FROLAND KOMMUNE
Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:

Kommunestyret 2011-2015
Kommunestyresalen - Kommunehuset, Osedalen

Dato:

21.05.2015

Tid: 08:30 Gruppemøter fra kl 08:00

Møtet starter med befaring etter gruppemøtene. Avreise fra Osedalen kl 08:30
Forfall meldes til sentralbordet i Froland kommune, 37 23 55 00, eller
post@froland.kommune.no, som sørger for innkalling av varamenn.
Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Sakspapirer sendes alltid til 1.vara.
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SAKSLISTE
Politisk-

Unntatt

saksnr.

Innhold

OS

Befaring - Olsbu - hyttetomt

OS

Kommunereformprosessen - drøftinger

OS

Eventuelle orienteringer

FS

Godkjenning av møteinnkalling

FS

Godkjenning av saksliste

FS

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS

Kontrollutvalget - protokoller fra møtene 160215
og 270415

2015/226

PS

Kontrollutvalgets årsmelding for 2014

2015/226

PS

Kontrollutvalget - plan for selskapskontroll 2013
- 2015

2013/747

PS

Status og fremdrift i arbeidet med IKT-sikkerhet kontrollutvalgets behandling

2015/727

PS

Årsrapport 2014 - Skatteoppkreveren

2014/120

PS

Gnr 82 bnr 22 - felt FB2 - Førevann - detaljplan
til 2 gangsbehandling

2015/6

PS

Gnr 34 bnr 1 - Hovatn - driftsbygning / sauefjøs Vidar Hovatn

2015/232

PS

Gnr 54 bnr 40 - Løvjomåsheia - frasalg av skog

2015/647

PS

Varsel om evt. ekspropriasjonssak gnr 13 bnr 2

2014/1366

PS

TV aksjonen 2015 - Regnskogsfondet kommunekomité

2015/715

PS

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

2015/726

PS

Årsregnskap 2014

2015/663

PS

Årsmelding 2014

2015/664

PS

Omgjøring av ansvarlig lån til aksjekapital Returkraft AS

2012/1395

Arkiv-saksnr.
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offentlighet

OS15/16Befaring-Olsbu-hyttetomt
OS15/17Kommunereformprosessen-drøftinger
OS15/18Eventuelleorienteringer
FS15/10Godkjenningavmøteinnkalling
FS15/11Godkjenningavsaksliste
FS15/12Godkjenningavprotokollfraforrigemøte

Side3

FROLAND KOMMUNE

Saksfremlegg

Referanse:

2015/226 / 12

Ordningsverdi:

033

Vår saksbehandler: Nina G. Jomås
Telefon:

Saksgang:
Politisk saksnummer
15/47

Politisk utvalg
Kommunestyret 2011-2015

Møtedato
21.05.2015

Kontrollutvalget - protokoll fra møtene 160215 og 270415
Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra møter i kontrollutvalget 160215 og 270415 tas til orientering.

Vedlegg:
1

Protokoll 160215

2

Kontrollutvalget - protokoll fra møte 27042015
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(for saksdokumentet)

Froland kommune
Kontrollutvalget

Møteprotokoll fra Froland kommune - kontrollutvalget
Møtedato: 16.02.2015
Møtested:
Møteleder:

Kommunehuset, Rådstaua
Aadne K. Mykland

Forfall:

Ingen

Til stede:
Leder
Nestleder
Medlem

Aadne K. Mykland
Nils Haugaas
Bjørg Lunden

Sekretær

Benedikte Vonen

Forvaltningsrevisor

Camilla Eriksrud, sak 5/15

Prosjektleder
Økonomisjef

Reidun Brinchmann, sak 1/15
Øystein Bråstad, sak 2/15

Innkallingen ble godkjent.
Sakslisten ble godkjent.
Møteprotokollen fra møte 8.12.2014 ble godkjent.
Sakene ble behandlet slik: 1/15 – 7/15.

Froland, 16.2.2015

Aadne K. Mykland
Leder

Temark
Postboks 4
3833 BØ

Telefon
90 58 90 43 (dir.)

Benedikte Vonen
Sekretær

E-post:
postmottak@temark.no

Internett:
www.temark.no
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Foretaksregisteret:
987 993 766

Bankkonto:
5083 05 41508

SAKSLISTE
Sak nr.

Arkivsaknr.

1/15

14/884
STATUS OG FREMDRIFT I ARBEIDET MED IKT-SIKKERHET

2/15

15/158
ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTAT 2014

3/15

15/146
ÅRSMELDING 2014 FRA KONTROLLUTVALGET I FROLAND
KOMMUNE

4/15

15/22
REVISORS EGENVURDERING AV UAVHENGIGHET2015 FROLAND

5/15

15/98
FORVALTNINGSREVISJON "TILPASSET OPPLÆRING OG
SPESIALUNDERVISNING" FROLAND KOMMUNE

6/15

15/159
ANDRE ORIENTERINGER 16.2.2015

7/15

15/160
REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER 16.2.2015
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Sak nr. 1/15
STATUS OG FREMDRIFT I ARBEIDET MED IKT-SIKKERHET
Vedtak i Froland kommune - kontrollutvalget
Redegjørelsen tas til orientering.
Behandling i Froland kommune - kontrollutvalget
Prosjektleder Reidun Brinchmann redegjorde for prosjektet så langt og positive
ringvirkninger prosjektet har hatt for annet kvalitetsarbeid i kommunen.
Hun vil bli bedt om å komme og orientere kontrollutvalget igjen i neste møte, når
prosjektet er ferdigstilt.
Votering: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak
Redegjørelsen tas til orientering.
Sak nr. 2/15
ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTAT 2014
Vedtak i Froland kommune - kontrollutvalget
Redegjørelsen tas til orientering.
Behandling i Froland kommune - kontrollutvalget
Økonomisjef Øystein Bråstad redegjorde for regnskapsresultatet for Froland kommune
2014. Kommunen vil sette av ca. kr 7,2 mill. til disposisjonsfond i 2014.
Votering: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak
Redegjørelsen tas til orientering.
Sak nr. 3/15
ÅRSMELDING 2014 FRA KONTROLLUTVALGET I FROLAND KOMMUNE
Vedtak i Froland kommune - kontrollutvalget
Innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret godkjenner Årsmelding 2014 fra kontrollutvalget i Froland kommune.
Behandling i Froland kommune - kontrollutvalget
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Sekretær Benedikte Vonen la frem utkast til årsmelding 2014 for kontrollutvalget i Froland
kommune.
Votering: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak
Innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret godkjenner Årsmelding 2014 fra kontrollutvalget i Froland kommune.

Sak nr. 4/15
REVISORS EGENVURDERING AV UAVHENGIGHET2015 FROLAND
Vedtak i Froland kommune - kontrollutvalget
Kontrollutvalget tar revisors egenvurderinger av uavhengighet 2015 til orientering.
Behandling i Froland kommune - kontrollutvalget
Egenvurderingene av uavhengighet for revisor var sendt ut med sakspapirene.
Votering: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar revisors egenvurderinger av uavhengighet 2015 til orientering.
Sak nr. 5/15
FORVALTNINGSREVISJON "TILPASSET OPPLÆRING OG
SPESIALUNDERVISNING" FROLAND KOMMUNE
Vedtak i Froland kommune - kontrollutvalget
Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet
«Tilpasset opplæring og spesialundervisning» i Froland kommune.
Behandling i Froland kommune - kontrollutvalget
Camilla Eriksrud la frem forslag til plan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tilpasset
opplæring og spesialundervisning» for Froland kommune.
Votering: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet
«Tilpasset opplæring og spesialundervisning» i Froland kommune.
Sak nr. 6/15
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ANDRE ORIENTERINGER 16.2.2015
Vedtak i Froland kommune - kontrollutvalget
Saken tas til orientering.
Behandling i Froland kommune - kontrollutvalget
1.
Orienteringer fra revisor:
a. Løpende revisjonsoppgaver: Årsoppgjørsarbeidet akkurat i gang.
2.
Orienteringer fra leder: Ingen.
3.
Orienteringer fra sekretariatet
a. Sekretæren orienterte fra NKRF’s kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen
4.-5.2.2015.
Votering: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak
Saken tas til orientering.
Sak nr. 7/15
REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER 16.2.2015
Vedtak i Froland kommune - kontrollutvalget
Saken tas til orientering.
Behandling i Froland kommune - kontrollutvalget
1.
Kontrollutvalgets møte-/årsplan 2015 godkjent i kommunestyret 12.2.2015
2.
Neste møte 27.4.2015
3.
Eventuelt: Ingen saker, men kontrollutvalget vurderer å besøke NAV Froland
i sitt møte 1.6.15, sekretær undersøker mulighetene.
Votering: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak
Saken tas til orientering.
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Froland

kommune

Kontrollutvalget

Møteprotokoll fra Froland kommune - kontrollutvalge t
Møtedato: 27.04.2015
Møtested:
Møteleder:

Kommunehuset
AadneK. Mykland

Forfall:

Ingen

Til stede:
Leder
Nestleder
Medlem

AadneK. Mykland
Nils Haugaas
Bjørg Lunden

Sekretær

BenedikteVonen

Revisor

Ivar Aanonsen

Ass.adm.-og økon.sjef Bo AndreLongum,sak8/15
Komm.-og IKT-rådgiver ReidunBrinchmann,sak9/15
Rådmann
Willy Hægeland,sak10-11/15

Innkallingenble godkjent.
Sakslistenble godkjent.
Møteprotokollenfra møte16.2.2015ble godkjent.
Sakeneble behandletslik: 8/15– 14/15.

Froland,27.4.2015

AadneK. Mykland
Leder

Temark
Postboks4
3833BØ

Telefon
90 58 90 43 (dir.)

BenedikteVonen
Sekretær

E-post:
Internett:
postmottak@temark.no www.temark.no
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Foretaksregisteret:
987993766

Bankkonto:
508305 41508

SAKSLISTE
Sak nr.

Arkivsaknr.

8/15

15/341
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2014FROLAND KOMMUNE

9/15

14/884
STATUS OG FREMDRIFT I ARBEIDET MED IKT-SIKKERHET

10/15

15/364
FOLKEVALGTES TAUSHETSPLIKT VED LUKKING AV MØTER

11/15

15/445
FROLAND KOMMUNES ARBEID MED
KOMMUNESTRUKTURREFORMEN

12/15

15/329
ÅRSRAPPORT 2014SKATTEOPPKREVEREN I FROLAND KOMMUN E

13/15

15/442
ANDRE ORIENTERINGER 27.4.2015

14/15

15/249
REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER 27.4.2015
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Sak nr. 8/15
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2014FROLAND KOMMUNE
Vedtak i Froland kommune - kontrollutvalget
Kontrollutvalgethar behandletFroland kommunesårsregnskapfor 2014.Sammenmed
årsregnskapetforelå årsmeldingfra rådmannen.Arendal RevisjonsdistriktIKS har
avgitt revisjonsberetningsamtoppsummeringsbrevtil kontrollutvalgetvedrørende
årsregnskapet.
Kontrollutvalgetmenerat presentasjonenav årsregnskapetmedtilhørende
spesifikasjonerog noter tilfredsstiller brukernesinformasjonsbehovog gir et riktig
inntrykk av deforhold somårsrapportentil rådmannen omhandler.
Kontrollutvalgetanbefalerat Froland kommunesårsregnskapfor 2014godkjennes.

Behandling i Froland kommune - kontrollutvalget
Ass.Administrasjons-og økonomisjefBo AndreLongum presenterteårsregnskapet
for
Frolandkommune2014.
Votering:Enstemmigfor forslagtil vedtak.

Forslag til vedtak
Kontrollutvalgethar behandletFroland kommunesårsregnskapfor 2014.Sammenmed
årsregnskapetforelå årsmeldingfra rådmannen.Arendal RevisjonsdistriktIKS har
avgitt revisjonsberetningsamtoppsummeringsbrevtil kontrollutvalgetvedrørende
årsregnskapet.
Kontrollutvalgetmenerat presentasjonenav årsregnskapetmedtilhørende
spesifikasjonerog noter tilfredsstiller brukernesinformasjonsbehovog gir et riktig
inntrykk av deforhold somårsrapportentil rådmannen omhandler.
Kontrollutvalgetanbefalerat Froland kommunesårsregnskapfor 2014godkjennes.

Sak nr. 9/15
STATUS OG FREMDRIFT I ARBEIDET MED IKT-SIKKERHET
Vedtak i Froland kommune - kontrollutvalget
Kontrollutvalgettar sluttrapportenfra internprosjektet«Behandlingav
personopplysningeri informasjonssystemeri Froland kommune»til orientering og sier
seggodtfornøydmedFroland kommunesoppfølgingav anbefalingenei
forvaltningsrevisjonsrapporten«IKT-sikkerhetog sårbarhet i Froland kommune»fra
høsten2013.
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Behandling i Froland kommune - kontrollutvalget
ReidunBrinchmannpresentertesluttrapportenfra internprosjektet«Behandlingav
personopplysninger
i informasjonssystemer
i Frolandkommune».Hun presenterte
konkreteresultaterfra arbeidet.

Votering:Enstemmigfor forslagtil vedtak.

Forslag til vedtak
Kontrollutvalgettar sluttrapportenfra internprosjektet«Behandlingav
personopplysningeri informasjonssystemeri Froland kommune»til orientering og sier
seggodtfornøydmedFroland kommunesoppfølgingav anbefalingenei
forvaltningsrevisjonsrapporten«IKT-sikkerhetog sårbarhet i Froland kommune»fra
høsten2013.

Sak nr. 10/15
FOLKEVALGTES TAUSHETSPLIKT VED LUKKING AV MØTER
Vedtak i Froland kommune - kontrollutvalget
Kontrollutvalgettar redegjørelsentil orientering.

Behandling i Froland kommune - kontrollutvalget
RådmannWilly Hægelandorienterteom at anbefalinge
nei brevfra KMD januar2015vil
bli fulgt oppunderfolkevalgtopplæringenettervalgettil høsten.Rådmannenvil sendeover
gjeldendereglementtil sekretariatetfor enforeløpig vurdering.
Votering:Enstemmigfor forslagtil vedtak.

Forslag til vedtak
Kontrollutvalgettar redegjørelsentil orientering.

Sak nr. 11/15
FROLAND KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNESTRUKTURREFORMEN
Vedtak i Froland kommune - kontrollutvalget
Sakentastil orientering.

Behandling i Froland kommune - kontrollutvalget
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RådmannWilly Hægelandorienterteom Frolandkommunesarbeidknyttettil
kommunestrukturreformen.
Aktuell informasjonblir lagtut påFrolandskommunes
hjemmeside.
Votering:Enstemmigfor forslagtil vedtak.

Forslag til vedtak
Sakentastil orientering.

Sak nr. 12/15
ÅRSRAPPORT 2014SKATTEOPPKREVEREN I FROLAND KOMMUNE
Vedtak i Froland kommune - kontrollutvalget
Årsrapport2014SkatteoppkrevereniFroland kommunetastil orientering.

Behandling i Froland kommune - kontrollutvalget
Aktuell dokumentasjonforelåvedinnkallingen.
Votering:Enstemmigfor forslagtil vedtak.

Forslag til vedtak
Årsrapport2014SkatteoppkrevereniFroland kommunetastil orientering.

Sak nr. 13/15
ANDRE ORIENTERINGER 27.4.2015
Vedtak i Froland kommune - kontrollutvalget
Sakentastil orientering.

Behandling i Froland kommune - kontrollutvalget
1.
Orienteringerfra revisor:
a. Løpenderevisjon:Årsoppgjøret
b. Statusi arbeidmedfremtidig organiseringav revisjonsenhetene
i Aust-Agder
c. Arbeid medforvaltningsrevisjonen«Tilpassetopplæring og
spesialundervisning»
i gang
2.
Orienteringerfra leder:
Ingensaker.
3.
Orienteringerfra sekretariatet:
a.Studieturtil Brüssel
b.Vårkonferansei regi av Temark
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c. ReturkraftAS
Votering:Enstemmigfor forslagtil vedtak.

Forslag til vedtak
Sakentastil orientering.

Sak nr. 14/15
REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER 27.4.2015
Vedtak i Froland kommune - kontrollutvalget
Sakenetastil orientering.

Behandling i Froland kommune - kontrollutvalget
1.
Kontrollutvalget– møteplanog årsplan2015godkjent i kommunestyret
2.
Nestemøte1.6.2015.Primærtmedorienteringom Returkraft AS, sekundært
sombedriftsbesøkhosNAV Froland.
3.
Eventuelt:Ingensaker.
Votering:Enstemmigfor forslagtil vedtak.

Forslag til vedtak
Sakenetastil orientering.
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FROLAND KOMMUNE

Saksfremlegg

Referanse:

2015/226 / 10

Ordningsverdi:

033

Vår saksbehandler: Nina G. Jomås
Telefon:

Saksgang:
Politisk saksnummer
15/48

Politisk utvalg
Kommunestyret 2011-2015

Møtedato
21.05.2015

Kontrollutvalgets årsmelding for 2014
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets årsmelding for 2014.

Vedlegg:
1 Årsmelding 2014 fra kontrollutvalget Froland kommune
2 Melding om vedtak 15-3 Årsmelding 2014 KU

Bakgrunn / Saksfremstilling:
Det vises til vedlagte årsmelding for 2014 fra Kontrollutvalget.
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FROLAND KOMMUNE

Saksfremlegg

Referanse:

2013/747 / 24

Ordningsverdi:

033

Vår saksbehandler: Nina G. Jomås
Telefon:

Saksgang:
Politisk saksnummer
15/49

Politisk utvalg
Kommunestyret 2011-2015

Møtedato
21.05.2015

Kontrollutvalget - plan for selskapskontroll 2013 - 2015
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner framlagte plan for selskapskontroll for 2013 - 2015 for
Froland kommune.
Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å bestemme
selskapskontrollen og til å gjøre endringer i planen for perioden.

omfanget

av

Vedlegg:
1 Kontrollutvalget - plan for selskapskontroll 2013 - 2015
2

Oversendelsesbrev

Bakgrunn / Saksfremstilling:
Planen ble behandlet i kontrollutvalget 23.9.13 og oversendt Froland kommune. Ved en feiltagelse er
saken ikke kommet opp til behandling tidligere.
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(for saksdokumentet)
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Arendal Revisjonsdistrikt 1K5
Arendol-Birkenes-Froland-Gjerstad -Grimstad-Ullesand-Riser-Tvedestrand-Vegårshei- Åmli

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL
for
Froland kommune

Perioden 2013 - 2015
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Arendal Revisjonsdistrikt IKS

Innhold
1.

Innledning. 3
1.1 Bakgrunn 3
1.2 Formål 3

2.

Aktuelle lov- og forskriftsbesternmelser

3

2.1 Kommunelovens bestemmelser 3
2.2

Bestemmelser i forskrift om kontrollutvalg. 5

3.

Selskapskontrollens innhold 6

4.

Gjennomføring og rapportering av selskapskontrollen 6
4.1 Bestilling og gjennomføring 6
4.2 Rapportering 7

5.

Hvilke selskapstyper som omfattes

7

5.1 Interkommunale selskaper 7
5.2 Interkommunalt samarbeid 7
5.3 Aksjeselskaper

8

5.4 Annen organisering av kommunal virksomhet

8

6.

Ullesand kommunes eierinteresser i ulike selskaper

8

7.

Plan for selskapskontrollen i lillesand kommune

9

7.1 Eierskapskontroll

8.

9

7.2 Selskapskontroll og forvaltningsrevisjon

10

7.3 Prioriteringer i planperioden

10
12

Vedlegg

1
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Arendal Revisjonsdistrikt IKS

Forord
I den foreliggende planen for selskapskontroll har revisjonen utarbeidet en oversikt over de

selskaper som Froland kommune har eierinteresser i. Med utgangspunkt forskrift for
kontrollutvalg § 13 skal planen basere seg på en overordnet analyse ut fra risiko- og
vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på de
ulike sektorer og med de ulike selskapene.
Med utgangspunkt i en slik analyse fremgår vesentlighetsgraden i planens vedlegg nr. 1.
Planen danner grunnlag for kontrollutvalgets årlige prioriteringer i planperioden.
Planen for selskapskontroll for Froland kommune er utarbeidet av Arendal Revisjonsdistrikt
IKSpå oppdrag fra kontrollutvalget i Froland. Planen er utarbeidet av revisjonssjef Steinar
Johansen.
Arendal, 13.09.2013.
OiCitttg/LI
ta,V
Steinar Joh nsen

Revisjoh ief

2
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Arendal Revisjonsdistrikt IKS

1. Innledning.
1.1 Bakgrunn
Kommunene har i lang tid gjort bruk av fristilte organisasjonsmodeller som selskaper,
samarbeid og lignende. Utviklingen synes å gå i retning av stadig økende bruk av fristilte
organisasjonsformer. Denne utviklingen har ført til en mer kompleks og fragmentert
organisering av den kommunale virksomheten. Dette innebærer utfordringer både når det
gjelder styring, kontroll og tilsyn.
Med bakgrunn i ovennevnte problemstilling har Kommunelovens (koml) § 77 nr. 5 siden
2004 gitt kontrollutvalget ansvar for å "påse at det føres kontroll med forvaltningen av
kommunens interesser i selskaper m.m." Bestemmelsen må ses i sammenheng med
kommuneloven § 80 om selskapskontroll, som gir kontrollutvalget og kommunens revisor
rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd for sin kontroll i interkommunale
selskaper etter lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999, eller i aksjeselskaper
der en kommune/ fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner/
fylkeskommuner eier alle aksjer, og i heleide datterselskaper av slike selskaper.
Kommuneloven åpner også for at det kan vedtas at det skal utføresforvaltningsrevisjon i
slike selskaper (kommunalt/fylkeskommunalt heleide selskaper).

1.2 Formål
Formålet er å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens

eierinteresser i selskapergjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og
forutsetninger (eierskapskontroll).

2. Aktuelle lov- og forskriftsbestemmelser
Hjemmel for selskapskontroll finnes i koml. § 77 nr. 5 og er nærmere omtalt i
kontrollutvalgsforskriftens kap. 6 (§§ 13 —15) og koml. § 80.

2.1 Kommunelovens bestemmelser
Etter bestemmelsene i kommuneloven er ansvaret for selskapskontrollen lagt til
kontrollutvalget slik det fremgår av kommunelovens § 77, nr. 5:
"Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens
eller fylkeskommunens interesser i selskaper mm"
Kommunelovens § 80 omhandler selskapskontroll. Her fremgår det at:
"I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6, i interkommunale styrer
etter § 27 og i aksjeselskaperder en kommune eller fylkeskommune alene eller
sammen med andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper
direkte eller indirekte eier alle aksjer, har kommunens eller fylkeskommunens
kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres
kontroll, så vel fra selskopets daglige leder som fra styret og den valgte revisor for
3
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selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og
kommunens revisor selv foreta undersøkelser i selskapet.
Kommunestyret eller fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets og
revisors kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser
i selskapet og herunder fastsette hvilke dokumenter mv, som skal sendes kommunens
eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor.
Kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor skal varsles og har
rett til å være tilstede på selskapetsgeneralforsamling, samt møter i
representantskap og tilsvarende organ."
Det fremgår av departementets merknad til paragrafen at kommunestyret kan fastsette
nærmere regler for selskapskontrollen og derigjennom påvirke innholdet i
selskapskontrollen. Kommunestyret kan likevel ikke innskrenke kontrollutvalget og revisors
innsynsrett etter 1, ledd i paragrafen.
Innsynsretten etter § 80 gir kontrollutvalget og den som utøver selskapskontrollen på vegne
av kontrollutvalget fullt innsyn i selskaper som fullt ut eies av kommuner/fylkeskommuner. I
de tiffeller hvor det offentlige ikke eier 100 % kan selskapskontrollen utføres etter avtale
med selskapet.
Nedenstående figur illustrerer ulike organisasjonsformer for kommunal virksomhet. Figuren
viser at jo lenger vi beveger oss mot høyre, jo svakere blir kommunestyrets mulighet for
innsyn og kontroll. Det går et prinsipielt skille mellom forvaltningsorgan og selvstendige
rettssubjekter. Selskapskontroll er først og fremst aktuelt å foreta i IKS'er og AS'er som i sin
helhet eies av kommuner og fylkeskommuner og heleide døtre av slike.

Forvaltningsorgan

Kommunal

etat

(koml § 10)

Kommona!
instdosjon
(korni § 11)

Interkomm
samarbeid
(KOMi

§

(nterkprom
samarleid

Selvstendige rettssubjekt

Kommunad
foretak

27) (korni § 28 a-c) (koml kap 11)

interkomm.
seiska p

Aksiese skap
(AS-lov)

Stift na
(Stiftiogslova)

(IKS-lov)

Offentlige
og private
eiere

Offentlige eiere

Ingen
eiere
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Bestemmelser i forskrift om kontrollutvalg.
2.2
I kapittel 6 i forskriften er det gitt utfyllende bestemmelser om kontrollutvalgets oppgaver
i forbindelse med selskapskontroll.
Forskriftens § 13, 2. ledd omhandler plan for gjennomføring av selskapskontroll og lyder
som følger:
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens
eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.
Kontrollutvalget skal minst ån gang i volgperioden og senest innen utgangen av året
etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for
gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal baserespå en overordnet analyse av
kommunens eller fylkeskommunens eierskap ut fro risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike
sektorer og med de ulike selskopene.Planen skal vedtas ov kommunestyret eller
fylkestinget selv som kon delegere til kontrollutvolget å foreta endringer i
planperioden.
Kontrollutvolget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre
selskopskontroll.

