Habilitet: 
Repr. Renate Hægeland, H, erklærte seg inhabil grunnet styreverv i Returkraft AS. 
 
Repr. Kristin Wallevik, H, erklærte seg inhabil grunnet tidligere styreverv i Returkraft 
AS. 
 
Voteringer: 
Repr. Renate Hægeland, H, ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte under 
behandlingen av saken. Ingen vararepr. tiltrådte. 
 
Repr. Kristin Wallevik, H, ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte under 
behandlingen av saken. Ingen vararepr. tiltrådte. 
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RETT UTSKRIFT: 
 
 
 
26.10.2017 



   

 
 

1 
 

   
 
   
 
  

Saksprotokoll 
 
 
 

Arkivsak-dok. 15/15186 
Arkivkode  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kristiansand kontrollutvalg 21.09.2017 42/17 

 
 
 

Orientering om "rentesaken" - Returkraft AS 
 
 

Kristiansand kontrollutvalg har handsama saken i møte 21.09.2017 
sak 42/17 

 
1. Møtebehandling 

Agder Kommunerevisjon IKS redegjorde for saken i møte. 

 

2. Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

3. Vedtak 

Kontrollutvalget tar revisjonens notat vedr. rentesaken i Returkraft AS til 

etterretning og oversender notatet til bystyret med følgende forslag til vedtak: 

Bystyret tar revisjonens notat vedr. rentesaken i Returkraft AS til 

etterretning. Bystyret etterkommer revisjonens følgende 

anbefalinger: 
1. At det startes et arbeid sammen med Arendal kommune og de øvrige eierne i 

Returkrat AS, for å sikre garantikommunene direkte eierskap i Returkraft AS. 

2. I de aksjeselskaper hvor kommunen har direkte eller indirekte eierskap så må 

man søke å sikre at man ikke har styreleder på gjennomgående representasjon – 

dvs. at man er styreleder i flere ledd. 

3. At det i «Retningslinjer for valgkomiteen i Returkraft AS» tas inn et punkt 

hvor man vektlegger kompetanse på selvkost i styret. 

 

Bystyret bes om å rapportere tilbake til kontrollutvalget om hvordan anbefalingene 

blir fulgt opp. 
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Saksutskrift 
 

 

Arkivsak-dok.  15/15186-17 

Arkivkode  217  

Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Kristiansand kontrollutvalg 21.09.2017 42/17 

 

 

Orientering om "rentesaken" - Returkraft AS 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar revisjonens notat vedr. rentesaken i Returkraft AS til etterretning og oversender 

notatet til bystyret med følgende forslag til vedtak: 

 

Bystyret tar revisjonens notat vedr. rentesaken i Returkraft AS til etterretning. 

 

Bystyret etterkommer revisjonens følgende anbefalinger: 
1. At det startes et arbeid sammen med Arendal kommune og de øvrige eierne i Returkrat AS, for å 

sikre garantikommunene direkte eierskap i Returkraft AS. 

2. I de aksjeselskaper hvor kommunen har direkte eller indirekte eierskap så må man søke å sikre at 

man ikke har styreleder på gjennomgående representasjon – dvs. at man er styreleder i flere ledd. 

3. At det i «Retningslinjer for valgkomiteen i Returkraft AS» tas inn et punkt hvor man vektlegger 

kompetanse på selvkost i styret.  

 

Bystyret bes om å rapportere tilbake til kontrollutvalget om hvordan anbefalingene blir fulgt opp.  

 

 

Bakgrunn for saken: 

Følgende fremgår av Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 

15 (Fastsettelse av avfallsgebyr for håndtering av husholdningsavfall): 

 

§ 15-3. Fastsettelse av avfallsgebyr 

Kommunestyret fastsetter avfallsgebyret. Avfallsgebyret fastsettes slik at det svarer til de 

totale kostnadene kommunene påføres ved lovpålagt håndtering av husholdningsavfall. Det skal 

sikres full kostnadsdekning. Kommunen skal ikke ha fortjeneste på slik avfallshåndtering. Kun 

kostnader ved og inntekter fra lovpålagt håndtering av husholdningsavfall skal inngå i beregningen 

av avfallsgebyret. 
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§ 15-6. Kontroll 

Kommunerådet, administrasjonssjefen, daglig leder i kommunalt foretak, kontrollutvalget 

og kommunerevisjonen skal i henhold til gjeldende regler om kontroll av kommunens virksomhet, jf. 

kommuneloven § 20 nr. 2, § 23 nr. 2, § 71 nr. 2 og kapittel 12, kontrollere at kravene i dette 

kapittelet overholdes. 