Krav til selskapskontrollens innhold omhandles i

14:

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av
eierinteressene i de selskapersom er omfattet ov slik kontroll, herunder å kontrollere
om den som utøver kommunens eiereierinteresser i selskoper gjør dette i samsvar
med kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll).
Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf forskrift om revisjon i
kommuner og fylkeskommuner kap.3.
Forskriftens § 15 omhandler rapportering om selskapskontrollen og lyder slik:
Kontrollutvalget fastsetter selv hvordan utført selskapskontroll skal rapporteres til
utvalget, herunder hvilket innhold slik rapport skal ha. Et selskap som er omfattet av
selskapskontrollen, og den som utøver kommunens eierfunksjon, skal alltid gis
anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som omtales i rapporten.
Eventuelle kommentarer skal fremgå av rapporten.
Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av selskapskontroll skal
kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om hvilke kontroller som er
gjennomført samt om resultatene av disse.
Selskapet og den som utøver eierfunksjonen har uttalerett til rapporten. Slike uttalelser skal
fremgå av rapporten. Departementet anbefaler i sine kommentarer at rapporter om
gjennomført selskapskontroll videreformidles fortløpende til kommunestyret.
5
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3. Selskapskontrollens

innhold

Denne figuren er hentet fra NKRFs veileder Selskapskontroll —fra a-å, og viser at
selskapskontrollen består av en obligatorisk eierskapskontroll og en frivHlig
forvaltningsrevisjon.
Selskapskontroll
Kornmuneloven

§§ 77 nr. 5 (hjemmel)

Forskritt

•

om

kontrollutvalg

Eierskapskontroll

og 80 (Innsynsrett)
— kap. 6

Forvaltningsrevisjon

Obligatorisk

I

Frivillig

Utfører:
Sekretanatet,
revisjonen
eller

Omfatter

Utfører:
Kvahrisert
og
uavhengig
revisor

andre

kommunalt

eierskap

IKSer, aksteselskaper
og Incerkommunaft
samarbeetl
som er egne reftssubJekter
§ 50 kan kun benyttes
overfor
selskaper
som fullt ut - clirekte
l MEN lnnsynsretten
eller Indlrekte
- er eid av kommUner/NrkeskoMMuner

Innholdsmessigdeles selskapskontroll i to komponenter —eierskapskontro I og
forvaltningsrevisjon. Eierskopskontroll er den obligatoriske delen av selskapskontroll
(Kontrollutvolget skal påse ...), jf. forskrift om kontrollutvalg § 14 første ledd. Den omfatter
kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser, herunder å kontrollere om den
som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og
forutsetninger.
Forvaltningsrevisjon er den frivillige delen av selskapskontroll (Selskapskontrollenkan også
omfatte ...),jf. forskrift om kontrollutvalg § 14 andre ledd, og er nærmere omtalt i forskrift
om revisjon kap. 3 (§§ 6 —8), jf. forskrift om kontrollutvalg kap. 5 (§§ 9 —12) og RSK001
Standard for forvaltningsrevisjon. Den omfatter systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger,
jf. forskrift om revisjon § 7 første ledd.

4. Gjennomføring
4.1 Bestilling

og rapportering

av selskapskontrollen

og gjennomføring

Det er kontrollutvalget selv som vurderer omfanget av selskapskontroller og hvilke
kontroller som skal gjennomføres med utgangspunkt i vedtatt plan for selskapskontroll.
Kontrollutvalget kan, som en del av sin vurdering, etterspørre relevante dokumenter i
aktuelle selskaper. Kontrollutvalget kan foreta endringer i planen i planperioden dersom
forutsetningene skulle endre seg.
Selskapskontrollen gjennomføres av Arendal Revisjonsdistrikt IKS etter bestilling av
kontrollutvalget.
I de tilfeller hvor selskapet har flere eierkommuner bør selskapskontrollen så langt det er
mulig koordineres.

6
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4.2 Rapportering
Etter gjennomført selskapskontroll legges rapporten frem for behandling i kontrollutvalget.
Etter kontrollutvalgets behandling sendes rapporten til kommunestyret.
Kontrollutvalget vil også gjennom sine årsmeldinger rapportere til kommunestyret om sin
virksomhet. Hvis kontrollutvalget har foretatt endringer i plan for selskapskontroll vil dette
fremgå av årsmeldingen.

5. Hvilke selskapstyper

som omfattes

Selskapskontroll omfatter alt kommunalt eierskap som er organisert med hjemmel i andre
lover enn kommuneloven samt interkommunalt samarbeid etter koml. kap. 5 som er
egne rettssubjekt. Inkludert er dermed interkommunale selskaper (IKS),aksjeselskaper og
sarnvirkeforetak. Utenfor rekkevidden av selskapskontroll er f.eks. kommunale foretak (KF)
organisert etter koml. kap. 11 eller Interkommunalt samarbeid etter koml. kap. 5 og som
ikke er eget rettssubjekt. Heller ikke stiftelser omfattes av regelverket om selskapskontroll.
Kontrollutvalgets plikt til å gjennomføre selskapskontroll påvirkes ikke av eierskapets
omfang eller av hvem som eventuelt er medeiere. Selskapskontrollens innhold og omfang
kan imidlertid påvirkes av dette. F.eks. vil rammene for selskapskontroll være påvirket av
manglende innsynsrett etter koml. § 80, i selskaper som ikke fullt ut —direkte eller indirekte
—er eid av kommuner. I slike tilfeller må selskapskontroll basere seg på innsyn i åpne
kilder eller alternativt på et utvidet innsyn etter særskilt avtale med de øvrige eierne.
Froland kommune forvalter store verdier gjennom eierskap i interkommunalt
interkommunale selskaper og aksjeselskaper.

samarbeid,

I det følgende vil vi gl en kort beskrivelse av de ulike selskapstypene:

selskaper
5.1 Interkommunale
Interkommunalt selskap (IKS)er en norsk organisasjonsform for selskaper innen offentlig
sektor der flere kommuner og/eller fylkeskommuner er eiere. Selskapsdriften reguleres av
Lov om interkommunale selskaper. Det øverste organ i selskapet er representantskapet.
Medlemmer til dette velges av by/kommunestyrene i eierkommunene. Selskapet ledes av et
styre valgt av representantskapet.
De mest vanlige forvaltningsområdene som er organisert som IKS'er er bl.a. renovasjon,
vannverk, arkivdrift, regionmuseer.

samarbeid
5.2 Interkommunalt
For å løse felles oppgaver kan kommuner etablere et samarbeid etter koml. § 27. Formålet
med organiseringen er å etablere retningslinjer for samarbeidet og innebærer gjerne at det
etableres en egen administrasjon for å ivareta de oppgavene man er blitt enig om å løse i
fellesskap. Samarbeidet må opprette et eget styre. Styret er det øverste organet for
samarbeidet, og får delegert beslutningsmyndighet over disse felles oppgavene.
Kommunenes adgang til å delegere beslutningsmyndighet til et § 27-styre er i loven
7
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avgrenset til det som har med drift og organisering å gjøre. Det enkelte kommunestyre kan
da ikke instruere styret i slike spørsmål, men må styre gjennom representantene sine.
Generelt gjelder koml.'s regler for virksomheten. Det innebærer bl.a. at den følger koml.'s
økonomi- og revisjonsbestemmelser.
5.3 Aksjeselskaper
Et aksjeselskaper et selskaphvor eierne har betalt inn en aksjekapital fordelt på antall
aksjer i selskapet. Eierne har ikke noe personlig ansvar for selskapetsgjeld ut over den
aksjekapital som de har skutt inn. Selskapets øverste organ er generalforsamlingen, hvor
aksjonærene har stemmerett vektet etter andelen av aksjene de eier (selskapsvedtektene
kan spesifiere enkelte aksjer som stemmerettsløse, såkalte «B-aksjer»).
Et aksjeselskapledes av et styre som velges av generalforsamlingen. Styret tilsetter daglig
leder/direktør og holder oversikt over selskapets økonomi.
5.4 Annen organisering av kommunal virksomhet
Utover det som er nevnt ovenfor kan kommunen velge å organisere sin virksomhet med
følgende andre organisasjonsformer:
•

som kommunal etat/enhet (del av kommunen som juridisk person)

•

som kommunalt foretak etter kommunelovens § 11.(del av kommunen som juridisk
person)

•

som interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 uten at det er eget

•

rettssubjekt (del av kommunen som juridisk person)
som vertskommunesamarbeid (kommunelovens § 28)

•

som stiftelse (stiftelsen er selveiende —ingen eierorgan)

6. Froland

kommunes

eierinteresser

i ulike selskaper

Under følger en oversikt over selskaper der kommunen er eier eller medeier. Oversikten
bygger informasjon innhentet av kommunen og på nettet.
Aksjeselskaper med kun offentlige eierinteresser
•

MølIa Verksted AS

•

Returkraft AS

Interkommunale selskaper/samarbeid
•

Aust-Agder Kulturhistoriske Senter IKS

•

Arendal Revisjonsdistrikt IKS

•

Agder IKT Driftssenter IKS

•

Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS

•

Agder RenovasjonIKS

•

Etablerersenteret IKS

Aksjeselskaper/andre selskaper som også har private eierinteresser (kan omfattes)
• Proflex AS
•

Agder EnergiAS

•

Durapart AS
8
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7. Plan for selskapskontrollen

i Froland kommune

Planen bør inneholde en oversikt over alle de selskapenesom kommunen har interesser i og
som kan bli gjenstand for selskapskontroll.
I vedlegg nr. 1 følger en oversikt med beskrivelseover de selskapenesom kommunen har
eierinteresser i. Planen skal iht. forskriftens § 13 baseres på en overordnet analyseav
kommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere
behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene. I det enkelte
selskap er vesentligheten angitt som Lav (L), Middels (M) eller Høy (H). Vesentlighetsgraden
viser hvor aktuelt det er å foreta selskapskontroll knyttet opp mot til ulike faktorer. Dette er
nærmere beskrevet under kap. 7.3.
7.1 Eierskapskontroll
Følgenderetningslinjer foreslås for gjennomføring av selskapskontroll i Froland kommune:
•

Dokument- og informasjonsinnsamling og kartlegging av selskapet:
o Fremskaffe en oversikt over kommunens eierandeler i selskaper som
kommer inn under selskapskontrollen samt en angivelse av selskapenes
formål og type virksomhet.
o

Kartlegge kommunens intensjon med det enkelte selskapet
(plan/strategi). Dette vil danne utgangspunkt for eierskapskontrollen, og
bør fremgå av vedtak og forutsetninger som ligger til grunn for
opprettelsen av selskapet.

o

For ytterligere å kartlegge hensikt og intensjon kan det være aktuelt å gjennomgå
relevante dokumenter som årsregnskap,styrets årsberetning, protokoller mv.

o

Kartlegge hvem som har opptrådt på kommunens vegne i styrer,
representantskap og på generalforsamlinger de siste 2 årene, og om det
er utarbeidet egen instruks eller mandat for personer som opptrer på
vegne av kommunen.

o

Undersøke om det er gitt opplæring eller informasjon om ansvaret som
representantskaps- eller styremedlem i de aktuelle selskaper.
Kartlegge om kommunen har et arkivsystem for stiftelsesdokumenter,
regnskaper, vedtekter mm for de selskapene kommunen er medeier

o

Undersøke hvorvidt det skjer rapportering til politiske organer om
utviklingen i de selskaper kommunen eier eller har eierandeler

Risiko og vesentlighetsvurdering for kommunens eierinteresse i de aktuelle
selskaper (betydning for ressursinnsatsved selskapskontrollen). Risiko relatert
til eierskapskontrollen kan defineres som sannsynligheten for at virksomheten
avviker fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger, og sannsynligheten for at
virksomheten ikke drives i henhold til lov og regler og på en økonomisk
forsvarlig måte. Vesentlighet knyttet til eierskapskontrollen kan defineres som
9
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den betydning selskapet har for kommunen. Vesentlighet består av både en
kvaHtativog kvantitativ vurdering.
Vurderingen foretas ut fra følgende punkter:
o Vurdere selskapetsvedtekter opp mot kommunestyrets forutsetninger for
etableringen
o

Kontrollere at virksomheten foregår i henhold til lover og regler og innenfor
de rammer som selskapetsvedtekter angir.

o

Kontrollere at virksomheten foregår innenfor de rammer som følger av
kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

o

Rapportskriving

o

Innhente uttalelse fra selskapet og den som utøver kommunens eierfunksjon
i selskapet.

o

Rapportering av utført selskapskontroll leggesfrem for kontrollutvalg og
bystyre.

o Ved selskapsetablering—kontrollere at formaliteter er på plass, både juridisk
og økonomisk.

7.2 Selskapskontroll og forvaltningsrevisjon
Kommunen avgjør selv om det skal utføres forvaltningsrevisjon i selskapet i tHleggtil
eierskapskontrollen. Det vil være kontrollutvalget som kan fatte vedtak om at det skal
utføres forvaltningsrevisjon som en del av selskapskontrollen.
7.3 Prioriteringer i planperioden
Revisjonensmål er at denne planen for selskapskontroll skal gi et godt grunnlag
for kontrollutvalget til å bestemme hvilke selskaper man skal foreta selskapskontroll i for
den inneværende valgperioden.
I vedlegg nr. 1 er det listet opp selskaper som kommunen har eierinteresser i, både
heleide og deleide, og en beskrivelse av hvert selskap. Planen skal iht forskrift for
kontrollutvalg §13 baseres på en overordnet analyse av kommunens eierskap ut fra risikoog vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på de
ulike sektorer og med de ulike selskapene.
Ved prioriteringen har en lagt til grunn følgende kriterier som ansees relevante i forbindelse
med risiko- og vesentlighetsvurdering:
•
•
•
•
•

Selskapetstjenestetilbud til kommunens innbyggere
Selskapetssamfunnsmessige ansvar
Kommunens eierandel
Økonomisk gevinst- og tapspotensial
Kommunens motiv for eierskapet

Revisjonen har sett på hvilke selskaper som kommunen har eierinteresser i, som det bør

foretas selskapskontroll av. Der det er flere kommuner som har eierinteresser i de samme
10
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selskapene, anbefaler revisjonen at det som hovedregel bør gjennomføres koordinerte
kontroller i disse selskapene.
Det er i forrige valgperiode gjennomført følgende eierskapskontroller som er behandlet av
kontrollutvalget/kommunestyret:
•

Aust-Agder Kulturhistoriske Senter IKS—2008 (Aust-Agder Fylkesrevisjon)

•

Arendal Revisjonsdistrikt IKS—2008 (Aust-Agder Fylkesrevisjon)

•

Agder IKT Driftssenter IKS—2009

•

Agder Renovasjon IKS —2009

Gjennomført i inneværende valgperiode:
•

Mølla Verkstad AS - 2012

I utvelgelsen av selskap som skal kontrolleres vil resultatet av forrige kontroll vektlegges
samt hvor lenge det er siden kontrollen ble foretatt.
Forslag til selskap som bør ha en kontroll i planperioden er ikke satt opp i prioritert
rekkefølge. Revisjonen anbefaler at planen skal være dynamisk, slik at kontrollutvalget kan
foreta omprioritering i perioden, deri ligger også samkjøring med revisjonen hos andre
eiere:
Følgende selskaper prioriteres i planperioden:
•
•
•

Agder IKT Drifssenter IKS
Agder Renovasjon IKS
Returkraft AS

Kontrollene utføres i 2014/2015.
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8. Vedlegg
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middels

Vesentlighet: Høy

Returkraft AS

Vesentlighet:

Heleide aksjeselskaper (direkte
eller gjennom annet heleid AS
Mølla Versted AS

Antall ansatte
4
Stiftet 5.7.2007. formål: Være mottak for behandling
avhusholdningsavfall basert på tildelt enerett i samsvar med
selykostprinsippet. Selskapets virksomhet er drift av
avfallsforbrenningsan egg for produksjon og salg av fornybar
energi i form av elektrisk kraft og varme.

Beskrivelse av selskapene som Froland kommune har eierinteresser

13

Avfall Sør AS, Agder Renovasjon IKS,
Risør og Tvedestrand Regionens
Avfallsselskap RTA AS, lillesand og
Birkenes interkommunale
Renovasjonsselskap IKSog andre

Vedlegg 1
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IKS

Ikke vurdert oss selv

Arendal
Revisjonsdistrikt

Vesentlighet : Middels

Aust-Agder
Kulturhistoriske
IKS

Interkommunalt
samarbeid
(IKS —Komm.l. § 27)

3,5 %

Komm.
andel i
0/0
1,85 %

Stiftet: 18.06.2002. Formål: Selskapet skal utføre revisjon i og
ha tilsyn med de deltagende kommuner i henhold til
kommunelovens §78 og tilhørende forskrifter om revisjon og
kontrollutvalg, kommunale foretak og interkommunale
selskaper som deltaker kommunene er medeiere

Stiftet 3.4.2003. Formål: skal arbeide for at verdifulle
gjenstander. Arkiver og andre informasjonsbærere av historisk
og administrativ verdi blir samlet inn, tatt vare på og gjort
tilgjengelig for allmenhetens bruk, forskning og for kulturelle og
administrative formål. Aust-Agder kulturhistoriske senter skal
gjennom forsking og formidling arbeide for å levendegjøre
Aust-Agders kultur og historie. Bidra til å øke den museums- og
arkivfaglige kompetansen innenfor det samlede
kulturhistoriske og administralive oppgavefeltet i Aust-Agder

Opplysninger om selskapet

_

Arendal, Birkenes, Gjerstad, Grimstad, Lillesand,
Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli kommuner

Alle kommunene i Aust-Agder og Aust-Agder
fylkeskommune

Andre eiere

14
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Vesentlighet: Høy

Agder Renovasjon IKS

8%

Stiftet: 20.06.2011. Formål: Selskapet skal løse
eierkommunenes oppgaver innen avfallshånderting på en
økonomisk, ressurs- og miljømessig best mulig måte, i samsvar
med gjeldende lover og forskrifter. IKSfra 01.01.12.

Arendal kommune og Grimstad kommune

15
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Agder Energi AS**

1,77 %

Stiftet 14.04.2000. Formål: Utbytte, produsere, distribuere og
omsette energi. Bidra til en sikker og rasjonell energiforsyning.
Utnytte beslektede og lønnsomme forretningsmuligheter innen
energi, kommunikasjon og infrastruktur.

Statkraft og øvrige Agder kommuner

16
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1,62%

Stiftet: 1971 Formål: Drive fabrikasjon, omsetning og annen
virksomhet som kan øke mulighetene for sysselsetting av
yrkeshemmede og mindre arbeidsføre, - fortrinnsvis fra AustAgder fylke.

** Her foreligger ingen avtale om selskapskontroll.

Durapart AS**

17

Arendal, Gjerstad, Grimstad, Tvedestrand og Risør
kommuner, Aust-Agder fylkeskommune, Aust-Agder
Næringsselskap AS og øvrige aksjonærer

FROLAND

KOMMUNE

-KONTROLLUTVALGET

:111!(1111 11111/1 1/
11,1

Kommunestyret i Froland

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL
2013 - 2015

FOR FROLAND

KOMMUNE

FOR PER1ODEN

Vedlagt følger kontrollutvalgets behandling av sak 19/13 i møte 23.09.13. Plan for
selskapskontroll for Froland kommune for perioden 2013 - 2015.
Kontrollutvalget gjorde slikt vedtak:
VEDTAK:
1. Kontrollutvalget
anbefaler kommunestyret
å godkjenne den framlagte
"Plan for selskapskontroll for perioden 2013 - 2015 for Froland

kommune".
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å bestemme omfanget av
selskapskontrollen og til å gjøre endringer i planen for perioden.

Froland 23.09.13

Med hilsen
Aust-Agder fylkesrevisjon
sekretær for kontrollutvalget

/Jens Olav Myre

VEDLEGG:
Særutskrift av sak 19/13 fra kontrollutvalget
Plan for selskapskontroll for Froland kommune for perioden 2013 - 2015

SEKRETÆR FOR KONTROLLUTVALET:
Postadresse:
Besoksadresse:
Telefon: 37017392
Serviceboks 606
Rangvald
Telefax: 370 17303
4809 ARENDAL
Blakstadsvei I

AUST-AGDER FYLKESREVISJON
E-postadresse: jens-olav.rn reiliaa-tikomrnunetno
Organisasjonsnummer: 943039046
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FROLAND KOMMUNE —KONTROLLUTVALGET
UTSKRIFT FRA MØTEBOK
Sak nr: 19/13
Saksbehandler: Jens Olav Myre
Sak: Plan for selskapskontroll 2013 - 2015 for Froland kommune
VEDLEGG:Plan or selska skontroll 2013 - 2015 or Froland kommune
Kontrollutvalget har fra Arendal Revisjonsdistrikt IKSfått oversendt "Plan for
selskapskontroll 2013 - 2015 for Froland kommune". Planen er utarbeidet av revisjonen
etter bestilling fra kontrollutvalget. Planen baserer seg på en overordnet analyse ut fra
risiko og vesentlighetsvurderinger.
Det vises til denne planen som konkluderer med at selskapskontroll i tre selskaper
prioriteres i perioden. Disseer ikke satt opp i prioritert rekkefølge.
•
•
•

Agder IKT Driftssenter IKS
Agder Renovasjon IKS
Returkraft AS

Planen skal godkjennes av kommunestyret etter at kontrollutvalget har gjort sitt vedtak.
På bakgrunn av planen og dens konklusjon, vil sekretæren forestå følgende

forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne den framlagte "Plan
for selskapskontroll for perioden 2013-2015 for Froland kommune".
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å bestemme omfanget av
selskapskontrollen og til å gjøre endringer i planen for perioden.
VEDTAK:
3. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne den framlagte
"Plan for selskapskontroll for perioden 2013-2015 for Froland
kommune".
4. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å bestemme omfanget av
selskapskontroBen og til å gjøre endringer i planen for perioden.
Froland, 23.09.13

Rett utskrift
Aust-Agder fylkesrevisjon
sekretærfor kontrollutvalget
:
JensOlav Myre
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FROLAND KOMMUNE

Saksfremlegg

Referanse:

2015/727 / 1

Ordningsverdi:
Vår saksbehandler: Reidun Brinchmann
Telefon:

Saksgang:
Politisk saksnummer
15/50

Politisk utvalg
Kommunestyret 2011-2015

Møtedato
21.05.2015

Status og fremdrift i arbeidet med IKT-sikkerhet - kontrollutvalgets behandling
Rådmannens forslag til vedtak:
Kontrollutvalgets vedtak i sak 9/15 Status og fremdrift i arbeidet med IKT-sikkerhet tas
til orientering.
Vedlegg:
Vedlegg:
1 Status og fremdrift i arbeidet med IKT-sikkerhet - kontrollutvalgets vedtak
2
3

Status og fremdrift i arbeidet med IKT-sikkerhet - Kontrollutvalgets behandling - samlet
saksfremstilling
Informasjonssikkerhet i Froland - IKT-systemer med personopplysninger - internprosjektrapport

Andre dokumenter i saksmappen:
Dokumenttittel
Status og fremdrift i arbeidet med IKTS sikkerhet - kontrollutvalgets behandling

J.dato

Avs. / Mottaker

13.05.2015

Bakgrunn / Saksfremstilling:
Det har fra november 2014 til våren 2015 blitt gjennomført et internprosjekt for å bedre oversikt og
dokumentasjon på informasjonssikkerhet i kommunen. Fokusområdet var IKT-systemer med behandling
av personopplysninger. Sluttrapporten fra prosjektet følger vedlagt.
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Froland

kommune

Kontrollutvalget

SAMLET SAKSFREMSTILLING
Arkivsak: 14/884
STATUS OG FREMDRIFT I ARBEIDET MED IKT-SIKKERHET

Saksbehandler:
Saksnr.:
20/14
1/15
9/15

BenedikteVonen
Utvalg
Frolandkommune- kontrollutvalget
Frolandkommune- kontrollutvalget
Frolandkommune- kontrollutvalget

Arkiv: 217
Møtedato
08.12.2014
16.02.2015
27.04.2015

Froland kommune - kontrollutvalget i møte den 27.04.2015 sak 9/15

Vedtak i Froland kommune - kontrollutvalget
Kontrollutvalgettar sluttrapportenfra internprosjektet«Behandlingav
personopplysningeri informasjonssystemeri Froland kommune»til orientering og sier
seggodtfornøydmedFroland kommunesoppfølgingav anbefalingenei
forvaltningsrevisjonsrapporten«IKT-sikkerhetog sårbarhet i Froland kommune»fra
høsten2013.

Behandling i Froland kommune - kontrollutvalget
ReidunBrinchmannpresentertesluttrapportenfra internprosjektet«Behandlingav
personopplysninger
i informasjonssystemer
i Frolandkommune».Hun presentertekonkrete
resultaterfra arbeidet.

Votering:Enstemmigfor forslagtil vedtak.

Froland kommune - kontrollutvalget i møte den 16.02.2015 sak 1/15

Vedtak i Froland kommune - kontrollutvalget
Redegjørelsentastil orientering.
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Behandling i Froland kommune - kontrollutvalget
ProsjektlederReidunBrinchmannredegjordefor prosjektetsålangtog positive
ringvirkningerprosjektetharhattfor annetkvalitetsarbeidi kommunen.
Hun vil bli bedtom å kommeog orienterekontrollutvalgetigjen i nestemøte,når
prosjekteter ferdigstilt.
Votering:Forslagtil vedtakenstemmigvedtatt.
Froland kommune - kontrollutvalget i møte den 08.12.2014 sak 20/14

Vedtak i Froland kommune - kontrollutvalget
1.
2.

Kontrollutvalgettar presentasjonenav prosjektettil orientering.
Kontrollutvalgetber rådmannenorienterekontrollutvalgetom gjennomført
arbeidnår detteer ferdig.

Behandling i Froland kommune - kontrollutvalget
ProsjektlederReidunBrinchmannorienterteom status og fremdrift i IKT-prosjektet.Hun
visteunderveistil presentasjontilsendtpåforhånd. Restansene
fra revisjonensrapportskal
værelukket i løpetav februar2015.
Lederfremmetfølgendeendringsforslag:
Forslagettil vedtakpunkt2 strykes.
Votering:Forslagmedendringsforslagfra lederenstemmigvedtatt.

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar sluttrapportenfra internprosjektet«Behandlingav
personopplysningeri informasjonssystemeri Froland kommune»til orientering og sier
seggodtfornøydmedFroland kommunesoppfølgingav anbefalingenei
forvaltningsrevisjonsrapporten«IKT-sikkerhetog sårbarhet i Froland kommune»fra
høsten2013.

Saksopplysninger
Sakener enoppfølgingav forvaltningsrevisjonspros
jektet«IKT-sikkerhetog sårbarheti Froland
kommune»fra 2013.Prosjektetshovedformålvar å undersøkei hvilken gradFrolandkommune
etterleverbestemmelsene
i personopplysningsloven
og personopplysningsforskriften
i sin
behandlingav personopplysninger.
Rapportenfra prosjektetble behandletav kontrollutvalget
2.12.2013i sak26/13.Prosjektetavdekketbetydeligemangleri forhold til dekrav somer nedfelt
i personopplysningsforskriften,
og detble etterlyst risikovurderingersomdel av denårligeplanog budsjettprosessen.
Rapporteninneholdtflere konkreteanbefalingertil kommunen.
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Kontrollutvalgetfikk i sitt møte22.9.2014orienteringerfra rådmannWilly Hægelandog
økonomisjefØysteinBråstadom saken.I sitt møte8.12.2014fikk kontrollutvalgeten
presentasjonav detinternprosjektetkommunenønsket å gjennomførefor bl.a.å retteoppde
forholdeneforvaltningsrevisjonsrapporten
pektepåsommangler,vedprosjektlederReidun
Brinchmann.Kontrollutvalgetfikk i sitt møte16.2.2015enstatusrapportfra prosjektet.
Internprosjektethaddefølgendehovedmålsettinger:
1.
Dokumentereog gi oversiktoveralle systemermedpersonopplysninger,
gjøre
risikovurderingerog få påplassstyrings-og strategiinformasjonfor
informasjonssikkerhet.
2.
Besvarerevisjonsrapport,rådmannenssjekklisteog lukke alle restanser.
3.
Oppfølgingsplanav tiltak utoverprosjektetsslutt.
Sluttrapportenfra internprosjektetviserresultateneog hovedkonklusjonene
fra prosjektetog
hvordanrådmannenønskerå implementereresultatenei organisasjonen
for å oppnåfaktiske
atferdsendringer
for økt informasjonssikkerhet.
Revisjonenog ledelsenvil få enegen
gjennomgangav densamledesikkerhetsdokumentasjone
n før videreformidling ut i
organisasjonen.
Prosjektetharavdekketavvik somdetikke harlatt seggjøreå lukke innenprosjektforløpet,og
for disseer detlagetenegentidsplan.En helhetlig informasjonssikkerhetsstrategi
vil bli lagt
frem til politisk behandlinghøsten2015.
Prosjekteter nåferdigstilt og kontrollutvalgetfår presentertsluttrapporteni møtetav
prosjektlederReidunBrinchmann.

Vedlegg:

SluttrapportBehandlingav personopplysnin
ger i informasjonssikkerhetssystemer
i
Froland kommune
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Behandlingav
personopplysningeri
informasjonssystemeri Froland
kommune
Internprosjektrapport

Froland
kommune
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Innledning
Bakgrunn for prosjektet
Høsten2013gjennomførteArendalRevisjonsdistriktIKSen forvaltningsrevisjonsom
resultertei en rapport med tittelen «Informasjonssikkerhet
- og sårbarheti Froland
kommune».Hovedformåletmed revisjonenvar å «undersøkei hvilkengradFroland
kommuneetterleverbestemmelsenei personopplysningsloven
og
personopplysningsforskriften
i sinbehandlingav personopplysninger»(s.4 i rapporten).
Rapportenavdekketat kommunenmangletsamletoversiktog nødvendig
sikkerhetsdokumentasjon,
herunderrisikovurderingerav behandlingav
personligopplysningeriIKT-systemene.
I 2014ble det satt i ganget kartleggings- og dokumentasjonsarbeidsamtinformasjons- og
opplæringsaktiviteter,somble videreintensiverti et internprosjektmed oppstart
november2014til februar2015.
Prosjektetssluttrapport leggesfrem for kontrollutvalgetog behandlesi møtet 27.april
2015.

Omfangog avgrensning
Prosjektetsoppdragvar avgrensettil å føre oversiktover systemersominneholder
personopplysninger
, og gjøreen dokumentertrisikovurderingav behandlingenav
personopplysningene
i dissesystemene.
Definisjonavpersonopplysningog sensitivepersonopplysninger:
Personopplysning
er en opplysningeller vurderingsomkanknyttestil degsom
enkeltperson.
Sensitivepersonopplysningerkanværeopplysningerom rasemessigeller etnisk
bakgrunn,eller politisk,filosofiskeller religiøsoppfatning,at en personhar vært
mistenkt,siktet,tiltalt eller dømt for en straffbarhandling,helseforhold,seksuelle
forhold eller medlemskapi fagforeninger.

Lovverk og veiledendedokumenter
Kommunensinformasjonssikkerhetsarbeid
leggertil grunngjeldendelovverkog forskrifter
for forvaltningenog personopplysningsbehandling,
deriblantForvaltningsloven,
Personopplysningsloven
og Personopplysningsforskriften.
I tilleggreguleresenkelte
virksomhetsområderavsærlovningsomkanberøreinformasjonssikker
hets- og
internkontrollfeltet.

Målsettinger
Internprosjekteti prosjektperiodennovember2014-februar2015haddefølgende
målsettinger:
1
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1. Dokumentereoggi oversiktover alle systemermed personopplysninger,gjøre
risikovurderingerog få påplassstyrings- og strategidokumentasjonfor
informasjonssikkerhet.
2. Besvarerevisjonsrapport,rådmannenssjekklisteog lukkealle restanser.
3. Oppfølgingsplanavtiltak utover prosjektetsslutt.
Prosjektetsleveranseer oppsummerti denneprosjektrapporten.

Verktøy i prosjektet
Prosjektethar tatt utgangspunkti revisjonsrapportensfunn, Datatilsynets«Enveiledning
om internkontroll og informasjonssikkerhet»,samtDatatilsynets malerfor internkontroll og
informasjonssikkerhet.Datatilsynetsveileder«Risikovurderingav informasjonssystemmed
utgangspunkti forskrift til personopplysningsloven»
er ogsåbenyttet somressursi
arbeidet.

Gjennomføring
Kommunensledelse,virksomhetslederehar sammenmed kommunikasjons
- og IKT-rådgiver
og andreansattei Administrasjonsenheten
(ADE) og system- og fagansvarligepå
virksomheteneutført gjennomgangerog risikovurderingeri prosjektet.Prosjektet ble delt
inn i fem delprosjekter:Velferd,Barnevernog Helse(VBH),Omsorg,Teknisk,Oppvekstog
Administrasjon.
Fellesog overordnetdokumentasjonhar blitt utarbeidetav ADEpå vegneav rådmannen.
Prosjektethar rapportert til Kontrollutvalgetunderveisi prosjektet.

Erfaringer i prosjektet og risikovurdering
Gjennomgangaveksisterendedokumentasjonog kontraktergjennomførthosalle
virksomheter.Noenavvirksomhetenehaddealleredegodoversiktog dokumentasjonpå
plass,og her dreidedet segi stor gradå samle,gjennomgåog oppdateredeneksisterende
dokumentasjonen.I tilleggble risikovurderingergjort på store og mellomstoresystemerder
det ikkealleredeeksistertesådanne.
I periodenhar det blitt gjennomførtarbeidsmøtermed virksomhetenesomhar resultert i
godoversiktover systemene,hvade brukestil, hvemsomhar tilgang,systemansvarog
systemeierskap,og ikkeminst hvilkepersonopplysningersombehandles.Systemoversiktog
risikovurderingergjort, og tiltak har blitt definert der det er avdekkethøyrisikodentotale
risikovurderingenviserat med kontinuerligfokuspå godopplæring,etterfølgelseav
retningslinjerog jevnt internkontrollarbeidi tjenestene,har vi en totalt sett akseptabel
risiko.
Det ble underveisi prosjektetidentifisert tre nødvendigetiltak. Dissefølgesopp av
rådmannenog ADEi samarbeidmed virksomhetenedet gjelder.

2
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I arbeidethaddevi i delprosjektenemegetnyttige diskusjonersomhar ført til en økt
bevisstgjøringknyttet til informasjonssikkerhet,systemforvaltningog behandling
personopplysninger.
Sikkerhetsmål,akseptabeltsikkerhetsnivåhar blitt drøftet og dokumentert.

Formidling av prosjektet
Prosjektrapportenvil foreleggesrådmannenog kontrollutvalget.All dokumentasjonvil
væresikret,arkivert,slikat det tilgjengeligfor ledelseog virksomhetslederei det løpende
arbeidet med informasjonssikkerhetog internkontroll, samttil fremleggelsevedeventuelle
tilsyn og nyeforvaltningsrevisjoner.
Maler, rutiner og verktøyfor ledereog ansattevil publiseresSharepoint/ansattportali
forbindelsemedinternprosjektet«Verktøykassafor ledere»somvil pågåfrem til
sommeren2015.
Prosjektetsomtidlig at nøkkelentil informasjonssikkerheti praksiser jevnlige
opplæringsaktiviteterog holdningsarbeidblant ledereansattei dendagligedriften. Detteer
noe somvil bli inkludert og hensyntatti kommunensarbeidmed opplæring- og
kompetanseutvikling.

Prosjektets resultat - Oppsummering og hovedkonklusjoner
1. Dokumentereoggi oversiktover alle systemermed personopplysninger,gjøre
risikovurderingerog få påplassstyrings- og strategidokumentasjonfor
informasjonssikkerhet:Denutarbeidededokumentasjoner vedlagtrapporten
2. Besvarerevisjonsrapport,rådmannenssjekklisteog lukkeallerestanser:
Hovedkonklusjonerfra revisjonsrapporten:
Risikovurderinger:Gjennomførti henholdtil revisjonsrapportens
anbefalingerpå alle storeog mellomstoresystemersombehandler
personopplysninger.Disseer dokumenterti form av styringsdokumentfor
internkontroll med systemoversikt,og kvantifiserterisikovurderingerper
systemergjort i workshopermed denenkeltevirksomhet.Lukkingavavvik
somkrevertiltak innen1.10.(Sepunkt 3. nedenfor.)
PPTsfagsystemergjennomgåssomeget prosjekt.
Vider e risikovurderingerav systemersomgrensertil Agressoanbefales
gjort samletmed integrasjonsanalyser
i forbindelsemed felles
interkommunaltERP-prosjektønskesgjort. Tilsvarendeanbefalesgjort for
ePhortei forbindelsemeddet pågåendeSakog Arkiv-prosjektet.
3. Oppfølgingsplanavtiltak utover prosjektetsslutt.
Tidsfristfor iverksettelseavnødvendigetiltak risikovurderingenehar avdekket:
Sikringavkopiromi kjellerenVBH,opplæringstiltakskoleog VBHpå låsingav
3
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arbeidsstasjonerskalgjennomføresinnen1.10.Ansvarlig:Virksomhetslederei
samarbeidmedinformasjonssikkerhetsansvarlig.
Vi leggerfrem densamledesikkerhetsdokumentasjon
en for revisorog ønskeren samlet
gjennomgangmed ledelsenfør videreformidlingut i organisasjonen.Dette foreslåsgjort
innen1.juni 2015.

Risikorevisjon
Systemoversikterog risikovurderingerskaloppdateresinnen1.5.hvert år, og eventuelle
tiltak somgir økonomiskeeller planmessigekonsekvenserleggesinn den påfølgende
budsjett- og planprosessen.Risikorevisjonutføresogsåved avviksmeldingereller på
rådmannens/virksomhetene
initiativ vedbehov.
Sikkerhetshåndboken
revisjonsrapportenrefererertil er ikkeblitt oppdatert, men
behandleti sikkerhetsforum.Sikkerhetsforumbesluttet å oppløsesegselvi sinnåværende
form, og samarbeidetom informasjonssikkerhetfortsetter videre
kommunene/fylkeskommunen
imellomvia IKT-rådgivere/IKT
-lederne.
Densamledesikkerhetsdokumentasjonen
Frolandnå har utarbeidet,samtkontinuerlig
suppleringog oppdateringav retningslinjerog verktøytil bruk i arbeidetmed
informasjonssikkerheti Frolandkommune,erstatter dentidligeresikkerhetshåndbokens
funksjon.Verktøyeneog dokumentasjonentilgjengeliggjørespå ansattportalog
samhandlingsflater,slikat mankanstimuleretil faktiskmåloppnåelsei organisasjonens
praksis.

Sikkerhet hos andre leverandører
IKTAgderhar oppdatertsininterne sikkerhetshåndbok
. Frolandkommunehar også
underskrevetdatabehandleravtalemed IKTAgder. Det er ogsågjort en gjennomgangav
databehandleravtalermedunderleverandøreneder IKTAgderer avtalepart,og der nye
avtalerhar blitt inngått har dette blitt opprettet.

Tidsplan og ansvarlige
I revisjonsrapportenble det forutsatt en tidsplanfor arbeidetog med tydelig
ansvarsfordeling.Systemoversiktene
har definert systemeier,systemansvarligog
sikkerhetsansvarlig,
og de enkeltesystemmed personopplysningerer definert underden
dertil hørendevirksomhetsledersansvar.Utover prosjekteter det satt opp faste
oppfølgingstiltakog frister. Dettegjelderogsåfor de konkretetiltakeneetter
risikovurderingen.

Oppfølging og prosjektets anbefalinger for videre arbeid
Kommunenhar i prosjektetvektlagti førsterekkeå gjøreen innsatsfor å løfte prosjektets
primærformålom å bedreoversiktog dokumentasjonav behandlingenav
personligopplysningen
i kommunensinformasjonssystemer.
I en forlengelseav prosjektet
servi det somnaturligå arbeide videremed andredelerav informasjonssikkerhetog
internkontroll i kommunen.
4
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Etter prosjektetanbefalervi følgendeviderearbeid:
1. Påseat informasjonssikkerhetsstrategisk
blir videreintegrert i arbeidet i det
kommunaleplanverket– virksomhetsplaner,budsjett- og økonomiplan.
2. Etablereen helhetliginformasjonssikkerhetsstrategi
og leggeden frem til politisk
behandlinghøsten2015.
3. Videreopplæringstiltakblant de ansatte.
4. Planleggeviderearbeidi støttetjenesteneog virksomhetenemed internkontroll i
henholdtil KS’veileder- Rådmannensinternkontroll, i henholdtil rådmannens
anbefalinger.
--Rapportoverlevert kontrollutvalget200415.
Frolandkommunev/Kommunikasjons
- og IKT-rådgiverReidunBrinchmann.

5
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FROLAND KOMMUNE

Saksfremlegg

Referanse:

2014/120 / 5

Ordningsverdi:

200

Vår saksbehandler: Nina Gundersen Jomås
Telefon:

Saksgang:
Politisk saksnummer
15/51

Politisk utvalg
Kommunestyret 2011-2015

Møtedato
21.05.2015

Årsrapport 2014 - Skatteoppkreveren
Rådmannens forslag til vedtak:
Årsrapport 2014 fra Skatteoppkreveren i Froland kommune tas til orientering.

Vedlegg:
1 Årsrapport - Skatteoppkreveren - 2014
2 Årsregnskap
3

Melding om vedtak sak 12-15

Bakgrunn / Saksfremstilling:
Kontrollutvalget har sendt over melding om vedtak i saken.
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1.

Generelt om skatteoppkreverens

1.1 Skatteoppkreverkontoret

virksomhet

i Arendal og Froland

1.1.1 Ressurser
Ressursfordeling

Årsverk

Antall arsverk ved skatteoppkreverkontoret som kun er benyttet
tOskatteo kreverfunks-onen i re nska saret
Ressursbruk ved skatteo kreverkontoret, fordelin av arsverk
. Skattere nska
Innfordrin av skatt o arbeids iverav ift
Arbeids iverkontroll
Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige
o re nskapsførere/revisorer
Skatteutval
Administrasbn
(Andel fordelt skal være 100 %)

7,2
0,2
I 5.1
1.7
0.1

%-andel
fordelt
100 %
2.8%
71,2%
23.2%
1.4

0.1

1.4

7,2

100 %

1.1.2 Organiscring
SkatteaNdelingener delt inn i 3 ho eddeler
Skatteregnskap
Arbeidsgi ere
Personlige skatte.tere
Vi har organkert oss slik at minst 2 kan gjore sammejobben. Etter kert som Sofie har blitt ut iklet. og andre
manuelle rutiner slik som punehing a terminoppga er og kinns og trekkoppga\er faller bort. har i f1attmer
ressurser til innfordring.
Ved innforingen av A-ordninuen i 2015 vil vi i en o ergangsperiode trenge mer ressurser til avstemtizing av
arbeidsgkere da 'i far a slutting etter gammel ordning Ibr 2014 og n ordning fra 2015.
Etter at denne o ergangen er passert vil jeg bruke mer ressurser pa personlige skatte tere.
Vi har i dag 5.5 stillinger hos skatteoppkreveren i Arendal og Froland.
året som har gatt har vi hatt en som har vært langtidssykemeldt og en som har tatt ut svangerskapspermHon.
1juni fikk 'i ansatt en vikar som haddejobbet hos skatteoppkreveren il

edestrand .

Dersom alle holder seg friske regner jeg med at i har nok ressurser til a na de mal som skattekontoret har fastsatt
i aret som kommer.

1.1.3 Ressurser

og kompetanse

Vi vil for 2014 ha 5,5 årsverk. Arbeidsgiverkontrollen
arbeidsgiverkontrollen i Agder.

Årsrapport 2014 10.01.2015

blir utfort av den interkommunale

Skaneoppkre\eren i Froland

Side60

4

Ojennomsnittsalderen i avdelingen er hoy. Tre av de ansatte er over 62 år. Arendal kommune
har en seniorpakke som ujor at de kan ta ut 20 dager ekstra ferie. Det skaper ekstra utfordrinuer
for avdelingen.
1 tilleuu har vi en sivilokonom pa 33, og en bedriftsokonom på 34 som utgjor det
unudommelige innslaget i avdelingen. Vi har ogsa en medarbeider på 53 år som jobber hak
stillinu.
Kompetansen opprettholdes og okes ved

relevante kurs.

Det er 4 i avdelinuen som har ujennomfort innfordimu av pengekrav ved universitetet i Auder
med svært uode resultater.
Je2 mener vi har ressurser og kompetanse som skal til for a drive avdelinuen på en uod ou
eftektiv mate.

1.2 Internkontroll
Vi folger de lover ou reuler som ujelder, og prover å rene oss euer de palegu som revisjonen
uir oss.
Det er utarbeidet rutinebeskrivelser som i folger. Ellers blir Fl Nelpen i Sofie brukt som
beskriver i detatj hvordan ting ujores.
Den som attesterer og anviser skal ikke godkjenne i neubank.

1.3 Vurdering av skatteinngangen
1.3.1 Total skatte- og avgiftsinngang

i regnskapsaret

Totalt er det innbetalt Kr 443.525.922.- i skatt og avgi ft for 2013 til Skatteoppkreveren i
Froland. Det er en okninu pa Kr 10.250.042,- 1 prosent er det en okninu pa 2.37% fra året for.

1.3.2 Kommunens

andel av skatteinngangen

i regnskapsåret

Frolancl kommunes andel av innbetalt skatt er Kr 106.068.224.- Det er en oknine på 1.9"o fra aret for.
I forhold til budsjettet var det et underskudd på Kr 2.043.776.-.
Okningen i skatteinnganger for 2014 har ‘ært

Det er likt for de fleste kommunene i landet.

1.4 Skatteutvalg
Vi har ikke hatt noen saker i skatteutvalget for 2014.

Arsrapport 2014 .10.01.2015
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2.

Skatteregnskapet

2.1 Avleggelse av skatteregnskapet
Skaneoppkreveren i Froland kommtme bekrefter at skattereunskapet for 2014 er fort avstemt
og avlaut i samsvar med gjeldende forskrifter og retningsliMer. jf. Instruks for
skatteoppkrevere
av 8.april 2004 § 3-3 nr. 2.

Arsregnskapet
oppkreveren.

for 2014 folger som vedleug til arsrapporten. ou er signert av skatte-

2.2 Margin
2.2.1 Margin for inntektsaret

2013

Innestaende margin for inntektsaret 2013. pr. 31.10.2014

kr 0

For lite avsatt maruin tbr inmektsaret 2013

Kr 7.749.684.-

Marginprosent
Prosentsats marginavsetning:

2.2.2 Margin for inntektsaret

10

%.

Idiu fra:

1/1- 14

2014

Marginavsetninu for inntektsåret 2014. pr.
2014
Gjeldende prosentsats maruinavsetning: 10 °O. Gvldig fra:

2.2.3 Kommentarer

kr 32.445.778.11-14

til marginavsetningen

Vi har en negativ maruin . Det har vi hatt flere år på rad. Aret 2014 har vært et spesielt ar.
Marginavsetningen bor okes dersom forholdet ikke bedres til neste år.

Årsrappon 2014 10.01.2015
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3.

Innfordring av krav

3.1 Restanseutviklingen
3.1.1 Totale restanser og berostilte krav

, Skatteart

,

Sum restanse
r. skatteart

Arbeids iverav ift
Artistskatt
Forsinkelsesrenter
Forskuddsskatt
Forskuddsskatt
erson
Forskuddstrekk
Geb r
Innfordrin sinntekter
I Inntekt av sumrnarisk
felleso
Ior
Kildeskatt
Restskatt
Restskatt erson

Sum restanse
diverse krav
Diverse krav

Sum restanse
pr. skatteart
inkl, diverse krav

3.1.2 Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser
Vi har hatt en okning i total restanse for 2014 på Kr 365.685.- Den storste oknineen ar i arbeidsgiseras giften .
As restanse arbeidsaiserasgift gielder Kr 531.960.- anmeldt kras i 3 konkursbo. Den storste nedgangen er i
restskan person på Kr 157.470,-. Det er en eledelig uts ikling da i aret for hadde en stor okning i restskatt person
Det er ikke ofie i har konkurser i Froland.
Ser i bort fra okningen i arbeidsgiverasgiften. som i har en forklaring på. er jeg godt fornoyd med
innfordringen.
Innbetalt restskan for det siste udignet aret 2012 har gatt opp fra 95.63 til 95.87.
Vi har hatt en nedsenelseas penjonsgisende inntekt pa Kr 71 .401,-. Tallet i fjor sar Kr 14.789.V i har hatt en asskriving etter konkurser. lemping. insolvente dodsbo. assluttet gIeldsordning 02 foreldelse pa Kr
485.255.-. Tallet ar i tfor Kr 620.66 I .-.
Sum utlignet skatt for 2013 var Kr 348.818.732 mot Kr 328.409.040 aret for. Det er en okning på Kr 20.409.692
eller 5.9°20.
Innbetalt arbeidsgiverasgitt for 2014 sar Kr 58.346.243.- mot Kr 53.160.490.- aret for. Det er en okning pa Kr
5.185.753.- eller 9.89/)..
Arsrapport 2014 10.01.2015
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3.1.3 Restanser eldre ar
Inntektsår

Sum restanse
(debet)

Herav skatteart
"Restskatt —person"

3.1.4 Kommentarer til restanser og restanseoppfolgingen for eldre ar
Vi har hatt en okning i eldre restanser Dette skvldes for det meste en person som er blitt
etterliunet tbr eldre ar.
Vi folger stadig opp eldre restanser.Vi 'il bruke mer tid for a fa ryddet opp i gamle restanser.
Mange kommer inn under kategorienvanskeligstilte skatte tere.
Vi finner stadig losninger ined et godt samarbeidemed skattekontoretog skattehjelpen.Det er ikke sa ofte det blir
store c]k idender til skatteoppkre er. men i far en losning på saken.Det er mangeeksemplerpå at en skatte ter
som har fatt lemping bfir en god skatte ter i ettertid.

Det er mangeas de eldre restansenesom det er umulig å finne en losning på. Flere skatte.tere har ært gjennom
en konkurs som blir asluttet etter § 135. ingen midler til fordeling. I ettertid kommer det skjonnsligninger pa
store belop som det er umulig a innfordre.

Skattekontoretmå va:FCflinkere til å rette skatter som er feil og ikke prioritere skjonnsligninger som det er umulig
å innfordre. I mangetifidler gjelder det utlendinger som har reist fra landet.
Vi kjorer dekningskontroll på gamle restanserfiere ganger i året for å se om mulighet for innfordring har endret
seg.

Antall krav som var fbreldet pr. 31.12.2014: 1
Samlet belop på krav som var foreldet pr. 31.12.2014: 600
Denne er na sendt til avskrivinLI.

Komoret har ujennomgatt rapporten -Restanseliste —forelda kravdato t.o.m. 31.12.2014.