 

På bakgrunn av kontrollutvalgets og revisjonens ansvar jfr. Avfallsforskriften § 15-6 og revisjonens 

løpende kontroll med selskapet får kontrollutvalget forelagt denne saken som oppfølging av 

"rentesaken" i Returkraft AS. 

 

 

Saksopplysninger: 

Det fremgår av revisjonens notat at styret i Returkraft har gjennomført en grundig ekstern og intern 

gjennomgang. Gjennomgangen har resultert i at det er inngått forlik med Nordea. Revisjonen 

bemerker at Returkraft sin rentestrategi fra 2008-09 ved bruk av fastrente og andre finansielle 

instrumenter i regnskapet avviker fra selvkostveilederen. Avviket fra selvkostveilederen er 

imidlertid ikke brudd på lov og forskrift og Klif ga i 2012 Returkraft mulighet til å legge faktisk 

betalte renter på selvkostområdet. Selskapets valg av fastrente og bruk av faktisk betalt rente i 

selvkostregnskapet avviker fra selvkostveilederen og har medført en betydelig merkostnad i 

perioden som nå må dekkes gjennom gebyr til innbyggerne. 

 

Revisjonen viser videre til rapport fra Kluge Advokatfirma AS og vedtak i styret i Returkraft og 

finner ikke grunnlag for å anbefale kontrollutvalget å granske saken videre. Styret i Returkraft har 

med hjemmel i aksjelovens bestemmelser fått Kluge Advokatfirma AS til å gjennomføre en 

vurdering av ansvar i forbindelse med inngåelse av rentederivater.  Rapporten konkluderer med at 

det kan være personer som kan ha opptrådt uaktsomt ved utøvelsen av deres verv i 2008 og 2011 og 

at det trolig kan etableres et ansvarsgrunnlag. Kluge mener imidlertid at det ikke foreligger et 

økonomisk tap for selskapet og at det ikke foreligger årsakssammenheng mellom de 

ansvarsbetingende handlinger og det påførte økonomiske tap. Kluge konkluderer uansett med at et 

eventuelt erstatningskrav ville være foreldet. Det fremgår videre at revisjonen mener at saken er 

tilstrekkelig opplyst og vil ikke anbefale kontrollutvalget å gjøre ytterligere undersøkelser i sakens 

anledning. 

 

Returkraft AS er med sine tjenester et svært viktig selskap for Kristiansand kommune.  Bystyret 

vedtar hvert år gebyr for husholdningene i Kristiansand, hvor en vesentlig del av gebyret kommer 

fra Returkraft gjennom Avfall Sør. I dag har Kristiansand indirekte eierskap til Returkraft AS 

gjennom sitt deleide aksjeselskap Avfall Sør AS. En slik struktur på eierskapet i et aksjeselskap 

medfører en redusert mulighet for politisk styring og kontroll. Ved et direkte eierskap i Returkraft 

AS ville kommunalutvalget være mer delaktig i eieroppfølgning i selskapet og en ville oppnå en 

større grad av politisk styring og kontroll i samsvar med Kristiansand kommunes nye 

eierskapsmelding og eierberetning. I dag er det også slik at Kristiansand kommune og Arendal 

kommune har et garantiansvar for Returkraft AS med en opprinnelig ramme på kr 1.430 mill.  

 

På bakgrunn av Returkraft AS sin betydning for tjenester til innbyggerne i Kristiansand, behov for 

politisk styring og kontroll og det betydelige garantiansvaret som kommunen har, så fremgår det av 

notatet at revisjonen vil anbefale kontrollutvalget å fatte et vedtak hvor Kristiansand kommune 

sammen med Arendal kommune og eierselskapene til Returkraft, arbeider frem et forslag til en 

omstrukturering av eierskapet slik at garantikommunene står som direkte eiere i Returkraft AS. 
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Det går også frem at revisjonen mener at det vil i fremtiden være svært viktig at styre og styrets 

medlemmer kjenner til regelverk for selvkost, herunder selvkostveilederen. Det er således viktig at 

valgkomiteen sikrer at nye styremedlemmer har eller opparbeider seg kunnskap på selvkostområdet. 