Årsrapport 201410.01 .20 I 5
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3.2 Innfordringens effektivitet
3.2.1 Vurdering

av kontorets resultat pr. 31.12.2014

Jeg er godt fornmd med resuhatene pr. 31 12-14. Restansen totalt har ist en okning. men har sin forklaring i
store restanser i konkurs. En enkeltperson har fatt store etterligninger for eldre år.
Malet som skattekontoret har satt er nådd for de tleste ar. Vi har ikke nadd malet for restskatt upersonlige og
arbeidsgivera gift.. Det sk 1des konkurser som ikke er oppgjort.
Vi har også han et anskeljg år med s angerskapspermHon

3.2.2 Vurdering

av sammenheng

og langtidss)kemelding.

mellom aktivitet og resultat

•i legger opp til å jobbe sa effektivt som mulig. Gjennom året har
den opp slik at den blir a jour.
Målet er å oppdra skatte terne

i jobbet mye med arbeidslisten for a lit fulut

slik at vi bl r prioritert foran andre skyldnere

Vi bruker DII og er no e med a holde oss til de reglene som hver strategi gir. Dette gir en rask
innfordring.

02

effektiv

Vi har god erthring med a bruke telefonen akti t. Dette gjelder for alle strategi gruppene.
Det jobbes m e med garnle restanser for a fa ned totalrestansen. men store skjonnsligninger
innfordre gjor det anskelig å få til den store nedgangen.

som er umtdig å

Det er iktig med et godt samarbeide med skattekontoret og skattehjelpen for a fri til en losnina på garnle
restanser.
Vi er tidlig ute med a begjære utlegg. Dette forer i mange tilfeller til at år restanse blir prioritert.
Dersom

vi ser at det er gode muligheter

Ior dekning etter at utlegget blir tatt

Vår erfaring er at det tar lang tid fra t angssalg blir begnært til t angssalget

il det bli begjært Rangsalg.

er glennomfort

Utlegu i bankkonto og aksjer er en svært effektiv mate for innfordring og blir ben ttet m e hos oss. Oppgjor
kommer ener 5\ ært kort tid.
Dersom det star 2 terminer ubetalt hos en arbeidsgiver blir det sendt

arsel om anmeldelse og konkurs.

Når det gjelder konkurs har vi et godt samarbeide med skattekontoret.
For personlige skatteytere er konkurs mindre effektivt dersom det ikke er noe a hente.

3.2.3 Omtale av spesielle forhold
S kdom og s angerskaps

permisjon i aret som har gått har fort til d rlig bemanning.

3.2.4 Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten
I året som vi na er inne i håper
Det ser ut som

\ i

i innfordringen

i pa at alle holder seg friske.

må klare oss med en bemanning på 5.5 stillinger. Dette er lite for å betjene 48.000 innb)

grgere.

Vi holder nå på å flytte over til rådhuset. Vår plassering blir i nærheten av skattekontoret. Dette gjor at \ i kan dra
nytte av det samarbeide.

Arsrapport 2011 10.01.2015
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3.3 Særnamskompetanse
Vi benytter oss alltid av vår særnamskompetansen.
effektive.

Dene glor at vi reauerer raskt og blir mer

4. Arbeidsgiverkontroll
4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen
Arendal er med i den interkommunale arbeidsgiverkontrollen

4.2 Planlagte og gjennomførte

i Agder.

kontroller

Antall planlaute kontroller for 2014: 10
Som utszjor 5.3 % av totalt antall leverandorer av I.TO i kommunen.

Antall Ezjennomtbrte kontroller i 2014: 8
Som uliljor:

4.3 (),,b
av totalt antall leverandorer av 1.10 i kommunen.

Antall rijennomforte kontroller i 2013: 9

4.3 Resultater fra arbeidsgiverkontrollen
lii ligger litt under kravet pa 5%.

Arsrapport 2014 10.01.2015
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4.4 Vurdering av arbeidsgiverkontrollen
Arbeidsgiverkontrollen fungerer godt. Resultatet til den interkommunale
arbeidsgiverkontrollen er bra.

4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører
Sarnarbeidel fungerer bra.

4.6 Gjennomførte informasjonstiltak
Det blir holdt kurs for regnskapsforere og andre i Kristiansand og Arendal.
Skatteoppkre er infonnerer n. e arbeidsgivere om lo er og regleh
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iVedlegg: Arsregnskapel for 2014 - sienert av skaueoppkreNeren.
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Arsregnskap Froland Kommune 2014

Likvider
Skyldig skattekreditorene
Skyldig andre
Innestående margin
Udisponert resultat
Sum
Arbeidsgiveravgift
Kildeskatt
Personlige skatteytere
Selskapsskatt
Renter
Innfordring
Sum

Sum
Sum totalt

Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift
Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift
Fordelt til Fylkeskommunen
Fordelt til kommunen
Fordelt til Staten
Krav som er ufordelt
Videresending plassering mellom kommuner

Valgt år
Forrige år
33083572
32925728
-389487
-901711
-248303
-14838
-32445778
-32009176
-3
-3
0
0
-58346243
-53160490
0
-216503
-352498464
-347505532
-32700752
-32253457
-32564
-164707
52101
24809
-443525922
-433275880
58346243
53160489
105726398
100477080
23189383
22858778
106068224
104107059
150188697
152668951
0
1
6978
3522
443525922
433275880
0
0

Skatteregnskapet er avlagt etter kontantprinsippet, dette viser skatter og avgifter mv. som
er
innbetalt i løpet av året, og hvordan disse fordeler seg på skatteartene, samt hvordan
innbetalte skatter og avgifter er fordelt mellom skattekreditorene
Arendal 13 01 2015

Side69

Side70

FROLAND KOMMUNE

Saksfremlegg

Referanse:

2015/6 / 16

Ordningsverdi:

82/22/L12

Vår saksbehandler: Ole Tom Ørnevik
Telefon:

Saksgang:
Politisk saksnummer
15/52

Politisk utvalg
Kommunestyret 2011-2015

Møtedato
21.05.2015

Gnr 82 bnr 22 - felt FB2 - Førevann - detaljplan til 2 gangsbehandling
Rådmannens forslag til vedtak:
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Froland kommune detaljplanen for
Gnr 82 bnr 22 felt FB2 på Førevann med plankart sist revidert 26.02.2015 og tilhørende
reguleringsbestemmelser.
Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.
Vedtaket ihht. pbl 12-11, 12-12 (planen og tilhørende bestemmelser) kan påklages
Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Vedlegg:
Vedlegg:
1 Reguleringsplan for felt FB2
2

Reguleringsbestemmelser for detaljplan felt FB2

3

Reguleringsplan Førevann fylling skjæringer

4
5

Gnr 82 bnr 22 - felt FB2 - Førevann - reguleringsplan - merknader
Gnr 82 bnr 22 - felt FB2 - Førevann - merknad til reguleringsplan

Andre dokumenter i saksmappen:
I
I
U
I
S
X
U
U
U
I
I
I

Dokumenttittel
Gnr 82 bnr 22 - felt FB2 - Førevann - søknad
om godkjenning av reguleringsplan
Gnr 82 bnr 22 - felt FB2 - Førevann reguleringsplan
Gnr 82 bnr 22 - felt FB2 - Førevann - søknad
om godkjenning av reguleringsplan
Gnr 82 bnr 22 - felt FB2 - Førevann - revidert
reguleringsplan
Gnr 82 bnr 22 - felt FB2 - Førevann detaljplan av utbyggingsområdet F B 2
Særutskrift - Gnr 82 bnr 22 - felt FB2 Førevann - detaljplan av utbyggingsområdet
FB2
Førevann gnr 82 bnr 22 - forslag til
detaljplan felt FB2 - Lagt ut til offentlig
ettersyn
Gnr 82 bnr 22 - felt FB2 - Førevann reguleringsplan
Gnr 82 bnr 22 - felt FB2 - Førevann reguleringsplan
Gnr 82 bnr 22 - felt FB2 - Førevann reguleringsplan - plan FB2
Gnr 82 bnr 22 - felt FB2 - Førevann reguleringsplan - merknader
Høringsuttalelse til reguleringsplan gnr 82
bnr 22 m / fl - Førevann hytteområde

J.dato

Avs. / Mottaker

05.01.2015

Førevann Eiendom AS

02.01.2015

Kåre Usterud

20.01.2015

Førevann Eiendom AS m.fl.

20.01.2015

Kåre Usterud

28.01.2015
25.02.2015
25.02.2015

Reidun Margrete Karlsen m.fl.

26.02.2015

Willy Hægeland

02.03.2015

Frolendingen

26.02.2015

Kåre Usterud

16.03.2015

Kjell Bjørn Olsen

14.04.2015

Fylkesmannen i Aust-Agder
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Gnr 82 bnr 22 - felt FB2 - Førevann - innspill
- reguleringsplan
Gnr 82 bnr 22 - felt FB2 - Førevann reguleringsplan - seksjon kulturvernminne I uttalelse
Gnr 82 bnr 22 - felt FB2 - Førevann I merknad til reguleringsplan
Gnr 82 bnr 22 - felt FB2 - Førevann S detaljplan til 2 gangsbehandling
I

22.04.2015

Statens vegvesen Region sør

20.04.2015

Aust-Agder fylkeskommune

04.05.2015

Åshild Risdal

11.05.2015

Bakgrunn / Saksfremstilling:
Førevann eiendom AS fremmet forslag til detaljplan for området FB2 (i områdeplanen). Forslaget går ut
på å regulere 44 hyttetomter nord for eksisterende hyttetomt på åskammen Hellerheia. Planforslaget er i
samsvar med kommuneplanen og områdeplanen for Himmelsyna. Formannskapet vedtok å legge
forslaget til detaljplan for utbyggingsområdet FB2 ut til offentlig ettersyn. Formannskapet presiserte at før
utbygging kan igangsettes skal rekkefølgebestemmelsene være innfridd, eventuelt at planmyndighetene
gir dispensasjon for deler av arbeidet.
Det er mottatt 5 merknader til planforslaget. 2 fra privatpersoner og 3 fra sektormyndighetene.
Statens vegvesen har ingen bemerkninger til planforslaget.
Aust-Agder fylkeskommune viser til at planforslaget er i samsvar med kommuneplan og områdeplan for
Himmelsyna og har ingen bemerkninger til planforslaget.
Fylkesmannen i Aust-Agder har ingen bemerkninger til planforslaget.
Kjell Bjørn Olsen m/flere hytteeiere bemerker at de forutsetter at veinettet og bebyggelse blir bygget ihht.
planforslaget, slik at eksisterende hytteeiere ikke får ytterligere fortetting og at veiene er forhindret for
gjennomkjøring. Videre påpeker de at eksisterende hytteeiere har opparbeidet adkomstvei, som er en
del av planforslagets veinett, og som hytteeierne har hatt drift og vedlikehold av. De forutsetter at
utbygger overtar drift og vedlikeholdsansvaret for veien (se vedlegg).
Åshild Risdal grunneier av naboeiendommen og som eier deler av arealet til regulert trasse for
vinterløype i områdeplanen for Himmelsyna, viser til at hun har kommet med innspill til forgående
planprosesser for kommuneplanen og til områdeplanen, uten at dette er tatt til følge. Hun oppfatter
utviklingen på eiendommen gnr 82 bnr 22 og hennes eiendom som skjev balanse mellom
utviklingsmuligheter og inntektspotensial. Hun oppfatter rekkefølgebestemmelsene i kommuneplanen og
i områdeplanen, om at før det kan tillates utbygging skal tilgangen til løypenettet være varig sikret, skal
bidra til å utjevne denne ubalansen. Det er pr. dags dato ikke fremforhandlet avtale som sikrer varig
tilgang til løypenettet. Hun mener at inntil en avtale foreligger bør ikke detaljplanen vedtas.
Vurderinger:
Fylkesmannen i Aust-Agder minner om at prinsippene i naturmangfoldloven skal legges til grunn og
vurderingen skal fremkomme av beslutningen. Administrasjonen synes dette er noe merkelig at det
minnes på i denne fasen av planprosessen, da naturmangfoldet er vurdert i overordnet planer. Bl.a. så
fremkommer det at området grenser til et område med orrefugl, men at man etter nøye vurdering har
funnet at orrfuglen er upåvirket av utbyggingen. Imidlertid ser man at av hensyn til orrfuglen kan henstille
til å begrense støyen i perioden det foregår leik.
For å kunne skape forutsigbarhet er det selvsagt en forutsetning at området bebygges ihht. planforslaget
og man kan forsikre eksisterende hytteeiere at området ikke vil bli mer fortettet enn det som vises på
planforslaget. Tilsvarende gjelder for vegnettet.
Oppgjør for overtagelse av allerede anlagt veg og videre drift og vedlikehold er avtaler av økonomisk art
og inngår ikke i reguleringsplaner. Utbygger må forhandle med eksisterende hytteeiere.
Åshild Risdal påpeker temaer som er tatt opp i forgående planprosesser med både kommuneplanen og
områdeplanen. Dette er temaer som har vært oppe og vedtatt, og er ikke gjenstander for ytterligere
diskusjon. Når det er sagt så synes administrasjonen at det er beklagelig at to naboeiendommer som
tilsynelatende ser like ut, ved nærmere undersøkelser viser at den ene eiendommen er uegnet for
hyttebebygging, mens den andre er bebyggbar.
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Kommunen har forpliktet seg til å forhandle om rettigheten til varig tilgjengelighet til løypenettet.
Rekkefølgekravet og kommunens forpliktelse gjelder selv om forslaget til detaljplanen blir vedtatt. Da
planforslaget ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn, mente formannskapet at forhandlingen kunne foregå
i etterkant av vedtatt detaljplan og administrasjonen tar dette til etterretning.
Alternative løsninger:
Nei. Bordet fanger.
Kommuneplanens føringer:
Et mangfoldig kulturliv.
Et sterkt og vitalt næringsliv.
Driftsmessige konsekvenser av rådmannens forslag til vedtak:
Forhandle avtale om bruk av løypenettet for allmennheten.
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SAMMENDRAG

Førevann – Himmelsyna område er et utfarts- og naturområde som har innfartsårer fra både Evje og
Hornnes kommune, Birkenes kommune og Froland kommune. Innfartsvegen til området fra Froland går
via privat felles veg til etablert hytteområde ved Førevann.
Områdeplan som sikrer allmennhetens interesse for å kunne ta i bruk vegen til Førevann, for å få tilgang
til utfarts- og naturområde Førevann - Himmelsyna, og å få tilgang til preparerte skiløyper, er vedtatt av
Froland kommune den 04.09.2014 i sak 14/59.
Reguleringsplanen som er utarbeidet for del felt FB2, ligger i sin helhet innfor godkjente områdeplan og
kommuneplan.
Det har vært en ordinær planprosess med varsel om oppstart av planarbeid og etterspørsel etter innspill.
Det har vært et nært samarbeid mellom Førevann Eiendom AS og Førevann velforening om planarbeidet.
Planforslaget som er utarbeidet, regulerer kun private adkomstveier og fremtidig nye fritidsboliger innenfor
felt FB2.
Reguleringen berører ikke atkomsten for allmennheten, ski eller turløyper.
Planlagte hytter skal bygges som høystandard hytter.
Avløp fra hyttene tilknyttes eksisterende godkjente avløpsanlegg som er godkjent for 150 hytteenheter.
Det er pr. dags dato tilknyttet 62 hytteenheter til avløpsanlegget.
I ny reguleringsplan er det planlagt 44 nye hyttetomter. Atkomst til felt FB2 er via eksisterende hytte vei.
Vannforsyning skjer ved at den enkelte hytte selv borer grunnvannsbrønner.
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2

BAKGRUNN

2.1 Hensikten med reguleringsplanen.
Hensikten med planen er å detaljregulere nye fritidsboliger og atkomstveier til disse.
En liten del av eksisterende reguleringsplan blir omfattet av ny reguleringsplan for FB2. Dette for å sikre
naturlig friområde mellom eksisterende fritidsboliger og nye fritidsboliger. Videre å vise atkomstvei og
tilgjenglighet til nytt hyttefelt. Samt fortetting med 2 hytter i eksisterende felt.

2.2 Oppdragsgiver
Førevann Eiendom AS

2.3 Forslagsstiller
Førevann Eiendom AS

2.4 Eiendomsforhold:
Gnr. 79 Bnr. 1 m/flere, Førevann Eiendom AS.

2.5 Planlegger
Førevann Eiendom AS har utformet planen. Digital konstruksjon av plankart er utført av Aprova AS.

2.6 Konsekvensutredning
Områdeplanen utløser ikke konsekvensutredning i det planen samsvarer med vedtatte områdeplan og
kommuneplanens arealdel og eksisterende reguleringsplaner for området.
Reguleringsplanen utløser ikke krav om nye kulturvernundersøkelser, da planen i sin helhet ligger innfor
godkjent områdeplan datert 04.09.2014.

2.7 Kulturvernundersøkelser
Reguleringsplanen utløser ikke krav om nye kulturvernundersøkelser, da planen i sin helhet ligger innfor
godkjent områdeplan for området. Områdeplanen er vedtatt 04.09.2014 i K.sak 14/59..
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PLANPROSESSEN

3.1 Kunngjøring
Oppstart av planarbeidet er varslet til alle etater i Aust-Agder Fylke, Statens Vegvesen, samt eierne av
fritidsboliger i område, Førevann Velforening, Birkenes kommune og Evje og Hornnes kommune. I tillegg
er oppstart varslet gjennom annonsering i samsvar med Plan og Bygningsloven.

3.2 Deltagerne i planprosess
Planprosessen har skjedd i samarbeid med Førevann velforening, og hytteeierne. De innspill som er
innkommet er ivaretatt i planforslaget.
Reguleringsplanen er utarbeidet parallelt med områdeplanen, men en har kommet til enighet om at
reguleringsplan for de enkelte del felt ikke skulle fremmes før områdeplanen var vedtatt.
Derfor er mange av de innspill som er kommet felles både for områdeplan og reguleringsplan for utvidelse
av hyttefeltet.
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PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER

Forslaget til reguleringsplan omfattes/hjemles av vedtatte områdeplan og kommuneplanens arealdel.

Figur 1 Gjeldende områdeplan

Forslaget til reguleringsplan ligger i sin helhet innenfor eksisterende godkjente områdeplan og arealdelen
av kommuneplan for Froland

Figur 2 Gjeldende kommuneplan.
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Figur 3 Eksisterende gjeldende reguleringsplan
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BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDE, EKSISTERENDE FORHOLD

5.1 Beliggenhet og størrelse
Området FB2 ligger nordvest for eksisterende reguleringsplan Det er innregulert 44 hyttetomter innenfor
området og er i samsvar med vedtatte områdeplan. Området som reguleres er på 235,5 dekar.

Figur 4 Avgrensing og størrelse på planområdet.

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Området er i kommuneplan og områdeplanen vedtatt benyttet til utvidelse av eksisterende hyttefelt. Frem
til området er det i dag opparbeidet atkomstvei, det samme gjelder avløpsanlegget for området. Området
benyttes i dag om tradisjonelt jord og skogbruksområde.

Figur 5 Reguleringsplan for FB2 og en liten del av eksisterende hyttefelt.
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5.3 Stedets karakter
Førevannhytteområdet er et hytteområde som ligger rundt Førevatn.Rundt hele hytteområder er det store
natur og friluftsområder.Fra hytteområdet er det opparbeidet turløypene og skiløyper som leder til
Himmelsyna, ski anlegget Høgås på Evje og Gautestad.
Førevann Drift AS har inngått et samarbeid med Otral IL om oppkjøring av skiløyper. Det er derfor totalt
110 km opparbeidet skiløyper.I tillegg til to forskjellig turløyper til toppen av Himmelsyna er det også
merket en turløype rundt Førevann.
Det er også opparbeidet et lite barneskitrekk innfor hyttefeltet, dette drives av velforeningen i området.

5.4 Topografi
Hytteområdet ligger mellom 430 og 520 meter over havet. Det området som nå planlegges FB2 ligger
mellom 470 og 500 meter overhavet. Vegetasjon er hovedsaklig bjørk med innslag av litt furu. Store areal
er bart fjell og myr.

5.5 Solforhold
FB 2 er et område med utsyn mot Førevann og mot Himmelsyna og ligger sydvest vendt. Det ligger i et
åpen lende og har sol fra tidlig morgen til sen kveld.

5.6 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke registrert noen kulturminner innenfor området.

5.7 Naturverdier
Ihht. Miljødirektoratets naturinformasjon, artsdatabanken og kilden til arealinformasjon består
hovedsakelig området av fjell eller områder med liten bonitet. Det finnes ingen registreringer på
verneverdige naturtyper eller rødlistearter. Det er registrert orrfugel i område . Ingen av de små tjern som
finnes i området blir berørt av utbyggingen.

5.8 Rekreasjonsverdi
I FB2 er det ikke opparbeidet noen form for løyper. Det har heller ikke foregått andre aktiviteter i dette
området, som medfører at rekerasjonsverdien for bruk fra øvrige hytteeiere i området blir svekket, ved
utbygging av dette området.
De løypetraser som er opparbeidet for sommer og vinterløyper fra Førevann til Himmelsyna ligger vest for
feltet FB2 inn mot det nye feltet. Dette medfører at tilgengeligheten til både sommer og vinterløyper fra
FB2 vil bli svært god.
De små tjern inntil det regulert felt FB2 blir ikke berørt av utbyggingen. Rekerasjonsverdien rundt det nye
feltet blir derfor svært bra. Videre har en anlagt en frisone mellom eksisterende og nytt hyttefelt slik at
rekerasjonsverdi og tilgang til sommer og vinterløyper mot Himmelsyna, ikke medfører noen ulemper for
verken eksisterende eller nye hytteeiere.

5.9 Landbruk
Området er lite attraktivt som landbruk eller skogbruksområde, da området består av skogområde med
lav bonitet.
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5.10 Trafikkforhold
Atkomsten til området går i dag via kommunal vei og privat vei. Den private veien er adkomsten frem til
hyttefeltet ved Førevann. Atkomst frem til FB2 går via eksisterende interne veier i hyttefeltet og berører
ikke allmennhetens tilgang til området.

Figur 6 Foto fra planområdet.

5.11 Universell tilgjengelighet
I dag er det ikke anlagt noen teknisk innretning for å oppnå universell tilgjengelighet.

5.12 Teknisk infrastruktur
I sin tid ble eksisterende fritidsbebyggelse regulert som lavstandard hytter, dvs. at det ikke var pålagt å ha
innlagt vann eller utslippstillatelse. I årenes løp har flere av fritidsboligene boret borebrønn og lagt inn
vann til fritidsboligen. Det er nå anlagt et stort renseanlegg og flere av fritidsboligene har tilkoblet seg
dette anlegget.
Samtlige nye hytter innfor FB2 skal tilknyttes eksisterende avløpsanlegg via eksisterende
avløpsledninger.
Elektrisk forsyning er via luftledninger i nytt felt vil elektrisk forsyning bli lagt i bakken.

5.13 Grunnforhold
Det er stabile grunnforhold i området. Stort sett bart fjell eventuelt dersom det er løsmasse så er det kun
et tynt lag.

5.14 Risiko- og sårbarhet
Innenfor planavgrensningen har NVE (Norges energi og vassdragsdirektorat) ikke avmerket noen
områder som utsatt for steinsprang.
Det er ingen flomfare i området.
Området er ikke spesielt vindutsatt.
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6.1

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
Arealbruk

Arealene innenfor reguleringsplanen er landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF), kjøreveger, friområde
vassdrag og utvidelse av hyttefelt i henhold til arealdelen av kommuneplanen for Froland kommune.
Det er utarbeidet oppgaver over arealer til de ulike formål innenfor planområdet.
Arealformål:

Antall:

Areal (Dekar):

Landbruks-, natur- og friluftsområde

1

67

Kjøreveg

1

6

Friområde vassdrag

1

8,5

Areal fritidsbebyggelse

1

125

Hensynssone friluftsliv rundt vannene

1

29

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
6.2.1 LNF – område
LNF-området skal benyttes til tradisjonell jord og skogbruksdrift og friluftsliv
6.2.2 Kjøreveg - Parkering
Atkomsten til området er for hytteeiere og grunneier. Parkering for hyttene bygges ved hyttene, da
samtlige hytter får atkomst helt frem til tomta.
6.2.3 Hensynssone vassdrag.
Det er avsatt en hensynses sone rundt to tjern som ligger inn mot det regulerte om området FB2, innfor
disse områder kan det ikke utføres noen tiltak.
6.2.4 Fremtidig hyttefelt FB2
Hele utvidelse av dette felt består av bart fjell og myr med lav bonitet.
Reguleringsplanen med reguleringsbestemmelser har estetiske rammebetingelser som angir.
fritidsboligenes maksimale tillatte høyde, fritidsboligens tilhørende bygningers utnyttelse, hvor mye og
langt fra punktfestet som fritidsbolig eierne kan anse som fritidsboligtomt, hvor mye og hvor langt fra
punktfestet må eksisterende vegetasjon stå urørt.
Videre angir planen antall bebyggelse pr. punktfeste og føringer for garasje-, vedbod- og anneksbygg.
Bestemmelser på antall parkeringsplasser pr. punktfeste.
Det er også utarbeidet plan som viser fremføring av veg med fyllinger og skjæringer.
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6.2.5 Universell utforming
Veie og tomter forsøkes i mest mulig grad å anlegges slik at de tilpasses en universell utforming.
6.2.6 Uteoppholdsarealer
Det er avsatt nærområder for eiere av fritidsboliger i reguleringsplanen FB2.
Områdene avsatt til landbruks-, natur- og friluftsliv (LNF) vil ha trykk på friluftsområde, da området er lite
drivverdig til landbruk/skogbruk og at det ikke er observert sjeldne naturtyper innenfor planområdet.