 

Det vises for øvrig til vedlagt notat fra revisjonen «Orientering om rentesaken i Returkraft AS». 

 

Agder Kommunerevisjon IKS vil redegjøre for saken i møte.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet slutter seg til revisjonens konklusjon om at saken er tilstrekkelig opplyst og vil ikke 

anbefale kontrollutvalget å gjøre ytterligere undersøkelser i sakens anledning. Sekretariatet 

anbefaler kontrollutvalget å fremme revisjonens anbefalinger for bystyret slik de foreligger. 

 
Vedlegg:  

- Notat fra revisjonen - Orientering om rentesaken i Returkraft AS 

- Rapport fra PwC av 31.10.16 

- Rapport fra Kluge Advokatfirma AS av 06.06.17 

 

Kristiansand kontrollutvalg har behandlet saken i møte 21.09.2017 sak 42/17 

 

Møtebehandling 

Agder Kommunerevisjon IKS redegjorde for saken i møte.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak.  

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar revisjonens notat vedr. rentesaken i Returkraft AS til etterretning og oversender 

notatet til bystyret med følgende forslag til vedtak: 

 

Bystyret tar revisjonens notat vedr. rentesaken i Returkraft AS til etterretning. 

 

Bystyret etterkommer revisjonens følgende anbefalinger: 
1. At det startes et arbeid sammen med Arendal kommune og de øvrige eierne i Returkrat AS, for å 

sikre garantikommunene direkte eierskap i Returkraft AS. 

2. I de aksjeselskaper hvor kommunen har direkte eller indirekte eierskap så må man søke å sikre at 

man ikke har styreleder på gjennomgående representasjon – dvs. at man er styreleder i flere ledd. 

3. At det i «Retningslinjer for valgkomiteen i Returkraft AS» tas inn et punkt hvor man vektlegger 

kompetanse på selvkost i styret.  

 

Bystyret bes om å rapportere tilbake til kontrollutvalget om hvordan anbefalingene blir fulgt opp. 
 

 

RETT UTSKRIFT 

DATO 28.september.2017 

 















Agder Sekretariat 

 

Kontrollutvalget i Iveland kommune   Sak 16/17 

        Møtedato: 29.11.2017 

        Saksbehandler: kih 

 

 

SAK 16/17 ÅRSPLAN FOR 2018  

 

Vedlegg: 

Forslag til årsplan for 2018. 

 

Sekretariatet har laget et forslag til årsplan. Det foreslås 5 møter i 2018.  

Det kan bli aktuelt å endre på datoer, fordi bl.a. behandling av årsregnskapet for kommunen 

kan bli forskjøvet av forskjellige årsaker.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalget godkjenner årsplan for 2018. 



Agder Sekretariat  

 

 
Iveland kommune 

 

 

 

 

Årsplan for kontrollutvalget 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 



Årsplan for Iveland kontrollutvalg – 2018 

 

Agder Sekretariat  

Sekretariat for kontrollutvalgene på Agder 

 

1. Mål for kontrollutvalgets virksomhet 

Kontrollutvalget ønsker å bidra på sitt felt til at den kommunale virksomheten drives på en 

best mulig måte. Målsettingen for kontrollutvalget som kommunestyrets kontrollorgan, er å 

være en aktiv og troverdig samarbeidspartner. Kontrollutvalget ønsker å ha god kontakt med 

både kommunestyret og det politiske miljø, samt med kommunens administrasjon. 

 

 

2. Kontrollutvalgets oppgaver 

Kontrollutvalget er kommunestyrets organ for kontroll og tilsyn med forvaltningen, jf 

kommunelovens § 77. Oppgavene er nærmere regulert i forskrift om kontrollutvalg av 1. juli 

2004.  

 

Kontrollutvalget har blant annet følgende oppgaver: 

 Påse at kommunens regnskap blir revidert på en betryggende måte 

 Påse at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og gir fullmakt til 

kommunerevisjonen om å gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor tildelte 

budsjettrammer 

 Påse at det blir gjennomført selskapskontroll 

 Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret 

 Kontrollutvalget skal rapportere administrasjonens oppfølging av revisjonsmerknader 

til kommunestyret 

 

Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, 

redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å 

gjennomføre oppgavene. 

 

 

3. Møteplan 

Dato (foreløpig) Saker til behandling (foreløpig oversikt) 

Onsdag 14.02.2018  Årsmelding 2017 

 Selskapskontroll – rapport 

 Forvaltningsrevisjon - rapport 

 Aktuelle saker 

 

Onsdag 02.05.2018  Kommuneregnskapet for 2017 

 Aktuelle saker 

 

  

Onsdag 06.06.2018  Aktuelle saker 

 

Onsdag 12.09.2018  Budsjett for Kontroll og Tilsyn 2019 

 Aktuelle saker 

 

Onsdag 7.11.2018  Årsplan for kontrollutvalget 2019 

 Aktuelle saker 

 

 

 



Årsplan for Iveland kontrollutvalg – 2018 

 

Agder Sekretariat  

Sekretariat for kontrollutvalgene på Agder 

 

 

 

4. Kurs og konferanser 

Kontrollutvalgskonferanse NKRF 7 - 8. februar 2018. 



Formannskapet i Iveland 

24.10.17

Folkevalgt organ og møteprinsippet

1Agder Kommunerevisjon IKS10.11.2017



Sentrale lovbestemmelser
Kommuneloven

• § 29 – Saksbehandlingsreglene

• § 30 – Møteprinsippet

• § 31 – Møteoffentlighet

• § 32 – Fastsetting av møter 

210.11.2017 Agder Kommunerevisjon IKS



Sentrale begreper

• «Folkevalgt organ»

– Hva er et folkevalgt organ?

– Hvem gjelder dette for?

– Når er man utenfor begrepet?

• «Møteprinsippet»

– Når gjelder prinsippet?

– Hva regnes som møte?

– Når er man utenfor begrepet?

310.11.2017 Agder Kommunerevisjon IKS



Saksbehandlingsregler

• Kommuneloven

– § 29 Saksbehandlingsregler,

• Hvem gjelder saksbehandlingsreglene for?
– Kommunestyret, formannskapet osv

– «andre folkevalgte organer»

• Det trekkes en vid ramme for hva som er et «folkevalgt 
organ». Altså – det skal en del til før det ikke regnes 
som folkevalgt organ. 

410.11.2017 Agder Kommunerevisjon IKS



«Andre folkevalgte organ»

• Totalvurdering;
1. Hvem har «utpekt» organet?

2. Er folkevalgte hovedtyngden av deltakerne?

3. Er administrasjonen tilstede/medvirkende? 

• «Tommelfingerregel»
– Svarer du ja på nr 2 og 3 her, så er det som en 

tommelfingerregel et «folkevalgt organ»

– Hvis deltakerne i tillegg får møtegodtgjørelse, så 
er du enda sikrere…

510.11.2017 Agder Kommunerevisjon IKS



KMD uttaler i rundskriv H-13/98

• «Det ene spørsmålet var om ledergruppen var 
å anse som et folkevalgt organ. Etter en 
drøftelse hvor det blant annet ble vektlagt at 
samtlige medlemmer i gruppen unntatt ett var 
formannskapsrepresentanter, at medlemmene 
mottok møtegodtgjørelse, og at gruppen 
tilsynelatende kunne kreve saker utredet av 
administrasjonen, kom departementet til at 
den var å anse som et folkevalgt organ.
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Ordfører/rådmann

• At ordfører og rådmann evt med 
opposisjonsleder, har «ledermøte», 
«morgenmøte» osv – er greit;

– Hva rører seg i kommunen, hva bør vi vite?

– Hvilke saker har vi til politisk behandling?