Figur 7 Foto fra planområdet.
6.2.7 Rekkefølgebestemmelser
Områdeplanen og kommuneplanens rekkefølgekrav vil bli gjennomført før utbygging av FB2 blir
igangsatt.
6.2.8 Kulturminner
Riksantikvaren eller annet statlig eller regionalt myndighet har ikke registrert verneverdige kulturminner..
6.2.9 Konsekvensutredning
Reguleringsplanen utløser ikke krav om konsekvensutredning siden planen i hovedsak er i samsvar med
kommuneplanens arealdel, områdeplan og eksisterende reguleringsplaner og ikke bryter med statlige
eller regionale planer.
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6.2.10Virkninger av planforslaget
Planforslaget er i samsvar med vedtatte områdeplan og arealdel av kommuneplanen. Bruken av området
samsvarer også i forhold til kommunens vedtatte planer.
Ved utbygging av FB2 vil en i størst mulig grad forsøke å beholde områdets natur og landskapsbilde.
Atkomstveiene vil bli lagt mest mulig skjermet i terrenget og en vil forsøke i størst mulig grad å unngå
fjellskjæringer og høye fylling. Fjellskjæringen vil bli bekledd med jord.
Tomtene innfor området er lagt slik at det ikke blir høye fundamenter, fyllinger eller skjæring. Hyttene vil
bli tilpasset terrenget med hensyn til form og farge, dette reguleres gjennom reguleringsbestemmelsene.
6.2.11Forhold til naturmangfold
Det er ikke registrert sjeldne naturtyper i området, men det som er av vekst og natur er viktig å ta vare på
for å ivareta landskapsbildet.
Anlegg hyttefeltet vil ikke ha noen påvirkning på orrfuglen. Det foregår leik ved hyttebebyggelsen, men
man erfarer at orrfuglen er tilpasningsdyktig. Leiken kan foregå tett opp etter hytteveggen og om
nødvendig flytter fuglen leiken.
Virkning for naturmangfoldet vil ikke endres utvidelse av hyttefeltet er minimal. Området har ikke spesielle
verdifulle viltbiotoper, ingen spesiell vegetasjon og ingen spesielle viltinteresser som blir berørt av
tiltakene som skal utføres.

Figur 8 Foto fra området.
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INNKOMNE INNSPILL M/BEMERKNINGER

7.1 Fylkesmannen i Aust-Agder:
Viser til deres uttalelse til kommuneplanen for Froland:


Det skal anlegges en romslig parkeringsplass (40-50 plasser) for allmennheten som skal være
åpen året rundt. Parkeringsplassen skal være opparbeidet før de nye hyttefeltene ved
Himmelsyna kan bygges ut.



Atkomst til friluftsområdene og parkeringsplass for allmennheten på Himmelsyna skal merkes
med skilt og veien skal være åpen for allmennheten året rundt.



Når det utarbeides reguleringsplan for det nye hyttefeltet skal det tas særlig hensyn til
løypetraseer og stier. I reguleringsplanen må det legges stor vekt på at hyttene ikke plasseres slik
at det føles ubekvemt for allmennheten å benytte disse. Dersom ikke friluftslivsinteressene
ivaretas vil Fylkesmannen vurdere innsigelse til reguleringsplanen.

De forutsetter videre at det ved utbygging av veger, parkeringsplasser og andre anlegg, samt ved
plassering av hytter tas tilbehørlig hensyn til landskapsbildet og friluftslivsinteressene. Videre så påpeker
de at ekspropriering med hjemmel i plan kan kun foretas i planer nyere enn 10 år. De påpeker at det skal
utføres en risiko og sårbarhetsanalyse.
Forslagsstillers bemerkning:
I den utarbeidete detaljplan for FB2 er det ingen løypetraser og stier innenfor planavgrensningens
område.
Fylkesmannen krav om at hytteplasseringene skal ligge i en betydelig avstand løypetrasene, slik at
allmennheten ikke skal føle ubehag ved å benytte dem, er således oppfylt.
I detaljplanen for FB2 er hyttene plassert slik at en får et godt landskapsbilde og hyttene vil ikke dominere
i landskapet.
Øvrige krav i fylkesmannen uttalelse er ivaretatt i godkjente områdeplan, atkomst, løyper og stier for
allmennheten blir ikke berørt av utbyggingen i felt FB2

7.2 Aust-Agder fylkeskommune:
I forbindelse med utvidelsen av Førevann hytteområde skal det lages parkeringsplasser som skal være
tilgjengelige for allmennheten. Det forutsettes at en i planen inn regulerer løypenett slik at det blir
forbindelse til de offentlige tilgjengelige parkeringsplassene.
Det minnes om at det skal tas estetiske og landskapsmessige hensyn i planleggingen. I utarbeidelsen av
offentlig tilgjengelige parkeringsplasser må det legges til rette for universell utforming. I forbindelse med
all aktiviteter og tiltak som retter seg mot allmennheten skal det legges til rette for universell utforming.
Forslagstillers bemerkninger:
Med hensyn til fylkesmannens uttalelse er alle disse krav oppfylt i vedtatte områdeplan.
Detaljplan for FB2 berører ikke allmennhetens bruk av området.
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7.3 Statens vegvesen:
Atkomst til planområdet skal skje fra privat veg via fylkesveg 42 og 164. Avkjørsel fra fylkesveg må
planlegges slik at utforming og frisiktsoner blir ihht. Håndbok 017.
Forslagstillers bemerkning:
Atkomst til del området FB2 skjer via eksisterende interne veger innenfor eksisterende reguleringsplan.
Utvidelse av hytteområdet er avklart gjennom vedtatte områdeplan.
Område planen er godkjent med en utvidelse av hyttefeltet og utvidet bruk av eksisterende avkjørsel ved
fylkesveg 42 og 164 og ved Mjåvatn. Siktsituasjonen her er bra og ihht. Håndbok 017.

7.4 Førevann Velforening
Har kommet med innspill i to brev av 16.05.2012 og 31.07.2012.
16.05.2012
Forutsigbarhet er svært viktig for eksisterende hytteeiere, som har investert store verdier i sine hytter.
Endringer som på deres bekostning kan redusere hytteverdiene og trivselen, bør unngås. Fortetting i
eksisterende hyttefelt er Førevann Velforening i mot. Anleggelse av vei inn til nytt hyttefelt mot nord, bør
legges slik at den blir til minst mulig sjenanse for eksisterende hytteeiere i berørt felt. Førevann Drift har
tidligere foreslått et alternativ forslag til tilførselsvei fra øst, som i mindre grad er til sjenanse for
eksisterende hytteeierne. Hytteeierne vil motsette seg en utvidelse av det nye hyttefeltet mot nord på
Hellerheia, utover godkjent plan. Området er i kommuneplanen avsatt til LNF med hensynssone for
friluftsliv, og i gjeldende reguleringsplan avsatt til friluftsområde.
31.07.2012
Førevann Velforening vil ha en grønn sone mellom nytt og gammelt hyttefelt. Veien til ny hyttefelt flyttes
mot nord øst og det anlegges en vei nr. 2 syd i feltet. Nytt hyttefelt er utvidet noe mer mot vest enn
avgrenset i kommuneplanen. Førevann Velforening har i forhandlinger med Førevann drift kunne
akseptere en begrenset utvidelse mot vest forutsatt at hyttene kommer i en akseptabel avstand fra
nærliggende vann.
Forslagstillers bemerkning:
Den fremlagte detaljplan for FB2 er fremkommet etter dialog mellom Førevann Velforening og Førevann
Eiendom AS.Dette har medført at det er lagt en grønnsone mellom eksisterende og nye bebyggelse.
Hytteplasseringen innenfor detaljplan FB2 er også godkjent av Velforeningen.
Atkomstveg er lagt nordøst for nytt hyttefelt som avtalt med Velforeningen.
Vei nr 2 syd i hyttefeltet som avtalt med Velforeningen sløyes. Dette vil medføre at hytteeierne både i
eksisterende og nytt hyttefelt kan fredes fritt frem mot stier og løyper mot Himmelsyna uten å krysse
atkomstveien til nytt felt FB2.

7.5 Kjartan Tell m/flere
I randsonen mot felt D ønsker vi at de nærmeste tomtene i nytt hyttefelt trekkes tilbake i rimelig avstand
fra grensen til friområdet ved felt D.
De er i mot fortetting av eksisterende hyttefelt.
Forslagstillers bemerkning:
Detaljplan for FB2 ivaretar kravet fra Tjartan Tell m/flere.

Side88

16

7.6 Åshild Risdal
For at utbygging i skissert omfang skal finne sted må rekkefølgekravet i kommuneplanen bli innfridd, og
da er det en forutsetning at man har tillatelse fra grunneier til å legge løyper. En kan ikke se at en slik
forespørsel skriftlig er blitt forelagt undertegnede grunneier, som besitter eiendommen. Dersom det viser
seg at planene blir realisert, avventer en neste fase av reguleringen. Der forventes det et tilbud som
dekker opp for undertegnede eiendoms verdiforringelse, samt at en stiller ens eiendom til disposisjon for
andres næringsvirksomhet.
Forslagstillers bemerkning:
Uttalelsen fra Åshild Risdal berører ikke detaljplan FB2.
Hennes uttalelse er vurdert i områdeplanen og Froland kommune vedtok følgende i forbindelse med
godkjenning av områdeplanen den 04.09.2014 i sak 14/59.
”I tillegg til rekkefølgebestemmelsene må Froland Kommune med servitutt sikre tilgang til løypetraseene i
området. Kommunen påtar seg ansvaret med å inngå avtaler for løypetraseene med de berørte
grunneierne i området.
Utgiftene kyttet til dette betales av utbygger.”
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8

ROS-ANALYSE

Emne

Forhold eller uønsket hendelse

Vurdering

Naturgitte
forhold

Er området utsatt for snø-eller steinskred?

Nei

Er det fare for utglidning (er området geoteknisk stabilt)?

Nei

Er området utsatt for springflo/flom?

Nei

Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket
bekk?

Nei

Er det radon i grunnen?

Ikke undersøkt

Annet(angi)?
Infrastruktur

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på
nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området?
- hendelser på veg

Nei

- hendelser på jernbane

Nei

- hendelser på sjø/vann

Nei

- hendelser i luften(flyaktivitet)

Nei

Vil drenering av området føre til oversvømmelse i
nedenforliggende områder?

Nei

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser i nærliggende
virksomheter(industriforetak etc.) utgjøre risiko for området?
- utslipp av giftige gasser/væsker

Nei

- utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker

Nei

Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle
ulemper for området?
- elektrisitet(kraftlinjer)

Nei

- teletjenester

Nei

- vannforsyning

Nei

- renovasjon/spillvann

Nei

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området?
- påvirkes området av magnetisk felt fra linjer

Nei

- er det spesiell klatrefare i forbindelse med linjer

Nei
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Emne

Forhold eller uønsket hendelse

Vurdering

Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett
for gående, syklende og kjørende innenfor området?
- til skole/barnehage

Nei

- til nærmiljøanlegg(idrett etc.)

Nei

- til forretning etc.

Nei

- til busstopp

Nei

Brannberedskap:
- omfatter området spesielt farlige anlegg

Nei

- har området utilstrekkelig
brannvannsforsyning(mengde og trykk)

Nei

- har området bare en mulig atkomstrute for brannbil
Tidligere bruk

Omgivelser

Ulovlig
virksomhet

Ja

Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomhet?
- gruver: åpne sjakter, steintipper etc.

Nei

- militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringeretc.

Nei

- industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering

Nei

- annet(angi)

Nei

Er det regulert vannmagasiner i nærheten, med spesiell
fare for usikker is?

Nei

Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør
spesiell fare(stup)?

Nei

Annet(angi)?

Nei

Sabotasje og terrorhandlinger:
- er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål

Nei

- finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten

Nei

- annet(angi)

Nei

Froland 15.12.2014

Førevann Eiendom AS.
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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FØREVANN FELT FB2,
GNR. 82, BNR. 22 I FROLAND KOMMUNE.
I
Bestemmelsenes gyldighetsområde.
Disse reguleringsbestemmelser gjelder innenfor det område som er vist med reguleringsgrense på
plankart dat. 20.01.2015, revidert siste ..................... vedtatt av kommunestyre i møte den
.......................
II
Bestemmelser for de enkelte reguleringsformål.

Området reguleres for følgende formål:
a) LNF-område.
LNF- området skal benyttes til tradisjonell jord og skogbruksdrift og friluftsliv.
b) Fritidsbebyggelse.
I området som er regulert til fritidsbebyggelse skal det oppføres fritidsboliger som er
beregnet på å bebos i kortere tidsrom.
Områdene er planlagt og kan benyttes til bygging av høystandard fritidsboliger.
c) Veg.
I området avsatt til veg hvor det fremføres veier frem til ny fritidsbebyggelse.
d) Rekkefølgebestemmelser.
Før utbygging kan skje i utbyggingsområdet FB2 skal allmennheten være varig sikret
rettigheter til bruk av privat vei og parkeringsplasser. Parkeringsplass for 50 biler skal være
ferdig opparbeidet. Adkomst vei og parkeringsplasser skal være skiltet.
Videre skal varige rettigheter til løypetraseer være sikret fra parkeringsplass for
allmennheten og frem til Himmelsyna.
III
Bestemmelser i tilknytning til andre forhold i reguleringsplanen.
a) Adkomstveiene skal anlegges som vist på plankartet. Terrenginngrepene i forbindelse med
veiene skal skje mest mulig skånsomt. Skråning skal ikke ha bratter fall enn 1:2 og skal
tildekkes med så mye jord at de er egnet for vekst av stedegen vekster.
b) Parkering for hyttene skal være ved hytta, alle hyttetomtene skal opparbeides med
adkomst og med parkeringsplass ved hytta. Det skal opparbeides minimum 2
parkeringsplasser pr. hytte. Hver parkeringsplass opparbeides i en størrelse på 3x5 meter.
1
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c) For hver hyttetomt kan terrenget behandles for adkomstveg og to parkeringsplasser, snu
muligheter og grei inngang til hytta. Bearbeidet terreng skal være i minst mulig avstand
fra eksisterende terrengnivå. Fyllskråninger skal ikke være brattere en 1:2. Fyllskråninger
skal jordklees slik at all fyllmasse blir tildekket og med såpass mye jordmasser at de er
egent for vekst av stedegen vekster. Ellers på tomta skal det være eksisterende terreng.
d) Felles atkomstveg bygges og gjøres ferdig i forhold til de tomter som til en hver tid skal
bebygges og hyttene kan ikke tas i bruk før adkomstvei er ferdig.
e) Kjøreveiene skal være felles adkomst for grunneieren og hytteeierne.
f) Hyttene skal plasseres som vist på plankart og i samsvar med oppsatt pel i terrenget.
Oppsatt pel skal falle innenfor hyttas grunnmur. Hytta kan oppføres på grunnmur eller
peler. Grunnmur/peler skal ikke være høyere en 1 meter opp fra planert terreng. Hytta kan
ha en maksimums høyde på 8 meter målt fra terreng.
g) Det er tillat å sette opp et anneks/garasje i tilknytting til hytta på inntil 24 m2,
anneks/garasje skal plasseres maksimum 6 meter fra hovedhytta og om mulig
sammenbygges med hytta. Anneks/garasje kan ha en maks høyde på 5 meter målt fra
terreng.
h) Det er ikke tillat med inngjerding av bebyggelsen.
i) Hytteeieren kan fjerne vegetasjon som ligger nærmere enn 5 meter fra hytta. Dersom det
skal fjernes vegetasjon utover disse 5 meter, må hytteeieren innhente tillatelse fra
grunneier.
j) Renovasjonsordning.
Alt avfall fra hyttene skal føres til godkjent avfallområde.
k) Det skal anlegges felles godkjent avløpsanlegg for utslipp fra hyttene. Ingen hytter kan tas i
bruk før de er tilkoblet det felles avløpsanlegget.

2
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Fil: Føre4901
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Kjell Bjørn Olsen (på vegne av navngitte hytteeiere)
Trolldalslia 22
4870 Fevik

11,[11,
1.1
11
\1\1
1I\111

Froland kommune
v/Teknisk virksomhet
Frolandsvegen 995
4820 Froland

Fevik 16.3.2015

Merknader til forslaget til detaljplan for felt FB2, Førevann gnr 82 bnr 22

Vi viser til deres brev 25.2.2015, ref. 2015/6-7/OLØRN
På vegne av berørte hytteeiere i tidligere Felt D vil vi komme med noen merknader som vi ber
om at det tas hensyn til ved godkjenning av ovennevnte detaljplan. Og det er spesielt tre ting
som vektlegges:
•

•
•

Ingen av de planlagte og inntegnede veiene nevnt i Vedlegg 1 og Vedlegg 2 må på noe
tidspunkt forlenges/kobles sammen da dette vil føre til store ulemper for mange
hytteeiere i form av økt trafikk
Det må ikke fortettes ytterligere i tidligere Felt D som vi 3 hytteeiere er en del av
Dersom veiløsning vist i Vedlegg 1 blir valgt som vi forutsetter kun skal gjelde vei til de 5
aktuelle tomtene, må grunneier oppgradere og innlemme veien vi 3 hytteeiere har
anlagt og bekostet, slik at denne blir en del av hovedveinettet til Førevann hytteområde;
se påtegning i Vedlegg 1

Kommentarer:
Som det fremgår av kartet på Vedlegg 1 må de 5 nye hyttetomtene nord for oss benytte veien vi
3 hytteeiere i sin tid anla og bekostet selv.

Grunneier har gitt oss beskjed om at han vil overta og oppgradere «vår» vei når detaljplanen for
felt FB2 blir godkjent. Vi forutsetter at dette blir gjort slik at «vår» vei blir innlemmet til
hovedveinettet. Dette innebærer at strøing, brøyting og øvrig vedlikehold blir utført uten ekstra
kostnader for oss 3 hytteeiere, og at vi heretter kun vil måtte betale for brøyting i innkjørselen.
Grunneier må også sørge for at han ifbm veioppgraderingen hever innkjørselen til Bedringås slik
at han unngår å få smeltevann fra veien høyere oppe.
Dersom forutsetningene for bruk av «vår» vei ikke innfris, vil vi at veiløsningen markert med rød
skrift i Vedlegg 2 blir benyttet. Dette har for øvrig tidligere vært et reelt forslag fra grunneier
fordi vi hytteeiere i tidligere Felt D ikke ville at veien til det nye feltet i Hellerheia skulle gå
gjennom vårt felt.
Med vennlig hilsen
Kjell Bjørn Olsen
På vegne av flg. berørte hytteeiere:
Arne Bedringås
Oddvar Gjertsen
Kjell Bjørn Olsen

Hytte/tomt nr. 216
Hytte/tomt nr. 218
Hytte/tomt nr. 215

Vedlegg: 2
Kopi: Førevann Vel
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Til Froland kommune.

Merknader i forbindelse med mottatt Forslag til detaliplan for felt B2, Førevann.

Utbygging av Førevannhyttefelt har pågått over en del år. Hytteeierne har i denne perioden benyttet
naboeiendommer til tur- og friluftsformål.
Ved siste behandling av kommuneplan for Froland ble det godkjent en stor utvidelse av hytteområde
på Førevann.
I kommmune lonen ble det vedtatt rekkefølgebestemmelser:
"2.8 Himmelsyna, utbyggingsområderfor hyttebygging pb1§ 11-9. 4.
Himmelsyna er et regionalt viktig friluftsområde som skal være tilgjengelig for allmennheten. Før nye
utbyggingsområder i nærheten av Himmelsyna kan tillates utbygd skal følgende være ordnet: 1.
Allmennheten skal være varig sikret rettigheter til bruk av private veier mellom rv/fv og godkjent
parkeringsplasseri Himmelsyna-området. Adkomstveien skal være helårs åpen og skal være skiltet. 2.
Minimum 50 parkeringsplasserskal være varig sikret og opparbeidet for allmennhetens bruk i
området . Parkeringsplassenskal være skiltet. Løyperfor allmennhetens bruk sommer og vinter skal
være varig sikret mellom opparbeidet parkeringsplassog Himmelsyna.Bebyggelseskal ikke plasseres
slik at allmennheten føler det ubekvemt å benytte løypene."
Jegga innspill til kommuneplanarbeidet jfr. tidligere innsendte brev. Mine innspill ble ikke tatt
hensyn til
•

I etterkant av kommuneplanbehandlingen ble det utarbeidet og behandlet en områdeplan
for Førevann—Himmelsynaområde.

Skiløypetraseer

Innenfor formålsgrensen er det tillatt å opparbeide alle løypetraseer med maskin. Løypetraseene
kan opparbeides i en bredde på 8 meter og med en ryddebredde av vegetasjon på hver side av
løypetraseene på 4 meter. Der hvor det er nødvendig å drenere løypetraseene,legge rør, opparbeide
bruer og utføre drenerende tiltak for at løypene kan benyttes er dette tillatt. Alt arbeid som utføres
skal skje så skånsomt som mulig, og terrenget skal etter inngrepet tilbakeføres i størst mulig grad, slik
det var før inngrepet Alle opparbeidede løyper kan driftes og vedlikeholdes i all fremdrift av
nødvendig maskinelt utstyr.
Rekkefølgebestemmelser
I henhold til vedtatt kommuneplan er det satt rekkefølgekravom utbyggingen. • Før ny utbygging
kan skje skal allmennheten være varig sikret rettigheter til bruk av privat vei og parkeringsplasserfor
allmennheten i Himmelsynaområdet skal være ferdig opparbeidet. • Videre skal løypetraseene
mellom parkeringsplassog Himmelsyna være varig sikret før utvidelse og ny utbygging av Førevann
hytteområde blir igangsatt. • Atkomsten for allmennheten åpnes straks rettigheter til løypetraseer er
sikret og parkeringsplasserog atkomstvei er opparbeidet i henhold til detaljplan. Atkomst veien skal
være helårs åpen og skal være skiltet. Minimum 50 parkeringsplasserskalvære opparbeidet for
allmennheten og være skiltet.
Jegga innspill til områdeplanarbeidet, jfr. tidligere innsendte brev. Mine innspill ble ikke tatt hensyn
til.
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•

Forslagtil detaliplon for felt 82, Førevannomfatter i realiteten utbyggingsområdefor hytter
på gnr. 82 bnr. 22.

Forslagtil detaljplan inneholder bl.a flg. reguleringsbestemmelser:
Rekkefølgebestemmelser.
r til
Før utbygging kan skje i utbyggingsområdet FB2skal allmennheten være varig sikret rettighete
idet.
bruk av privat vei og parkeringsplasser.Parkeringsplassfor 50 biler skal være ferdig opparbe
eer
Adkomst vei og parkeringsplasserskal være skiltet. Videre skal varige rettigheter til løypetras
være sikret fra parkeringsplassfor allmennheten og frem til Himmelsyna.
SYNSPUNKTER:

Forslag til detaljplan viser en detaljert opptegning av det som er vedtatt i kommuneplan og
ing at
områdeplan. Rekkefølgebestemmelsenesom er foreslått i detaljplanen har som forutsetn
r til
dersom gnr. 82 bnr. 22 skal få realisert sine utbyggingsplaner, må det sikresvarige rettighete
løyper og stier på min eiendom. gnr.82 bnr.l.
at
Sagt på en annen måte så har kommunen gjennom rekkefølgebestemmelsenevedtatt at for
t på min
utbygger skal få inntekter av tomtesalg må jeg akseptere at det opparbeides sti og løypenet
eiendom.
Dette viser en tydelig ubalansemellom utviklingsmuligheter og inntektspotensialet for
n
eiendommene. Jegoppfatter at rekkefølgebestemmelseneskal bidra til å utjevne denne ubalanse
lanen
gjennom forhandlinger om en avtale som sikrer gjennomføring av vedtatte planer. Områdep
det.
planområ
hele
for
må vurderes under ett, og aralbruk og verdifastsettelse må vurderes samlet
t og
Frem til nå kan jeg ikke se at kommunen har vurdert hvordan dette kan gjøres på en balanser
måte.
rettferdig måte. I mottatte forslag til avtale datert 01.05 er ikke disse hensynvurdert på noen
sikres til
Slik saken står nå må jeg be om at det tas initiativ til reelle forhandlinger om grunn som må
sti og løypenett. Dette må skje før detaljplanen vedtas.
en
Så langt oppleves det som en urimelig forskjellsbehandling av grunneiere i området idet kommun
det har
kun viser interesse for å fatte vedtak som sikrer den som har utbyggingsinteresseruten at
og min
vært gjort forsøk på en reell og åpen gjennomgang av konsekvenserog muligheter for meg
meter
eiendom. Slik kommunen har vedtatt arealplanene forutsettes det at jeg må akseptere 2900
82
gnr.
av
eier
at
for
ter
løyper opparbeidet 16 meter bredde uten muligheter for å bygge hyttetom
bnr. 22 skal få bygge og selge 44 hytter/tomter.
min
Det bør være et rimelig krav at kommunen sikrer en balansert avtale for det som berører
eiendom før detaljplanen for felt 82, Førevannvedtas.

Risdal 0405.2015

Ashild Risdal
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FROLAND KOMMUNE

Saksfremlegg

Referanse:

2015/232 / 6

Ordningsverdi:

34/1/V12

Vår saksbehandler: Morten Foss
Telefon:

Saksgang:
Politisk saksnummer
15/53

Politisk utvalg
Kommunestyret 2011-2015

Møtedato
21.05.2015

Gnr 34 bnr 1 - Hovatn - driftsbygning / sauefjøs - Vidar Hovatn
Rådmannens forslag til vedtak:
Froland kommune imøtekommer delvis søknaden og innvilger Vidar Hovatn et tilskudd på kr. 100.000,til ny driftsbygning på gnr. 34 bnr. 1.
Beløpet dekkes av kommunestyrets disposisjonsfond.

Vedlegg:
Søknad om kommunal støtte til driftsbygning gnr 34 bnr 1
Andre dokumenter i saksmappen:
Dokumenttittel
Gnr 34 bnr 1 - Hovatn - driftsbygning /
I sauefjøs - søknad om bygdeutviklingsmidler
Gnr 34 bnr 1 - Hovatn - driftsbygning /
U sauefjøs - BU - midler
Gnr 34 bnr 1 - Hovatn - driftsbygning /
I sauefjøs - investeringstilskudd
Gnr 34 bnr 1 - Frolandsveien 2348 - søknad
I om støtte til ny driftsbygning
Gnr 34 bnr 1 - Hovatn - driftsbygning /
S sauefjøs - Vidar Hovatn

J.dato

Avs. / Mottaker

29.01.2015

Vidar Hovatn Olsen

05.02.2015

Innovasjon Norge

09.04.2015

Innovasjon Norge

09.04.2015

Vidar Hovatn

05.05.2015

Bakgrunn / Saksfremstilling:
Vidar Hovatn Olsen søker i brev av 09.04.15 om kommunal medfinansiering til bygging av ny
driftsbygning for sau på sin eiendom Hovatn gnr. 34 bnr. 1. Bygget er planlagt for 120 vfs. og
kostnadsberegnet til kr. 1.730.000,-. Det søkes om et tilskudd på kr. 173.000,- som er 10% av
kostnadene.
Vurderinger:
Froland kommune har i sin tidligere landbruksplan ønsket å styrke landbruket i kommunen. Landbruket i
Froland er svakt og det er forholdsvis få store investeringer til tradisjonelt husdyrhold. De siste årene er
det blitt satset på Hjort i Mykland med betydelige offentlige midler. I kommunen er det de siste årene
vært få store innvesteringer i tradisjonelt landbruk. Kommunen har i tidligere saker imøtekommet
utbyggingsprosjekter med mellom kr. 100.000,- og kr. 300.000,- alt etter hvor store kostnadene har vært.
Rådmannen hadde i siste Formannskapsmøte en orientering over situasjonen for landbruket i
kommunen, i forbindelse med planlagt oppstart av ny næringsplan. Antall vfs. Har i løpet av ca 20 år blitt
redusert fra ca 1700 vfs til ca 700 vfs. I tillegg er antall melkekyr i samme tidsrom redusert fra ca 130 til
snaue 40. Antall ungdyr er redusert fra ca 550 til ca 130. På den andre siden er antall ammekyr i
samme periode økt fra 8 til nærmere 100. Antall høns er økt fra ca 500 til ca 7500,- i de siste 20 åra.
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Jordbruksarealet i kommunen er nå ca 6200 daa en nedgang på ca 600 daa siden 1995. Mye marginale
arealer er godt ut og det er nydyrket ca 300 daa i samme periode.
Rådmannen ser med bekymring på den utviklingen som har vært til nå i landbruket og håper at det er
mulig å kunne snu den negative utviklingen med å bidra med midler slik at de grovforbaserte
produksjonene kan øke. Fortsetter trenden med nedgang vil kommunen sakte men sikkert fortsette
gjengroingen og vårt flotte kulturlandskap vil forsvinne.
Vidar Hovatn Olsen er optimist og har stor tro på landbruket. De siste jordbruksoppgjørene har og vist
en positiv utvikling når det gjelder økonomien i saueholdet. Søkerens eiendom har mye beiteareal og
han har gjort langsiktige avtaler om leie av jord. Han har og mulighet for å få tilgang til fjellbeite om
produksjonen skulle gi behov for dette.
Innovasjon Norge har gitt tilsagn om et tilskudd på kr. 430.000,- som er ca 25% av kostnadene.
Maksimalt kan det gis 33% i tilskudd mot tidligere 30%. Rådmannen ser at kostnadsoverslaget kanskje
er noe i laveste laget. Det har tidligere vært vanlig å gi et tilskudd fra kommunen på ca 10% av
kostnadene over kr. 1.000.000,-. Sist gang kommunen innvilget midler til landbruksbygg ble det gitt et
tilskudd på kr. 100.000,- i forhold til en kostnad på kr. 1.500.000,-. Dvs. ca 7 % av kostnadene.
Rådmannen mener at det omsøkte beløpet på kr. 173.000,- er noe i overkant av hva som bør innvilges
av kommunen. Utifra tidligere saker mener rådmannen at et tilskuddsbeløp på kr. 100.000,- vil være det
riktige i dette tilfelle. Det er drøye 6 % av kostnadene og fører til at søkeren mottar drøye 30% totalt i
tilskudd til prosjektet.
Rådmannen vil med bakgrunn i dette anbefale at kommunestyret å ikke imøtekomme søknaden fult ut,
men tilrå at det gis et tilskudd på kr. 100..000,-.
Alternative løsninger:
Avslå søknaden
Kommuneplanens føringer:
Driftsmessige konsekvenser av rådmannens forslag til vedtak:
Budsjettet svekkes med kr. 100.000,Konto:
"Skriv inn konto/ansvar/tjeneste, samt navn på konto, dersom vedtaket innebærer øk.overføringer"
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Vidar Hovatn Olsen
Frolandsveien 2344

11 IIIII
11
1111

4828 Mjåvatten

Irie

09.04.15

Froland kommune v/ordfører Sigmund Pedersen
Osedalen
4820 Froland

Søknad om kommunal støtte til ny driftsbygning gnr. 34 bnr.1
Jeg overtok halve eiendommen fra mine foreldre i 2011 og resten av eiendommen til nyttår
2015. Eiendommen er på ca 2300 daa hvorav ca 80 daa jordbruksareal inkludert
innmarksbeite.

Eiendommen ligger på Hovatn i øvre del av gamle Froland kommune.

Jeg har drevet med sauehold siden jeg overtok deler av eiendommen og ønsker nå å utvide
produksjonen ved å bygge ny driftsbygning for 120 vfs. I dag har jeg 30 vfs. Jeg har fått
avtale om å leie mer jord og vil fra og med i sommer drive ca 150. daa. I tillegg vil jeg nevne
at jeg har fått plass på fellesbeite i Fyresdal.
Kostnaden med ny driftsbygning og istandsetting av den gamle er beregnet til ca kr.
1.730.000,-. Jeg har fått innvilget kr.430.000,- i tilskudd, dva ca 25 % av kostnadene.
Maksimalt tilskudd i Innovasjon Norge er 33 % og hadde det vært innvilget ville kravet til
egenkapital og lån blitt noe mindre.
Slik jeg har forstått det tidligere har kommunen vært positive til slike søknader med
bakgrunn i den nedgangen som har vært i husdyrholdet i kommunen. Jeg søker om en støtte
på kr. 173.000,- som er 10% av kostnadene.
For ytterligere opplysninger vises til innvilgningsbrev fra Innovasjon Norge datert 25.03.15.
Med bakgrunn i dette håper jeg på en velvillig behandling av min søknad.

Med hilsen

Vidar Hovatn
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FROLAND KOMMUNE

Saksfremlegg

Referanse:

2015/647 / 2

Ordningsverdi:

54/40/V02

Vår saksbehandler: Morten Foss
Telefon:

Saksgang:
Politisk saksnummer
15/54

Politisk utvalg
Kommunestyret 2011-2015

Møtedato
21.05.2015

Gnr 54 bnr 40 - Løvjomåsheia - frasalg av skog
Rådmannens forslag til vedtak:
Froland kommune gir tillatelse til fradeling av et skogsområde på ca 44 daa på vilkår av det tillegges gnr.
53 bnr. 26 og drives som en enhet.
Vedtaket er hjemlet i jordlovens § 12.

Vedlegg:
Vedlegg:
1

Gnr 54 bnr 40 - Løvjomåsheia - søknad om frasalg av skog

2 kart
Kart
Søknad
Andre dokumenter i saksmappen:
Dokumenttittel
Gnr 54 bnr 40 - Løvjomåsheia - søknad om
I frasalg av skog
Gnr 54 bnr 40 - Løvjomåsheia - frasalg av
S skog

J.dato

Avs. / Mottaker

07.04.2015

Turid Helen Grandalen Steinnes

07.05.2015

Bakgrunn / Saksfremstilling:
Eieren av gnr. 53 bnr. 29 og gnr. 54 bnr. 24 Turid Helene ønsker å fradele ca 44 daa med skog av sin
eiendom for å selge det til naboeiendommen gnr. 53 bnr. 26 tilhørende William Løvjomås, som
tilleggsareal. I tillegg er det i søknaden nevnt at det er salg av en bebygd hytteparsell. Saka behandles
politisk, da rådmannen ikke har delegert fullmakt til å fradele så store parseller som det her søkes om.
Vurderinger:
Eiendommen ligger på Løvjomåsheia ca 10 km fra kommunesenteret i Osedalen. Eiendommen var i sin
tid lagt ut som bureisningsbruk, men arealene ble aldri oppdyrket. På eiendommen er det bolighus med
garasje. Husene nyttes for tiden som fritidsbolig. Adkomst skjer fra kommunal vei. Totalareal er på ca
188 daa som er fordelt på ca 130 daa skog ca 58 daa myr og annet areal. De landbruksmessige
resursene er små og skogarealene er heller ikke av de beste.
Grunnen til den omsøkte fradelingen er at det går en tømmerslepe igjennom skogen som vil være en
naturlig grense hvis ca 44 daa blir delt ifra til Løvjomås, dette ifølge selger. Kjøpers eiendom er ifølge
våre opplysninger på ca 350 daa som er fordelt på ca 50 daa jordbruksareal, ca 240 daa skog og ca 60
daa annet areal. På denne eiendommen er det innhus og uthus. Det var drevet produksjon av
storfekjøtt på denne eiendommen fram til i fjor.
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Jordlovens § 1 sier som følger:
Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som
høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei
som har yrket sitt i landbruket.
Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå
samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode
løysingar.
Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige
generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta
omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som
grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter.
Som dere ser og vet har jordloven i utgangspunktet et nokså restriktivt innhold selv om den er noe mere
åpen for fradelinger av bosettingshensyn. Jordlovens § 12 viser til hvilke muligheter som er tilstede for
fradelinger i LNF områder. I utgangspunktet mener rådmannen at å dele ifra landbruksarealer og legge
det til andre gårdsbruk i mange tilfeller er en god løsnning. I dette tilfelle blir naboeiendommen styrket
ved utvidelse, mens selgers eiendom blir svekket.
Driftsforholdene blir ikke forverret ved en deling og arealene skal nyttes som før. Jordbrukets
kulturlandskap blir ikke berørt. Område er sjekket i forhold til Naturmangfoldloven i opplysninger fra
Skog- og landskap. Det er ingen merknader i forhold til den.
Når det gjelder salget av hytta er det en sak kjøper og selger må ordne seg imellom og er uavhengig av
fradelingen av skogparsellen.
Rådmannen mener at den omsøkte fradelingen ikke er optimal, og vil bemerke at det hadde vært
ønskelig om alt landbruksarealet til søker var blitt solgt, slik at det kun hadde blitt igjen en stor hustomt.
Alt i alt er den omsøkte delingen ikke til forverring for drifta av landbruksarealene og med bakgrunn i
dette anbefaler rådmannen kommunestyret til å si ja til fradelingen.
Alternative løsninger:
Kommuneplanens føringer:
Driftsmessige konsekvenser av rådmannens forslag til vedtak:
Konto:
"Skriv inn konto/ansvar/tjeneste, samt navn på konto, dersom vedtaket innebærer øk.overføringer"
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Turid Helene Grandalen Steinnes
Kjørmoveien 171
4462 HOVSHERAD

7. april 2015

II

Froland kommune
Teknisk etat/landbruksavdelingen
Frolandsveien 995
4820 FROLAND

SØKNAD OM FRASALGAV SKOG
William Løvjomås ønsker å kjøpe hytta vår, gnr.54/40 på
Løvjomåsheia.
Han er samtidig interessert i å kjøpe ca. 44 dekar skog omkring hytta
og legge til sitt bruk, g.nr. 53/26. Skogteigen er en del av gnr.54/24 og
avgrenses av traktorvei som vist på vedlagte kartskisse.
Vi ønsker å selge denne skogteigen og søker om godkjenning for
dette.
Med vennlig hilsen
L.U-L

Ltn

1r1,1,LA,

LN.

:St».:LAFI-Cy)

Turid Helene Grandalen Steinnes

Vedlegg: 2 kartskisser
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FROLAND KOMMUNE

Saksfremlegg

Referanse:

2014/1366 / 8

Ordningsverdi:

L13

Vår saksbehandler: Willy Hægeland / Sigurd Ahlmann Jensen
Telefon:

Saksgang:
Politisk saksnummer
15/55

Politisk utvalg
Kommunestyret 2011-2015

Møtedato
21.05.2015

Varsel om evt. ekspropriasjonssak – gnr 13 bnr 2
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen gis fullmakt til å jobbe videre med sikte på å gjennomføre grunnerverv til
gjennomføring av reguleringsplan for Langåsen, vedtatt i kommunestyret 06.11.14 i
sak 14/77. Herunder gis rådmannen fullmakt til å forberede sak med henblikk på
vedtak om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse av det aktuelle området.
Vedlegg:
Kartskisse med inntegnet areal
Notat angående forhandlinger
Matrise Asplan Viak 2013
Andre dokumenter i saksmappen:
X
S
X
U
U
I

S
X
X
X

Dokumenttittel
Gnr 13 bnr 2 - Langåsen - grunnerverv oppstartsnotat
Gnr 13 bnr 2 - Langåsen - grunnerverv
Gnr 13 bnr 2 - Langåsen - kartskisse grunnerverv
Gnr 13 bnr 2 - Langåsen - vedtak om
grunnerverv
Tilbud om kjøp av grunnareal på Langåsen
Langåsen - tilbud fra Froland kommune Svarbrev
Grunnerverv til gjennomføring av
reguleringsplan, eventuelt mandat til å
forberede ekspropriasjonssak gårdsnr 13
bruksnr mfl.
Matrise Asplan Viak
Kartskisse areal aktuelt for ekspropriasjon
gbnr 13.2 mfl.
Notat om møte 29.04.15

J.dato

Avs. / Mottaker

22.10.2014
02.10.2014
22.10.2014
18.12.2014
14.01.2015

Are Gunnar Røysland
Are Gunnar Røysland

13.02.2015

Are Gunnar Røysland

27.04.2015
07.05.2015
07.05.2015
07.05.2015

Bakgrunn / Saksfremstilling:
Kommunen ønsker å erverve arealer på Langåsen for å kunne utvide sentrum på lang sikt. Arealet som
er aktuelt er på vel 60 dekar og består av skog, fjell og dyrket mark.
Siste vedtak denne saken ble gjort i kommunestyret 6.11.14:
”Kommunestyret ber arbeidsgruppa for Langåsen fremforhandle en eventuell minnelig
avtale om erverv av grunn i det regulerte området for Langåsen. Resultatet av
forhandlingene bringes tilbake til kommunestyret for endelig vedtak.”
Det har vært gjennomført to møter med grunneier og det er gitt konkret tilbud om kjøp av det aktuelle
arealet.
Forhandlinger med grunneier har ikke medført enighet om kjøp.
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Det har vært en lang og bred prosess med flere politiske vedtak som bakgrunn for saken. Saken anses
som så viktig at rådmannen ikke ser noen annen løsning enn å forberede ekspropriasjonssak.
Vurderinger:
For å gjennomføre den planlagte sentrumsutvidelsen i tråd med vedtatt plan er det nødvendig å få hånd
om arealene som planen omfatter.
Boligene sørvest i planområdet som er i privat eie, er ikke avgjørende å få hånd om. Dette fordi de ligger
lengst vekk fra dagens sentrum og dermed er naturlig å utvikle sist, og fordi grunnarbeidene her kan
utføres uavhengig av det resterende området. De er også avsatt til rene boligformål og innehar ikke de
allmenne sentrumsfunksjonene som de øvrige områdene (ihht reguleringsplanen).
Siden det ikke er blitt minnelig enighet om kjøp, anbefaler rådmannen at kommunen går videre i henhold
til forslag til vedtak.
Det er flere forhold som må hensynstas for at kommunen eventuelt skal kunne gå til det skrittet å
ekspropriere eiendom med bakgrunn i en reguleringsplan. Herunder påpekes:




Det må ha vært gjort reelle forsøk på komme til en minnelig ordning med grunneier.
Det må være et samfunnsmessig stort nok behov, veid opp mot hensynet til grunneier.
Eventuell ekspropriasjon vil i tilfelle skje til ”gjennomføring av reguleringsplan”, jf. Planloven § 162, og det derved også foretas en vurdering av gjennomførbarhet av tiltakene i planen.

Vedlagte notat om forhandlingene beskriver at det har vært gjort forsøk på å komme til en minnelig
ordning.
Det samfunnsmessige behov for en sentrumsutvidelse på det aktuelle arealet framkommer av
reguleringsplanen og dens vedlegg.
Kommunestyret har ved å vedta igangsettelse av først forprosjekt med mulighetsstudie, og deretter
reguleringsplan for sentrum og det aktuelle arealet vist at de ønsker en utvikling slik som planen legger
opp til. Kommunestyrevedtak 6.11.14 om å gå i forhandlinger med grunneier med formål å erverve
grunnen underbygger også dette ønsket.
Til spørsmålet om planen er gjennomførbar er det flere faktorer som avgjør dette. Det er en stor og
omfattende jobb å utføre grunnarbeidene både økonomisk og mht miljøpåvirkninger (støy, støv,
avrenning, trafikk mv). Det arbeides for tiden med en egen plan for gjennomføring av anleggsarbeidene
som viser en rekke forhold som må tas hensyn til i det videre arbeid for å være sikker på at de negative
påvirkningene blir minst mulig og innenfor rammene av lover og regler.
Økonomien for prosjektet er sett på i forprosjektet, i mulighetsstudiet utført av Asplan Viak. Matrisen som
viser alternative løsninger med økonomiske vurderinger er vedlagt saken. Som en grov kalkylepris er det
anslått en kostnad på 52 millioner kr uten mva for håndtering av fjell og masser. Anslag fra bransjen har
vært noe lavere, men samtidig vil det komme en del kostnader mht miljøpåvirkninger. Det er heller ikke i
dette overslaget tatt høyde for usikkerhet mv. Det som ligger i prisantydningen er kun håndtering av fjell
og masser, ikke VA eller annen infrastruktur, eller opparbeidelse av tomter og annet areal. I planområdet
er muligheter for en langsiktig utbygging av bolig- og næringsbygg på anslagsvis 65.000 m2. Dette
regnestykket gir en kostnad på i underkant av 800 kr pr m2 bygningsareal for grovarbeidet med å fjerne
fjellet og håndtere massene. Om man regner på tomtearealet tilsvarer det en kostnad på ca 1500 kr/m2.
I saken ligger at forhandlinger med grunneier videreføres, men om det heller ikke nå blir en minnelig
ordning, så vil rådmannen fremme ekspropriasjonssak. Herunder vil det i tilfelle også være aktuelt å be
om forhåndstiltredelse for å unngå å måtte avvente en eventuell skjønnsprosess før tiltak kan
iverksettes.
Alternative løsninger:
Det foreslås ikke alternativer.
Kommuneplanens føringer:
Kommuneplanen legger føringer for å utvide og utvikle sentrum.
Driftsmessige konsekvenser av rådmannens forslag til vedtak:
Det vil måtte settes av ressurser til oppfølging av vedtaket.
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Konto: Det er i budsjett for 2015 satt av midler til grunnerverv. På dette tidspunkt er det ikke aktuelt å
foreslå å bruke disse, det blir eventuelt i forbindelse med et senere vedtak.
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Froland kommune

Utvikling av sentrum i Froland - Langåsen
Rev. 1, 18.10.2012

0-alternativ

TEMA:

Bygningsstruktur og
bokvalitet

Antattutbyggingsform

Tilgang til eksisterende
sentrum, butikker, kollektiv
Tilgang til naturkvaliteter
som tursti og bekk

Nærlekeområder

Kvalitetermellom husene bybygging

Adkomst

Naturlandskap

Alternativ2
Langåsen fjernes ned til
omkringliggende omgivelser,
utfylling mot Songebekken og
flytting av bekken.

Fortrinnsviseneboliger/tettlav.

Enten utnyttes som rent boligområde
med blokker eller rent næringsfelt.
Høydeforskjellergjør detaljhandellite
aktuelt. Evt.storhandel,bilbutikker,lett
industri. Én etasje.

Godt egnet til bolig (blokker) og
næring blandet.

43
400-700
0

Ingen
0
11 000

215
22 000
5 000

Uvisst

19 000

33 000

Svært gode

Gode

Gode

Langåsen beholdes som den er
regulert med eneboliger

Antatt antall boenheter
Antall m2 bolig
Antall m2 næring
Bebyggbar tomt netto ca
m2
Sol og utsiktsforhold
Nye utomhuskvaliteter

Alternativ1
Delvis fjerning av Langåsen fjernes ned til nivå med
eksisterende boligfelt på Langåsen
(kt 65,0)

Svært store høydeforskjeller,langt å gå
for gående.

Store høydeforskjeller,krevende terreng Tilkomst på terreng med enkelt tilgang
eller bratt for gående.
flere steder.

Bekk og tursti vanskeligtilgjengelig.

Bekk og tursti vanskeligtilgjengelig med Bekk og tursti enklere tilgjengelig med
13-15 meters høydeforskjell
10 meters høydeforskjell.

Bratt og kupert, naturleki skog.

Eneboligpreg. Ingen bybygging. Ingen
fysisk tilgjengelighettil sentrum.

Bratt i ytterkant,flatt mellom bygg,
bekkedrag vanskeligtilgjengelig

Mulighet for utvidelse av sentrum i
Visse kvalitetermellom husenekan
kvartalsstruktur,sammenkobling på
oppnås. Vanskeligtilgjengelighettil
omkringliggende omgivelser/sentrum gir terreng og reell utvidelse av sentrum.
Bybygging og kvalitet mellom husene
dårlig flyt av mennesker,alternativt
trolig enkelt å få til.
todeling av sentrum.

Avkjøringfra fylkesveg

Kan unngås

Kan unngås

Fortautil sentrum

Bør etableres

Bør etableres

Bebyggelsens synlighet

Påvirkningpå det store
landskapsrommet i vest

Slakere uteområder, bearbeidet tomt.
God kontakt med bekkedrag,
potensielt gode lekeområder i interne
grøntdrag. God kontakt med framtidig
tursti mot idrettsanlegg.

Avkjøring må avklares med
vegvesenet.For øvrig innkjøring mot
Songebekkeni bakkant.
Bør etableres

Inngrep godt synlig fra de fleste
Bebyggelsemindre synlig i
himmelretninger.Mønehøydetrolig
langvirkning. Primært synlig fra vest og
mellom kt. + 70-75.
nord.
Synligsprenging opp til kt. 65.
Ingen skjemmende skjæring mot
Synlig sprening og skjæring opp til kote
Gjenstående terrengsprang mot
nærbebyggelsen i Osedalen.
min. + 80 (20 meter over sentrum).
Osedalen blir en barriere i landskapet. I
Løsmasseutfyllingpreger daldrag i
Inngrep godt synlig i alle
praksis løsmassefyllingmot daldrag i
vest.
himmelretninger.
vest.
Visueltsynlig og mønehøyderopp mot
kt. 90.

Utbygging på dyrka mark

Ingen

Lite til ingen.

Betydelig.

Flyttingav bekk

Ingen

Ingen

Bekk flyttes 30-40 meter mot vest.

Sentrumsbebyggelsenforblir gjemt
mellom høye landskapsformer i
øst/sørøstog vest/sørvest.

Sentrumsbebyggelsenvil få vesentlig
mer lys og luft fra sørvest.

Sentrumbebyggelsen vil få vesentlig
mer lys og luft fra sørvest. Kontakt
mellom sentrum og daldrag i vest på
bakkeplan.

Estetiskpåvirkning på
sentrum
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Økonomisk vurdering

Volum / massebalanse

Infrastruktur

Sprening av fjell (m3 fast
fjell)
Fylling(faktor 0,9
komprimert av fast fjell)
Masseoverskudd
Kostnad for håndtering på
egen tomt (130-150 kr/m3
min/maks)
Overskuddsmasserfor
bortkjøringog gjenbruk i
fylling på Bliksåsen 140160 kr/m3

Usikkert

250 000

390 000

Usikkert

Teoretiskingen

80 000

Usikkert

250 000

310 000

0

0

12 000 000

0

40 000 000

49 600 000

500 meter ensidig fortau

450 meter ensidig fortau

450 meter tosidig fortau + 400 meter
til p-kjellere i vest

3 250 000

2 925 000

5 525 000

1 000 000

900 000

1 700 000

Må utredes

Må utredes

Må utredes

Trolig - må utredes

Trolig - må utredes

Trolig - må utredes

Masseskiftingunder fylling

0

0

10 000

Tilrigging
bekk/gangsti/grøntlangs
bekk

0

0

900 000

Overskuddsmasserfor
håndtering til depot på
Bliksåsen kr 120-140
kr/m3

0

35 000 000

43 400 000

Ekstrakostnadfor transport
utenfor anleggsområde til
andre anlegg (50 kr/m3)

0

12 500 000

15 500 000

Offentlig samlevei
Samlevei6500 kr/lm veg
inkl. fortau, belysning og
prosjekterin
VA2000 kr/lm veg inkl.
kummer/rister etc.
Nytt høydebasseng
Ny trafostasjon

Øvrige mulige
kostnader som følge
av tiltaket:

Alternativeutførelser:

Merknad:

Alle priser er eks. usikkerhet
og mva. Alle prisene er grove
kalkylepriserog må brukes
med varsomhet. Kun de
viktigstekostnadeneer tatt
med
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NOTAT AD MØTE OM LANGÅSEN DEN 16. mars 2015:
Fra grunneier møtte: Are Gunnar Røysland
Fra Froland kommune møtte: Formannskapsmedlem Åge Nystøl og rådmann Willy Hægeland
Møtet kom i stand på grunnlag av kommunens skriftlige tilbud til grunneier, og dennes
tilbakemelding til kommunen.
1. Saken ble på ny gjennomgått og kommentert. Det ble konkludert med at det heller ikke nå
var grunnlag for å lykkes med en minnelig løsning.
2. Spørsmålet om makeskifte var heller ikke av interesse.
3. Kommunens representanter oppfattet forhandlingene slik at grunneier var avvisende til å
diskutere konkret salg/pris ut over det tilbud som er fremsatt, og at innvendingene mot å
forhandle om en frivillig løsning oppleves mer som en prinsipiell motstand mot plan og
erverv – enn et spørsmål om prisuenighet.
4. Kommunens representanter gjennomgikk deretter den videre prosedyre i saken, herunder at
sak om ekspropriasjon vil bli fremmet overfor kommunestyret. Grunneier tok dette til
orientering.