– Rolleavklaring – delegasjonsreglement

– m.v

710.11.2017 Agder Kommunerevisjon IKS



KMD uttaler H-3/02

• «En styringsgruppe bestående av 
formannskapets medlemmer samt to 
representanter for de tilsatte, måtte anses som 
et folkevalgt organ etter kommuneloven. 
Styringsgruppen skulle arbeide med å evaluere 
den administrative organiseringen av 
kommunen. Departementet uttalte her at et 
offentligrettslig organ omfatter alle kollegiale 
organ som er nedsatt i medhold av 
kommuneloven, og konkluderte med at 
styringsgruppa var et folkevalgt organ. 
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KMD uttaler H-3/02

• Det samme må etter dette gjelde for andre 
typer samrådningsorganer som 
gruppeledermøter, strategiutvalg med mer, 
samt forberedende møter og seminarer, så 
lenge slike samlinger inngår som ledd i den 
kommunale saksbehandling. Rent politiske 
samrådningsmøter vil kunne falle utenfor, men 
bare der de er fullstendig frikoblet fra den 
kommunale beslutningsprosess». 

910.11.2017 Agder Kommunerevisjon IKS



«Møteprinsippet» – hva betyr det?

• Kommunelovens § 30 (1)

– Folkevalgte organ behandler sine saker og treffer 
sine vedtak i møter

• Kommunelovens § 30 (3)

– Det skal føres møtebok over forhandlingene i alle 
folkevalgte organ
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«Møteprinsippet»

• Kommunelovens § 32 (2)

– Et møte skal ha saksliste. Innkalling skal sendes 
med høvelig varsel og inneholde oversikt over hva 
som skal behandles

• Kommunelovens § 32 (3)

– Saksliste og andre dokumenter som ikke er unntatt 
off. skal være tilgjengelig for allmennheten

– NB- § 31 – må alltid ha hjemmel for å lukke et 
møte – ellers åpenhet.
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Hva er et «møte»?

• Ikke enhver sammenkomst er et møte; for 
eksempel
– Kurs og orienteringsmøter, opplæring

– Orientering ved enveis kommunikasjon, for 
eksempel fra administrasjonen

– Sosiale sammenkomster

– Sammenkomst hvor man ikke har 
realitetsdrøftelse av sak

– Reglene gjelder uavhengig av hva man kaller 
sammenkomsten
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Eksempler;

• Kan politiske partier møtes, uten at det er et 
møte?

– Ja, selvsagt, men i regi av det politiske partiet og 
uten adm tilstede. Men det kan ikke være et skjult 
formannskap, eller skjult kommunestyre.

• Kan alle gruppelederne samles i en pause?

– Ja, men ikke diskutere en sak til politisk 
behandling, med mindre saken er unntatt 
offentlighet.
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Eksempler fortsetter

• Hva med gruppemøte innad i et politisk parti?

– Et politisk parti er ikke et folkevalgt organ. Altså 
kan de diskutere fritt, uten tanke på 
kommunelovens saksbehandlingsregler.
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Poeng

• Politikere i sin natur skal ha meninger som de 
forteller og man skal ikke kneble den politiske 
debatt

• Men debatten som gjelder politiske saker til 
behandling, hvor man får bistand fra adm og 
godtgjørelse for sitt verv, kan ikke foregå i det 
lukkede rom.
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Huskeregel

• Kommunelovens saksbehandlingsregler er ikke 
bare et spørsmål og «åpne» eller «lukkede» 
dører, men også om ryddige økonomiske, 
administrative og politiske ansvarsforhold.
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Hvorfor har vi møtereglene?
Offentlighet = kommune

• En kommune skal være åpen og transparent 

• Sikre informasjon og ytringsfrihet 

• Demokratisk deltakelse

• Rettsikkerhet for den enkelte

• Tillit til at man forvalter felleskapets ressurser

• Kontrollhensyn

1710.11.2017 Agder Kommunerevisjon IKS



Noen utvalgte områder

• Politisk styring og kontroll

• Varsling

• Habilitet

• Etikk - oppgaver/refleksjon
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Oversikt

Kommunal etat

(koml § 10)

Kommunal 
institusjon

(koml § 11)

Interkomm. 
samarbeid

(koml § 27)

Kommunalt 
foretak

(koml kap 11)

Interkomm. 
selskap

(IKS-lov)

Aksjeselskap

(AS-lov)

Stifting

(Stiftingslova)

Forvaltningsorgan Selvstendige rettssubjekt

Offentlige 
og private 

eiere

Offentlige eiere Ingen 
eiere

Interkomm. 
samarbeid

(koml § 28 a-c)