Willy Hægeland
Herværende notat ”ført i pennen” den 29.april 2015
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FROLAND KOMMUNE

Saksfremlegg

Referanse:

2015/715 / 2

Ordningsverdi:

X03

Vår saksbehandler: Nina Gundersen Jomås
Telefon:

Saksgang:
Politisk saksnummer
15/56

Politisk utvalg
Kommunestyret 2011-2015

Møtedato
21.05.2015

TV aksjonen 2015 - Regnskogsfondet – leder og nestleder til kommunekomité
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen innstiller ikke ved valg.

Vedlegg:
1 Froland Kommune - anmodning om å opprette KK 2015

Bakgrunn / Saksfremstilling:
TV-aksjonen NRK 2015 går til Regnskogsfondet og deres arbeid med å bevare noen av verdens største,
sammenhengende regnskogsområder. Årets aksjon heter: "Vi skal vokte regnskogen" og aksjonen blir
arrangert søndag 18. oktober.
Kommunekomiteen er avgjørende for å mobilisere skoler, næringsliv, foreninger, idrettslag og
bøssebærere.
For TV-aksjonen 2014 ble Ove Gundersen valg til å være leder i kommunekomitéen, og Oddvar Østrem
ble oppnevnt som nestleder.
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Til
Ordfører Sigmund Pedersen
Froland Kommune

Arendal, 05.mai 2015

TV-aksjonen NRK Regnskogfondet VI SKAL VOKTE REGNSKOGEN

Anmodning om å opprette kommunekomité
kommun
for TV-aksjonen
aksjonen NRK 2015
Tusen takk for innsatsen Froland Kommune gjorde for TV-aksjonen i fjor! TV-aksjonen
aksjonen 2015 går til
Regnskogfondet og sammen skal vi bevare noen av verdens største, sammenhengende regnskogsområder i
Peru, Brasil, DR Kongo og på øya Ny-Guinea.
Ny uinea. Disse områdene er større enn Norge og Danmark til sammen.
Aksjonen arrangeres søndag 18.. oktober. Kommunekomiteen er avgjørende for å mobilisere organisasjoner,
skoler, næringsliv, foreninger, idrettslag og bøssebærere. Vi håper du vil medvirke til at årets TV
TV-aksjon blir
en knallsuksess ved å påta deg vervet som leder for kommunekomiteen i Froland Kommune
Kommune.
Som leder for kommunekomiteen er du en døråpner og et ansikt utad for organiseringen av verdens største
dugnad og innsamlingsaksjon.
nnsamlingsaksjon. Komiteen bør også bestå av ressurspersoner fra kommune, skole, foreninger
foreninger,
kirke og næringsliv som kan bidra til å engasjere frivillige og bøssebærere til årets aksjon. Vedlagt finner du en
brosjyre med forslag til oppgaver og roller som komiteen kan ta på seg for å mobilisere så mange lokale
støttespillere som mulig. Ved å inkludere flere mennesker i komiteen blir arbeidet lettere og gøyere for hvert
enkelt medlem.
Verdens regnskoger er under et voldsomt press og hvert minutt forsvinner store regnskogsområder – for alltid.
Regnskogen forsyner verden med mat, vann, og medisiner, og bidrar til å regulere klimaet på kloden. Den er
dessuten hjemmet til om lag 260 millioner mennesker. Disse blir drevet ut i fattigdom hvis skogene raseres.
Ved å bevare regnskogene, bevarer vi også et biologisk skattkammer som rommer 50–80
50 80 prosent av landjordas
arter.
Når kommunekomiteen er utnevnt, ber vi om at sammensetningen av denne fylles ut på vedlagte
registreringsskjema og returneres til fylkesaksjonsleder
fylkesaksjo
senest innen 2. juni.
Det vil opprettes en fylkesaksjonskomité i Aust-Agder som ledes av fylkesmannen Øystein Djupedal.
Fylkesaksjonskomiteen vil fungere som en regional støttespiller i gjennomføringen av innsamlingen.
Vi gleder oss til et nytt
tt og spennende TV-aksjons-år,
TV
år, og ser frem til et godt samarbeid med Froland Kommune.
Med vennlig hilsen,

Øystein Djupedal
Fylkesmann Aust-Agder
Leder for fylkesaksjonskomiteen

Anita Mørland
TV-aksjonen NRK
Fylkesaksjonsleder Agder
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FROLAND KOMMUNE

Saksfremlegg

Referanse:

2015/726 / 2

Ordningsverdi:

153

Vår saksbehandler: Øystein Bråstad
Telefon:

Saksgang:
Politisk saksnummer
15/57

Politisk utvalg
Kommunestyret 2011-2015

Møtedato
21.05.2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015
Rådmannens forslag til vedtak:
Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 tas til etterretning.

Vedlegg:
1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015
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1.kvartal 2015

Froland
kommune
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Rådmannens kommentar
Rådmannenoppleverat innhold, omfangog kvalitet i kommunenstjenesteproduksjonog forvaltningsoppgaver
utføres henhold til planer og forutsetninger. Den økonomiskesituasjonener under kontroll og rådmannen
følger løpendeopp virksomhetenesbudsjettstatus.Sistemånedsrapport(mars)viser regnskapog periodisert
budsjett for 1. kvartal. Det er noe varierende status mellom virksomhetene,og noen av avvikene skyldes
inntekter eller kostnadersom er vanskeligå periodiserepå grunn av ujevn betalingsstruktur.Frolandskolekan
imidlertid syneså ha en større utfordring i forhold til budsjettrammenfor 2015.Det jobbesmed å gjennomgå
aktuelle tiltak som kan redusere risiko for større avvik i forhold til budsjett. Rådmannenforutsetter at
virksomhetenesbudsjettrammeroverholdes.Rådmannenfortsetter å holde månedligevirksomhetsledermøter
med særskilt fokus på økonomi. Budsjettet følges også opp sammen med formannskapet gjennom den
månedligerapportering.
Sammenslåingav Blakstadheiaskoleog Frolandskole
I februar ble det nye tilbygget på Froland skole ferdig og tatt i bruk. Dette er et flott tilbygg med 8 store
klasseromog 8 grupperom. Etter vinterferien flyttet elever og ansattefra Blakstadheiaoppvekstsenterned til
Frolandskole.Overflyttingenvar godt planlagt,og har gått svært bra. I denne forbindelsehar det vært gjort
noen endringeri forbindelsemed pauserom,kontorplasserog resepsjon.Det arbeidesvidere med en helhetlig
planfor disponeringavareal.Det gjøresikkeendringeri klassestrukturenfør etter sommeren2015.
Kommunebarometeret
KS sitt tidsskrift Kommunal rapport produserer årlig «Kommunebarometeret».Dette er en måling av alle
kommuner, hvor de bruker 127 ulike nøkkeltall for å rangere kommunenefra topp til bunn innenfor flere
områder.Denforeløpigerapporten for 2014(før rettelser) er publisert og har blant andre følgendeforeløpige
hovedkonklusjonerfor Frolandkommune;
Litt svakeskoleresultateruansetttrinn. Mangeeleverfår spesialundervisning
. Frafallpå videregåendeblant
eleverfra kommunener høyt.
Typisk fordeling mellom hjemmebaserteldreomsorgog institusjon. Litt mer tid enn før med lege og
fysioterapeutpåsykehjem.Mangeansattehar fagutdanning
Korrigert netto driftsresultat var omtrent i null i 2014, nivået de siste årene er ganskesvakt – ikke ulikt
mangeandrekommuner.Gjeldsgradener høy,menfinansinntekteneer størreennrentene
Kostnadeneer jevnt over godt under normalen,unntaketer sosialtjenesten
Rådmannenvil gjennomgåtallene fra rapportensammenmed virksomhetenefor å seom dissekan gi grunnlag
for å vurdereforbedringsområderog somkontroll for at kommunenrapportererinn tjeneste- og regnskapsdata
korrekt.
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Befolkningsutvikling
Befolkningsutvikling og alderssammensetninger avgjørende for kommunens frie inntekter som er
rammetilskudd og skatt. Kommunen hadde en økning av folketallet gjennom 2014, fra 5.486 til 5.532
innbyggere.Oppdaterte tall for befolkningsutviklingeni 1. kvartal publiseres19. mai. Tall hentet direkte fra
folkeregisteretviser imidlertid at folketallet i begynnelsenav mai var 5.556 personer.Dersomdissetallene er
toneangivendefor befolkningsvekstenfremoversåkanbefolkningsveksteni 2015bli noe høyereenn i 2014.
Befolkningsutvikling1970- 2014
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Informasjonssikkerhet
Høsten2013 hadde revisjonenen gjennomgangav informasjonssikkerhet
- og sårbarheti Frolandkommune.
Somoppfølgingav dette ble det gjennomførtet internprosjekt for å få oversikt og kontroll over alle systemer
med personopplysninger,og gjøre en risikovurderingav dissei samarbeidmed systemeiernei virksomhetene.
Videre ble det utarbeidet styringsdokumentasjonog verktøy for informasjonssikkerhetsarbe
idet og
sikkerhetshåndbok.Resultateneble lagt frem for kontrollutvalgetog behandleti ledelsensgjennomgangvåren
2015.
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Økonomi
Driftsregnskapet
Statusbudsjettog regnskap,pr 31.03.2015:
Virksomhetene
2015
Ansvar
600- Rådmannen
602- Administrasjonsenheten
603- Kultur,støtte og tilskudd
699- Overføringertil andre
750- Myklandoppvekstsenter
780- Frolandskole
790- Frolandbarnehage
791- Privatebarnehager
820- Velferd, Barnevernog Helse
822- VBH- Særskiltetjenester
830- Omsorgstjenesten
912- Teknisk- Forvaltning,drift og vedl
913 - Teknisk– Planog Byggesak,
917- Teknisk- NærvarmeanleggMjølhus
918- Teknisk- Brøytingog Strøing
932- FrolandsVerkKultursenter
933- Fritidsklubb
934- FrolandIdrettsAnlegg(Frolandia)

Andreansvar
601- Finans
604- Selvfinansiertetjenester/ tilskudd
605- Momskomp
911- Teknisk- Selvfinansierteprosjekter
916- Teknisk- VARFS
970- Avskrivninger

Permars2015

Årsbudsjett
12 187919
12 097548
3 170 989
6 449 940
3 525 927
63 410566
24 414582
26 155033
52 214933
6 436 010
54 647837
26 623115
2 761 889
-396893
3 545 187
836 765
385 847
1 695 082
300 162276

%-forb
35,9%
27,0%
23,0%
25,1%
27,5%
25,8%
28,5%
19,2%
23,0%
20,1%
26,2%
28,7%
23,9%
-33,1%
35,2%
23,3%
29,2%
28,0%

Budsjett
4 348767
3 323378
805361
2 821058
955729
15 509 242
6 767324
5 437044
13 849 723
1 716763
14 892 133
7 557809
784527
-97 600
870746
225169
104060
597042
80 468 276

-295 751549
0
-11 211
-611535
-3 787981
0
-300 162276

28,4%
0,0 %
0,0 %
-81,4%
30,8%
0,0 %

-67 862797
0
-2 802
711100
-364 853
0
-67 519352

Regnskap
4 210845
3 267594
730497
1 619494
970479
16 399 515
6 939517
5 034442
12 030 728
1 405594
14 464 266
7 888636
660898
-127 126
1 248914
199787
112547
582002
77 638 629

-83 079224
601608
169771
857088
-1 160 986
0
-82 611743

Avvik
137 922
30 784
74 863
1 201 564
-14 750
-865272
33 816
208 052
1 818 995
311 169
427 867
-330826
123 629
29 525
295 326
25 382
-8 487
15 040
3 514 599

15 216427
-601608
-172572
-145988
796 133
0
15 092392

%-vis
forbruk
96,8%
99,1%
90,7%
57,4%
101,5%
105,6%
99,5%
96,0%
86,9%
81,9%
97,1%
104,4%
84,2%
130,3%
80,9%
88,7%
108,2%
97,5%

122,4%
0,0 %
0,0 %
120,5%
318,2%
0,0 %

Virksomhetene
Totalt sett viservirksomheteneet positivt resultat pr 1.kvartal.Frolandskoleviseret merforbrukpå ca.800 000
kroner, her jobbes det med tiltak som kan redusere større avvik i forhold til budsjett. Det vises til
virksomheteneskommentarerfor ytterligereforklaringer.
Finansiering/inntekter
Siste prognosefor rammetilskudd og skatt viser en potensiell svikt på ca 1,1 million kroner i forhold til
årsbudsjett. Samtidiger det kommet signalerom at rammetilskuddetkan bli økt for å kompenserelavere
skatteinngangpå landsbasis.Rådmannenvurdererløpendeom det er nødvendigå be kommunestyretforeta en
reguleringav budsjettetfor disseposter.
Etter en revidering av grunnlag for eiendomsskatt på verker og bruk viser foreløpige tall en potensiell
merinntekt i forhold til budsjett. På grunnav klagefrister det imidlertid usikkerhetrundt disseinntektene.
Det har vært arbeidetmye med å få et riktig periodisertbudsjett, men avviksom følgeav inntekter og utgifter
med ujevnbetalingsstrukturvil alltid væretilstede.
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Investeringsregnskapet
Virksomhetsledereog prosjektlederegir tilbakemeldingpå at de større investeringsprosjektenei hovedsakhar
fremdrift og utvikling som forutsatt. Det er også signalisert i siste månedsrapport at enkelte mindre
investeringsprosjekter avsluttet og kan avvikles.Investeringsprosjekterblir i mangetilfeller budsjettert med
hele prosjektrammendet første året. Det kan derfor i noen tilfeller synessom om noen prosjekt har liten
fremdrift. Flereav de størreprosjektenehar imidlertid prosjektperiodersomstrekkersegover flere år.
Fremdrift i større investeringsprosjekterhittil i 2015:
Boligfor ungefunksjonshemmede:
Boligeneer ferdig planlagt,og det er søktom tilskuddfra Husbanken.I tillegger prosjektetsendtpå anbud,
og anbudspapirenekommet inn og åpnet den 6. mai-15. Planlagt ferdigstilling i løpet av de 3 første
månederi 2016.
UtbyggingFrolandskole:
Tilbyggeter ferdig og tatt i bruk. Bortsett fra noe innkjøringser det ut til å fungere tilfredsstillende.Det
gjenstårnoearbeidmed uteområdene,rivingavbolighussamtutsmykning/interiør.
RundkjøringBlakstadheia– detaljplan:
Ernestenferdig. Det gjenståren sistegjennomgangav leveransenfor å kvalitetssikredette i forhold til hva
somble etterspurt, samti forhold til økonomi/ressursforbruk.
OmbyggingVerksted/brannstasjon:
Anbudsfristener tirsdag5.5.15.Grunnarbeideneer utført. Sistedel av forsikringsoppgjøreter fortsatt ikke
avklart.
Utskiftingav PC-er Frolandskole:
Kommunestyret vedtoki mars2015å igangsetteutskiftingenav 250 elevPC-er og 80 lærerPC-er i henhold
til IKT-planen. I forbindelse med investeringen ble det også satt av kompetansemidlerfor å løfte
kompetanseblant personaletom pedagogiskbruk av IKTi undervisningen.PC-ene ble innkjøpt i 1.kvartal
og er per dags dato under klargjøring og installasjonhos IKT Agder. En 3-årig kompetanseplanvil bli
utarbeidet i samarbeidmed skolen,og opplæringstiltaksettesi verk fra høsten2015.PC-ene skalsettesi
drift før nytt skoleår,og utrangertutstyr går til sikkeravhending.
Hvert kvartal blir interne ressursersom er brukt på investeringsprosjekterbelastetde respektive prosjektene.
Froland kommune prøver i størst mulig grad å bruke interne ressurseri prosjektledelseni forbindelse med
investeringsprosjekterdersomdet finnesriktig kompetanseinternt.
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Investeringsprosje
kter, budsjettog regnskappr 31.03.2015
Prosjektnr
15
18
24
28
29
30
31
35
42
43
44
45
48
49
50
51
53
54
55
56
58
60
65
66
67
68
69
71
72
74
77
78
79
80
94
20006
20007
20008
20010
20012
20015
20016
20017
20018
20020
20021
20022
20023
20024
20025
20026
20027
20028
20029
20030
20031
20032
20034
20036
20047
20049
20050
20051
20052
20053
20054
20055

Prosjektnavn
Energieffektiviseringbygg
Ombyggingverkstedet
Gangog sykkelveiMjølhus- kirkaplanarbeid
Songeelvaforprosjekt
Sykehjemmet- oppgraderingavbad - krevernytt KS-vedtakfør oppstart
Osevollenavløpspumpestasjon
Oversiktog utredningfett/oljeavskillere
Energimerkingbygg
Trafikksikkerhet- Osedalen
VBH- Flyktningeleiligheter
VBH- ombyggingHelse- og sosialsenteret
VBH- Nidelvv25 endring/utvidelseforprosjekt
NyepumperBHVP
Kartleggingspredteutslipp
VBH- Boligutviklingshemmede(Frolandsveien)
RundkjøringOsedalen,kommunalandel
Utredningog planleggingkommunalteidearealer(Neset,Langedalmv)
Planfor viderebruk/ombyggingav sykehjemmet
Brueroppgradering
Kommuneplan2014- 2026
Myklandrenseanlegg2012
RundkjøringBlakstadheia,detaljplan
Investeringi vei,trafikk
IKT-investeringer
Egenkapitalinnskudd
KLP
Sikringog energieff.kommunehuset
Utskiftingavutstyr og ombygginger
Bliksåsen
, kommunalandelav vann- og avløp
Gangog sykkelveier
Bygningsmessige
tiltak renseanlegget
Utskiftinggamleledninger
Asfalteringav kommunalegrusveier
BarnehageBliksåsen
Skiltingog adressering
RenoveringFrolandkirke
Kommunalfiber/Fiberkartlegging- manglervedtak
Blakstadheiabarnehage- uteområde
Investeringi bygg- ikkefordelt
Investeringi bygg- Rehab/sikkerhettak Frolandbarneskole
Kissand Ride- AvstigningslommerReiersølvegen
Utviklingboligområder
Utviklinginfrastruktur
Utviklingkommunalebygg
UtviklingVA
Vanngjennvinnerpå gråvannet- Frolandia
Nidelvv26/28
Oppgradering/bytteERP/Arkiv
Litenlastebil
Skiltingog adressering
Nyskolesentrum,gjennomføring
Beredskapsinvesteringer
NyamfiløsningSalen- Frolandia
Verkstedrom- Frolandskole
Langåsen- Sentrumsutvikling
Utviklingstiltak- Rådmannen
Investeringerhjemmetjenester(kontor/hjelpemidler)- avsluttet
Investeringervaskeriog fellestjenester
Varebil,vannog avløp
Utbedringarkiv- investeringetter tilsyn
Boligfor ungefunksjonshemmede
KjøpBlakstadvideregåendeskole
OmbyggingBlakstadheiaskole
Sentrumsutvikling
Kommunaltbidraginfrastruktur
KjøpeiendomFrolandsVerk
InvesteringerFrolandsVerk
Gang/sykkelvei
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Årsbudsjett
829689
2 470857
208980
150000
4 583068
1 000000
200000
156864
503924
100000
100000
100000
849953
200000
6 658095
200000
200000
496356
407688
350000
559376
824395
690737
700000
80 998
954774
420969
2 727159
1 992712
3 954452
3 731077
541156
45 002
1 354257
843451
31 272
786439
550000
290000
200000
200000
400000
194737
650000
4 173892
2 000000
325000
125000
11 349 088
127953
500000
500000
175171
850000
435000
101396
13 684 000
5 380814
5 000000
28 000 000
9 927710
6 000000
2 500000
5 000000

Regnskap
141 490
55 256
32 375
334 589
7 110
301 787
5 814
107 765
156 372
324 090
10 955
4 736 740
901
1 465
33 297
3 430
61 925
20 150
207 108
-

Prosjektnr
20056
20059
20060
20064
20065
20066
20067
20068
20069
20070
20071
20072
20073
20074
20075
20076
20077
20078
20080
20081
20083
20084
20085
20086
20088
20089
20090
20091
20093
20095
20096
20097
20098
20099
20100
20101
20104
20105
20107
20109
39900
39902

Prosjektnavn
Åpentbibliotek - selvbetjeningsløsninger
A-meldingen
Brannstasjonog personalteknisk
KursromOmsorg/VBH
ESGRAF
- effektiviseringavSD-anlegg
Utskiftingavutstyr - vann
Utskiftingavutstyr - avløp
Selvbetjentserveringog billettsalgFrolandia
Utskift gamleledninger- avløp
Utskift gamleledninger- vann
Nesetrenseanlegg
Songe-NRA/BVV- avløp- krevernytt KS-vedtakfør oppstart
Songe-NRA/BVV- vann- krevernytt KS-vedtakfør oppstart
Utstyr/ oppgraderingbadeanlegget
NynødutgangBadeanlegget
Ombyggingskolen– Helhetligplan
OppgraderingIKT-Systemer/Videoovervåking/Alarm/Lydanlegg
Uværsskur/Takutstikk/kontor
- SamEydeVgs
Anretningskjøkken-Elevkantine
OmøbleringpersonalromFKskole
UtskiftingPC'erFrolandskole
Sentrumstiltak- dagenssentrum2015
Oppfølgingav handlingsdeleni kommuneplanen
UtvidelseFrolandkirkegård,planlegging/avklaring
UtearealerFrolandskole
Langåsengrunnervervog anleggsplan
Trådløstnett sykehjemmet- trinn 1
Velferdsteknologii hjemmetjenesten
OppgraderinguteområdetpåBlakstadheia,klatrestativmed sklie.
Nytt kjøkkenBlakstadheia
RenoveringServiceboliger- Furuvegen5
Nytt kjøkkeneldresenteret
Renovere/etableregarderoberfor ansattepå sykehjemmet
Utskiftningav maskinervei
Elektroniskadgangskontroll- sykehjemmet
Brannalarmeldresenter
SkytebaneFrolandshallen
IKT-utstyr Kommunestyre2015-2018
ProsjektEiendomsskattverkerog bruk
VABjørkeveien- NesetRA
Låneopptak- budsjettvedtak
Startlån
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Årsbudsjett
340672
5 352895
200000
180000
600000
400000
200000
500000
500000
2 000000
3 200000
1 200000
300000
100000
1 000000
250000
500000
250000
100000
1 600000
1 000000
1 000000
475014
500000
2 500000
100000
200000
200000
150000
1 500000
250000
300000
1 045000
280000
100000
135000
500000
-167 652042
-

Regnskap
65 082
750
213 308
172 386
1 001 645
1 310 250
14 156
47 000
-231531
7 062
67 160
73 363

Lånegjeld
Kommunensgjeldsportefølje 31.03.2015er påtil sammen599,5millionerkronerfordelt på følgendelån og
rentebetingelse;
Lån
LånKommunalbanken2008
LånKommunalbanken2009
LånKommunalbanken2010
LånKommunalbanken2010
LånKommunalbanken2010
LånKommunalbanken2013
LånKommunalbanken2014
Startlån- Husbanken
Startlån- Husbanken
Startlån- Husbanken2007
Startlån- Husbanken2005
Startlån- Husbanken2006
Startlån- Husbanken2008
Startlån- Husbanken2009
Startlån- Husbanken2010
Startlån- Husbanken2011
Startlån- Husbanken2012
Startlån- Husbanken2013
Startlån- Husbanken2014
Startlån- Husbanken2015
LånHusbankenNidelvveienborettslag
LånKLP2006/2007
LånKLP2009
LånKLP2012
LånKLP2014

Beløp
28 051980
77 876380
55 714300
21 777910
44 695760
65 786350
75 067540
1 930757
2 624106
3 370657
4 477709
1 880891
6 387500
5 394106
8 000000
11 198380
8 999992
9 499999
10 393500
10 200000
1 284604
14 735824
43 913452
35 571505
60 868333

Rente
2,00%
2,00%
1,72%
1,86%
1,78%
1,75%
2,00%
2,29%
2,29%
2,28%
2,28%
2,28%
2,28%
2,28%
2,29%
2,28%
2,28%
2,29%
2,29%
2,29%
2,29%
4,98%
2,85%
2,97%
1,88%

Lånetype
flytende
flytende
flytende
flytende
flytende
flytende
flytende
flytende
flytende
flytende
flytende
flytende
flytende
flytende
flytende
flytende
flytende
flytende
flytende
flytende
flytende
fast
fast
fast
flytende

Fastrentetil

09.03.2017
15.03.2019
28.12.2017

Startlåntil videreutlån er på ca.84,3millioner kroner. Disselåneneer selvfinansierende.15,7%av kommunens
totale låneporteføljeer finansiert med fastrentelån.I den seneretid har tilbudene på fastrente vært historisk
lave. Det holdes løpende dialog med formannskapetfor å vurdere om rentebinding kan være et fornuftig
alternativ. I kommunensfinansreglementstår det at det skal tilstrebes at en andel av låneporteføljen er
rentesikret.
Utviklingav forhold mellomflytendeog fastrentehar vært relativt stabilde sisteårene:

100%
90%
80%
70%
60%

83%

76%

80%

84%

84%

50%

Flytederente

40%

Fastrente

30%
20%
10%

17%

24%

20%

16%

16%

2012

2013

2014

2015
(1.kvartal)

0%
2011

I budsjettprosessenble det lagt til grunn at låneopptakfor nye investeringsprosjekti 2015 skulle tas opp i
slutten avåret. Påløpterenter og avdragfor nyelån vil derfor i liten gradpåvirkedriftsregnskapeti 2015.