Agder Kommunerevisjon IKS 1910.11.2017



Innsynsrett etter kommuneloven;

• KF, §27, § 28 Fullt innsyn § 77

• IKS, § 27 (eget rettsub) Fullt innsyn § 80

• Hel-eiet AS (m/off.eiere) Fullt innsyn § 80

• Del-eiet AS (m/private) Avtale/åpne kilder

• Hvor staten har andel Avtale/åpne kilder

• Samvirke (SA) Avtale/åpne kilder

• Stiftelse Avtale/åpne kilder
(helt uten makt)  

Agder Kommunerevisjon IKS 2010.11.2017
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Varsling

• Det skrives mye om varsling i media

• Husk på – varsling er grunnleggende positivt 
for kommunen
– Feil, mangler og misligheter kan oppdages

– En organisasjon med fokus på forbedring

– Gir tillit og skaper omdømme

• Må ha kultur for varsling og hvordan det 
håndteres
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Habilitet

• Forvaltningslovens § 6

– Tilrettelegge grunnlaget for, eller treffe en avgjørelse

– Merk 2 ledd «særegne forhold»

• Kommunelovens § 40 – folkevalgte (fvl § 6 
gjelder, men;)

– Ikke inhabil ved valg og godtgjørelse

– Ikke inhabil - årsbudsjett, økonomiplan, 
kommuneplan, regional plan 

– Strengere krav ved behandling av klagesaker
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Vurderingen er basert på skjønn, men 
noen grunnprinsipper = inhabil;

• Er du part i saken eller nær slektning med part

• Står i nært vennskap/avhengighetsforhold

• Står i sterk motsetningsforhold

• Har et økonomisk forhold til en part i saken

• Har privat forretningsvirksomhet, 
eierinteresser eller sitter styret i firma som er 
part i saken

• Andre forhold som er egnet til å svekke tilliten 
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Habilitet

• Et viktig område;

– Tillit og omdømme

– Ev avgjørelse kan være ugyldig ved feil her

• Skal ofte mer til – enn hva man tror 

• Ikke anledning til å «være inhabil» for å slippe 
upopulære avgjørelser

– Men et unntak i kommunelovens § 40 – «vektige 
personlige grunner».
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Oppgave 1 - etikk

En kommune bruker reisebyrå xx etter 
anbudskonkurranse. Reisebyrået inviterer 1 
ansatt i kommunen m/ektefelle til å delta på 
julebordet til reisebyrået, sammen med mange 
andre kunder.

• Bør ansatt i kommunen takke ja til tilbudet?

– Hva veier for og hva veier i mot?
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På julebordet så avholdes det gratis lotteri blant 
deltakerne, hvor førstepremien er 1 ukes 
sydenferie m/ektefelle. Den ansatt i kommunen 
vinner førstepremien.

• Bør den ansatte takke ja til gevinsten?

– Hva veier for og hva veier i mot?
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Oppgave 2 - habilitet

1) Nært personlig forhold – vennskap

Er man inhabil til å ansette en bekjent hvis;
– Man er begge medlem av «nettverk» med begrenset 

antall deltakere

– De har begge vært på en del selskaper mv gjennom 
disse nettverkene

– For en del år tilbake hadde de vært på enkelte besøk 
hos hverandre privat og vært i den enes bursdag

– Er tilknytningen for tett, blir man inhabil? 
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Oppgave – refleksjon
Veldedige gaver

• 1) Kommunen dens ansatte eller politikere kan 
motta bidrag gjennom gaver til en veldedig 
organisasjon, eller sosial investering i et 
lokalsamfunn, for eksempel idrettsanlegg, 
kulturtiltak;

– Er dette greit å ta i mot?
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Oppgave – refleksjon
Sponsing

• Kommunen dens ansatte eller politikere får 
tilbud fra en leverandør om å dekke kostnader 
ved faglige reiser, kurs eller en middag. 

– Er dette greit å dra på?

– Har det betydning hvor «bra» kurset er?

– Har det betydning hvor stor «nettverksbyggingen 
er»?

– Er det greit å eventuelt ta med ektefelle? 

3010.11.2017 Agder Kommunerevisjon IKS
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