9

Side124

Utviklingav kommunenslånegjeld2011– 2015* (* prognose2015):

700000000
600000000
500000000
400000000
300000000
200000000
100000000
2011

2012

2013

2014

2015

Påløpteavdragog renter som belastesi driften har holdt segstabilt i perioden2011 – 2013.Fraog med 2014
har det vært en økning som følge av et større låneopptak som ble vedtatt i kommunestyret juni 2014.
Låneopptaket er knyttet til større utviklingsprosjektersom foreløpig ikke er igangsatt.Midlene er plassert i
SparebankenSør på en egen konto for særvilkår. Utviklingen i renteinntektene viser derfor ogsåen positiv
utviklingog må seesi sammenhengmed utgiftene.
Utviklingav avdrag,renter ogrenteinntekter2011– 2015* (* prognose2015):

20 000000
18 000000
16 000000
14 000000
12 000000

Avdrag

10 000000

Rente

8 000000

Renteinntekt

6 000000
4 000000
2 000000
2011

2012

2013

2014

2015

Momskompensasjon
Prognoseviserat momskompensasjon
i driftsregnskapeti hovedsaker i balansei forhold til budsjett. Moms og
momskompensasjon budsjetteres ikke i investeringsregnskapet
, men føres regnskapsmessigpå hvert enkelt
investeringsprosjektslik at det er nettokostnadenesomvisesi regnskapet.
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Organisasjon og personal
Frolandkommunebestår av 6 virksomheter. Rådmannenhar to kommunalsjefer,omsorgog oppvekst,og det
er en stabsenhet,administrasjonsenheten.Hver virksomhethar et selvstendigansvarinnen sitt område,både
når det gjelder det faglige, personellmessigeog administrative. Den enkelte virksomhetsledergir i sin
kvartalsmeldingkommentarertil virksomhetensdrift i 1. kvartal2015.
Organisasjonskart

Støtteverktøyfor sykefraværsoppfølging
Froland kommune har i samarbeid med de andre kommunene i IKT-Agder-samarbeidet innført et nytt
elektronisk hjelpemiddel for sykefraværsoppfølging.Dette skal forenkle leders oppgaver i forbindelse med
oppfølgingavsykemeldtemedarbeidere.
«Verktøykasse»for ansatteog ledere
Det jobbesmed oppdateringav verktøy som rutinebeskrivelser,skjema,brukerveiledningerog oversiktersom
skalværetil hjelp i de dagligeadministrativearbeidsoppgaverfor ansatteog ledere.Det er et mål at oppbygging
og rammestrukturskalværepå plassfør sommerferienog at innholdog underliggendedokumenterfortløpende
vil bli ajourholdt.
AktivAnsatt
Frolandkommunefortsetter med tiltaket AktivAnsatt. Dette er et tiltak for å stimulereflere ansattetil aktivitet,
samtbenytte de flotte treningsanleggenepå Frolandia.Herer det treningsmuligheterfor alle aktivitetsnivåerfra
de supertrentetil mosjonister.Per1.kvartaler det ca.100ansattesombenytter segav AktivAnsatt-tilbudene.
Fysiskaktivitet gir overskudd,helseog trivsel.Vedå oppmuntretil økt fysiskaktivitet, kanhelseproblemerbåde
forebyggesog behandles.De som er fysisk aktive er mindre syke enn de som er lite fysisk aktive. Den
helsemessigevelferdsgevinstener økt livskvalitet.Dette skalevalueresnår det har gått ett år av AMU.
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A-meldingen
Frajanuar 2015 ble det innført en ny rapporteringsordningfor alle arbeidsgivereog andre opplysningspliktige.
Rapporteringav lønns- og ansettelsesforholdtil Skatteetaten,NAVog Statistisksentralbyrå(SSB)samlesi den
nye a-meldingenog skal sendesinn hver måned av alle som utbetaler lønn, pensjon og andre ytelser. Fem
skjemaerstattesav a-meldingen;
1. Lønns- og trekkoppgave(RF-1015)
2. Terminoppgavefor arbeidsgiveravgiftog forskuddstrekk(RF-1037)
3. Årsoppgavefor arbeidsgiveravgift/ følgeskrivtil lønns- og trekkoppgave(RF-1025)
4. Meldingtil Aa-registeret(NAV25-01.10)
5. Oppgavetil lønnsstatistikk(RA-0500)
Innføring av a-melding har vist seg å være mer tidkrevende enn antatt, delvis på grunn av tekniske og
systemmessigeutfordringer.Periodemessige
rapporteringsrutinerhar i oppstartsfasenogsåvist segå væremer
tidkrevendeenn tidligere antatt. Vi håper å kunne se en effektiviseringsgevinstetterhvert som rapporteringen
blir mer etablert.
Dialogplassen
Dialogplassenble etablert i januar 2015for å væreet hjelpemiddeli personaloppfølging.Dette er en arenader
ledere kan få hjelp til oppfølging av sykemeldte. Det tas også opp aktuelle tema som det ønskesmer
informasjonom, og det hentesda inn ekspertersomkan formidle dette. Det settesav 2 timer hver måned,der
bedriftshelsetjeneste,NAVarbeidslivssenter,NAVlokalt, HR,hovedverneombudog hovedtillitsvalgte kan bidra
med råd og hjelp.Det settesopp en møteplanfor hvert halvårslikat møtetidspunkteneer kjent for lederne.
PensjonsveiledningKLP
I januar har vi hatt informasjonsmøtemed KLPfor kommendepensjonister.Dette er en temadagvi arrangerer
hvert år med rådgiver fra KLP.Først er det generell informasjon om pensjon fra NAV og KLP,og deretter
mulighet for individuellesamtalermed rådgiver.Dette er alltid populært, og vi måtte i år arrangereen ekstra
rundemed individuellesamtaler.
Akan
Arbeidsmiljøutvalget(AMU) i Frolandkommune har besluttet å opprette et AKAN-utvalg i kommunen.AKAN
(Arbeidslivets kompetansesenter for rus-og avhengighetsproblematikk)er en organisasjon som er et
trepartssamarbeidmellom LO,NHO,staten. AKANhar som formål å forebyggerusmisbruk,formidle hjelp til
ansatte med rusproblemerog gjøre ledere og ansatte i stand til tidlig å reagerepå risikofylt rusmiddelbruk.
KommunensAKAN-utvalgvil jobbevideremed dissetemaeneinternt i kommunen.
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Fravær
Første kvartal har et lavere langtidssykefraværenn tilsvarende periode de to siste år. Se virksomhetenes
kommentarfor mer informasjon.
Fravær1. kvartalfordelt påvirksomhetene,korttid og langtid

Fravær
Rådmannen
Administrasjonsenheten
Mykland
Frolandskole
Frolandbarnehage
Velferd/barn/helse
Omsorg
Teknisk/Frolandia
Kommunentotal

1.kvartal 2013
Korttid
Langtid
0,15
0
1,86
1,45
3,68
0,56
3,76
4,94
3,31
3,25
1,18
4,18
3,69
4,38
2,74
4,13
2,94
4,02

1.kvartal 2014
Korttid
Langtid
0
0,93
1,04
10,31
0,51
4,71
2,26
8,17
3,41
10,46
1,49
5,32
1,82
10,69
1,34
7,2
2
8,43
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1.kvartal 2015
Korttid
Langtid
0
2,43
1,18
3,57
0,18
0
2,77
9,94
4,21
14,6
2,45
6,15
2,81
4,13
1,46
2,6
2,6
7,24

Fravær1.kvartalfordelt på kjønnog alder

Alder
under20
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
over70

1.kvartal 2013
Kvinne
Mann
0
0
6,65
0,52
5,74
10,71
8,15
6,25
6,7
4,72
7,31
8,33
0
0

1.kvartal 2014
Kvinne
Mann
0
0
11,05
0,56
9,93
3,59
17,22
9,84
8,63
5,4
10,32
2,69
0
0
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1.kvartal 2015
Kvinne
Mann
2,38
0
14,63
12,43
9,26
0,59
9,73
6,91
12,12
1,62
10,06
13,98
9,52
0

Virksomhetenes kvartalsrapporter
750 - Mykland oppvekstsenter
Virksomhetsleder:SigneHeldalRisholt
Virksomhetsområde
Virksomhetsområde750 bestårav Myklandfådelte skoleog SFO. Virksomhetslederer SigneHeldalRisholt.SFO
tilbys gratistil aktuelle1. og 2. trinn, 3 timer i uken.Dette faller rimeligeredette året ennå sette opp midtskyss,
med skolensegenandeler.
Myklandbarnehageer en avdelingunder Frolandbarnehage,med styrer som dette barnehageåreter leder på
oppvekstsentereti 20 % stilling. Skolen og barnehagensamarbeider,så langt som mulig, om relevante
prosjekterog personale.
Myklandoppvekstsenterliggeri naturskjønneomgivelser,ca. 30 km fra kommunesenteret.
Nøkkeltall/ Statistikk
Elevtalleter 29. Fortiden er det 3 %av elevenemed enkeltvedtaketter Lovom spesialundervisning.
Et barn har
i løpet av 1. kvartal vært til utredning hos PPTog det vil trolig komme krav om spesialundervisningfra neste
skoleår.Det er ingen barn som har enkeltvedtakgrunnet «Særlignorskundervisninggrunnet annet morsmål.»
To eleverhar pc hjemmemed lydbøker,pga.dysleksiog andrespråkvansker.Dette er delvistilpassetopplæring
og spesialpedagogiske
tiltak.
Organisering / Personalsituasjon/ Sykefravær
Skolenbestårav tre basisgrupper.Det er 1.-2. trinn i en gruppe(7 elever),3.-4. trinn i en gruppe(8 elever)og
5.-7. trinn i en gruppe(14 elever).Hvergruppehar en kontaktlærer.
4 timer hver tirsdag har 1.-2. trinnet besøkfra 6-åring i barnehagen.Det er en trygg og god tilnærming til
skolestartkommendehøst.
Det har i perioden vært mindre fravær. Mesteparten av fraværet har vi klart å ivareta ved å slå sammen
gruppereller at virksomhetslederhar vært vikar. Fraværetskyldesegensykdom,sykebarn eller kurs.
Satsingsområder
Norsk – regning – engelsk,kvalitetssikringav disse basisfagene.IKT, med « It`s learning» som pedagogisk
læringsplattform,særligfor 5.-7. trinn. Vi er i gangog undervegs!
Vi sliter med dårlig nettverk og dermed blir det vanskeligå gjennomføredata som en av fem grunnleggende
ferdigheter i skolen.Noe klarer vi få til, men ikke alt. Trolig langsiktig,men helst på kort sikt, ønskervi å få
fiberoptikk pålinjen til Myklandoppvekstsenter.Dettearbeideter i gang.
Økonomi
Vi ligger litt i overforbruk på lønnsmidleriht. til budsjettet. Inntekt fra andre kommuner er ikke periodisert.
Tallenevil gåmot hverandreog balansere.(Gjesteelever
fra Åmli kommune)
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Virksomhetsledersvurdering
Vi har de tre siste månedenehatt en rolig og grei arbeidsperiodefor eleveneog lærerne.Vi har gjennomført
«Elevsamtaler»og«Utviklingssamtaler»med foreldrene.Skolenfår godetilbakemeldinger.Dette er jeg gladfor.
Den lille barnahagnavdelingenmed 9 barn, får også svært gode tilbakemeldinger av foresatte i
«Foreldreundersøkelsen».
Det har vært en travel tid for virksomhetsleder,sidenansvaretsom styrer i barnehagenmed mye vikartjeneste
grunnet sykemeldingerog vikarmangel,har vært til tider uforutsigbar. For nesteskoleårmå vi se nærmerepå
organiseringen.Det bør værestyrer tilstede i barnehagenmed en større stilling enn de 20 % jeg har pr. i dag.
Gjernekan barnehageninn under skolensvinger og budsjett, med tanke på ressursbruksærlig til lønninger.
Områdersommankantenkemer samarbeidpå er Leksehjelp,SFO-timer og åpningstideri barnehagen.
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780 - Froland skole
Virksomhetsleder:HallgeirBerge(OddvarHaslemokonstituert 1.kvartal2015)
Virksomhetsområde
Frolandskolebestårav følgendeavdelinger:
Kulturskolen
PPT- Pedagogiskpsykologisktjeneste
VO- voksenopplæringen
SFO- skolefritidsordning
Frolandskole1.-10
Virksomhetenhar 121 ansattefordelt på de fem avdelingene.Dette inkluderersykmeldte,foreldrepermisjoner,
vikarerog midlertidigeansatte.Pr. 30. marsutgjorde dette 92 årsverk.Frolandskole1.-10 er den størsteav de
fem avdelingene.Avdelingeneer lokalisertinnenfor sammeområdepå Mjølhusmoen.
Nøkkeltall/ Statistikk
PPT:
Statistikk
I åretstre førstemånederhar PPT hatt 12 nyhenvisninger.Pr.31.03.15haddePPTtil sammen186brukere.
Personalsituasjonen
Fra 6. mars gikk en av våre medarbeidere ut i fødselspermisjon.Hun har hatt en del sykdom under
svangerskapet.Det er dette somforklarer den høyefraværsprosentenfor PPTi år. Dennekombinertestillingen
som består av saksbehandler og logopedisk trening ble lyst ut før jul, men fikk ikke søkere.
Saksbehandlerandelen
av stillingenble lyst ut på nytt, og kvalifisertsøkermed mastergradi spesialpedagogikk
starter opp i midten av august. For øvrig har vi fått til en avtalemed privatpraktiserendelogopedom kjøp av
logopedtjenesterfra marsi år.
Økonomi
Lønnsbudsjettetsett i sammenhengmed refusjon av sykepengerfra NAVer i balanse.Det vil trolig bli noen
innsparingerher i nestekvartal grunnet at vi må vente på vikar til august.Våredriftsutgifter følger ikke lineært
forbruk, og var vedutgangenav marslavereenn dette.
SFO:
Antall barn i SFOpr 31.mars:

Antall barni SFO
Antall med100 %plass

1.kl
64
37

2.kl
32
14

3.kl
30
15

4.kl
15
2

5-7. kl Sum1.-7. kl
1
142
0
81

Vi har for tiden to baserpå SFO.Enpå Nidarhall,og en basepå skolen.SFOpå Blakstadheiaog Frolandskoleble
slått sammeni uke 9 (vinterferien).Målet vårt nå på våren er at personaletfra Blakstadheiaog personaletpå
Frolandskoleskalbli godt kjent med hverandre.Slikat vi kanbli en personalgruppesomarbeidergodt sammen,
og dermedskapergodeog tryggerammerfor barnavåre.
Utfordringer:Vi er ganskemangebarn sommå fordelesrundt forbi p.g.a.plassmangel.Denstørsteutfordringen
er den fysiskeavstandenmed basenpå Nidarhall.Barnakan ikke gå over trafikkert vei alene.Det krever at vi
brukeren ca.20 %stillingi ukafor å følgebarn. Vi følgertil buss,kulturskole,leksehjelp,Bornto move,etc.
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Kulturskolen:
Antall elevervedskolen:138
Sumantall elevplasser:146( dvsflere eleverdeltar på mer enn et kurs)
Antall eleverpåventeliste:16
I tilleggstyrkesnoemusikkundervisningpå b-trinnet.
Voksenopplæringen:
Liv ThereseFiane er i delvis permisjon dette skoleåret. Hun har 30 % administrativ stilling som leder for
voksenopplæringenhososs.Dette betyr at vi har leid elevplasseri voksenopplæringeni Arendalkommune.Det
er for tiden 13 elever.I tillegghar vi 5 eleversomfår spesialundervisning
hososs.
Det er for tida 8 deltakeresomfår opplæringi norskmed samfunnskunnskap
for voksneinnvandrere,1 deltaker
somgårpå grunnskoleopplæringog 1 deltakersomgårpå kursi engelsk,ogsågrunnskolenivå.
Hittil er det ikkeregistrert nye søknaderom norskmed samfunnskunnskap
for voksneinnvandrere.Deåtte som
deltar nå vil trolig fortsette. Det er registrert til sammento søknaderom grunnskoleopplæring(én ny i tillegg til
deltakerensomskalfortsette fra 2014/2015).I deltakervil fortsette på kursi engelskpå grunnskolenivå.
Det er nå fem deltakere som får spesialundervisning.Søknadsfristener ikke gått ut, men trolig ønskeralle å
fortsette med opplæring.Deltakernefår i dagopplæringeni Froland.
Frolandskole:
Trinn
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
8. trinn
9. trinn
10. trinn
Sum
2013/2014
2012/2013

Gutter
50
33
36
36
40
31
28
35
42
38
369
321
322

Jenter
40
28
28
34
37
29
35
44
38
43
356
317
327

Sum
90
61
64
70
77
60
63
79
80
81
725
638
649

Vi har hatt en økningmed 87 eleversidenforrige skoleår.79 av dissekom fra Blakstadheiaoppvekstsenteretter
vinterferien.
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Ser vi på elevermed enkeltvedtakom spesialundervisning
visertalleneGSIpr 1. oktober:
År 2010
97

År 2011
99

År 2012
87

År 2013
76

År 2014
75

Organisering/ Personalsituasjon/ Sykefravær
Sykefravær1.kvartal2015
Avdeling
Voksenopplæringen
SFO
Kulturskolen
PP-Tjenesten
Frolandskole,Administrasjon(780)(2020)
Frolandskole,1.-4. trinn (780)(2020)
Frolandskole,5.-7. trinn (780)(2020)
Frolandskole,8.-10 trinn (780)(2020)

Totalt
11,4
40,77
1,11
6,51
13,21
12,5
3,8
13,31

Korttid
1,1
5,74
1,11
2,72
2,02
2,62
2,62
2,61

Langtid
10,3
35,04
0
3,8
11,18
9,88
1,18
10,7

Sum

12,71

2,77

9,94

Satsingsområder/ Mål
Strategiog tiltaksplangrunnskolen2013– 2017visertil følgendetiltak for nyeFrolandskole:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bedreskoleresultatene
Tiltakfor tidlig innsats
Utvikleet godt læringsmiljø– Læringsmiljøprosjektet
Utbyggingav ny baseromsfløy
Ombyggingav Frolandskolefor å gi kontorplasserog klargjøreskolenfor 4 paralleller
Elevkantine
Gjennomførede tiltak somTelemarkforsknings
rapport skisserte

I februar ble den nye baseromsfløyenferdig og tatt i bruk. Et flott tilbygg med 8 store klasseromog 8
grupperom. Etter vinterferien flyttet elever og ansattefra Blakstadheiaoppvekstsenterned til Froland skole.
Overflyttingenvar godt planlagt, og dette gikk svært bra. Klassenebestår som de er fram til sommeren.Vi
ønskerå styrke de laveste trinnene neste skoleår ved å styrke basisfagene.I tillegg er det svært ønskeligå
beholde de 5 klassenevi har på neste års 2. trinn. Ut fra Elevundersøkelsen
og Olweusundersøkelsen
har vi
utfordringer med høye mobbetall på flere trinn. Froland skole har dette semesteret blitt med på
LæringsmiljøprosjektetgjennomLæringsmiljøsenteret.Dette er et landsomfattendeprosjekt som forløper seg
over 3 semesteret.Temaenevi jobber med der er mobbing,klasseledelseog organisasjonskultur.Enannenplan
det er blitt jobbet med er ”Forslagtil helhetligplan for disponeringav areal” vedOddR.Jørgensen.I februar ble
nye pauseromferdigstilt på bådebarnetrinnet og ungdomstrinnet.Det ble ogsågjort justeringerpå kontorene
til de ansattefor å kunne ta imot de nye lærernefra Blakstadheia.I tillegg har PP-tjenestenfått nye kontorer i
administrasjonsfløyen,
og kontoret til merkantilt har fått størreplassmed ny resepsjon.
Økonomi
I forhold til månedsrapportfor marsser det ut til å bli et merforbruk på ca. 4 mill på årsbasis.Tiltak: Reduksjon
av vikarbruk, 1 vakant stilling på PPT, Sammenslåingav klasser fra 1. august fører til reduksjon av 3
lærerstillinger.Vi har lagt opp til å slå sammenklasserpå nesteårs 2., 4. og 5. trinn. Imidlertid blir 2. klassene
store med elevtall på over 25. I tillegg er det store elevutfordringerpå dette trinnet. Vi vil vurdere sterkt å
beholdedagens5 klasserpå dette trinnet. Dette er ogsåi tråd med nasjonaleføringerfor tidlig innsats.Dette vil
medføreat reduksjonenvi har lagt opp til med reduksjonav 3 lærerstillingeri realiteten blir 2 lærerstillinger.
Dette vil igjenmedføretil at underskuddetfor 2015ikke blir redusertsåmye somplanlagt.I tillegg vil timetallet
på ungdomstrinnetøkemed 1 time pr ukepgainnføringenav valgfag.Dette vil for vår skolebety en utvidelsepå
9 timer pr uke.Postenfor skyssviserigjenat vi er underbudsjettert.I periodenfra vinterferientil sommerferien
får vi et merforbrukpå ca. 200.00,- pgaskyssav eleverfra Blakstadheia.Påårsbasisliggervi an til et merforbruk
på skysspå ca.750.000,-.
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Virksomhetsledersvurdering
Virksomhetenhar iverksatt og kommet godt i gangmed utviklingsarbeidetmht til Ungdomsstrategienog lokalt
fagplanarbeid.I tillegghar vi godt fungerendeoverordnedeteam medressursteam,sospedteam,oppvekstteam
og olweusteam som gode støttefunksjonerfor ledelsen.Skolenhar for tiden et økende antall elever med
psykososialevanskersom gir seg utslag i skolevegring,vold og høye mobbetall. Noe av dette håper vi at
Læringsmiljøprosje
ktet kanbidra til å bedre.I tilleggser vi det somet viktig forebyggendetiltak å kunnegi flere
tilbud til elevenei friminuttene som ny kantine,åpent bibliotek og bruk av hallene.I dennesammenhengener
det ogsåviktig å få fullført plan for oppgraderingavuteområdenetil skolentil gledeog nytte for alle elevene.
I april tiltrådte den nye virksomhetslederen.Det har blitt jobbet med en ny lederstruktursom skalgjeldefra 1.
august.Forskolensdel vil ledelsenbeståavvirksomhetsleder/rektor,assisterenderektor og 3 avdelingsledere.
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790 - Froland barnehage/ 791 - Private barnehager
Virksomhetsleder:GryReiulfsen
Virksomhetsområde
Frolandbarnehagebestår av Blakstadheiabarnehage,Bliksåsenbarnehage,Gårdsbarnehagen,Kringletoppen
barnehage,Myklandbarnehageog FrolandFriluftsbarnehage.
Nøkkeltall/ Statistikk
Antall barnpr 15.12.14er 179barni de kommunalebarnehagene.Deprivatebarnehagenehar 177barn.
Totalt er det 356barn i barnehageFroland.
Organisering/ Personalsituasjon
Barnehage
Bliksåsen
Blakstadheia
Kringletoppen
Friluftsbarnehagen
Gårdsbarnehagen
Mykland
Spesialundervisning
Administrasjon
Frolandbarnehage

Avdelinger
4
4
2
1
1
1

Barn
51
54
29
18
17
8

13

177

Årsverk
13
13
6,5
3,3
3,3
2,8
5,6
1.5
49 – 61 ansatte

Fraværstallene:
Frolandbarnehage
4. kvartal2014
1. kvartal2015

Totalt
19,85
18,80

Korttid
1,38
4,21

Langtid
18,47
14,60

Fraværstalleneer i denneperiodennoe synkende,noe somer positivt ettersomvi har megethøyefraværstall.
I den forbindelse har arbeidstilsynethatt tilsyn i alle 6 barnehagene,rutiner for oppfølging av sykmeldte.
Konklusjonenherfra kommerpå nestekvartalsrapport.Fokuspå denneproblemstillingenvil vi arbeidemyemed
videre.
I sakerhvor fraværeter arbeidsmiljørelaterthar vi bistandfra AgderArbeidsmiljø.
Satsingsområder/ Mål
Visjonenfor Frolandbarnehage:”Gode barndomsminner”
Satsningsområde:
Lekog relasjonermed barn
Arbeidetmed tidlig innsatsog Kvellometodenvidereføres,og observasjonskorpseneer rundt på runde 2 i alle
barnehagenede neste2 årene.
Det er satt ned et utvalgsomjobber med utarbeidelseav ny barnehageplanfor Frolandkommune. Arbeideter
forventet ferdigstilt i mai 2015. Målsettingener å avklarehvaslagsbarnehagetilbudFrolandkommuneskalha
og hvor mange barnehageplasserdet er behov for frem til 2019. I tillegg blir dette et styringsredskapfor
kvalitet og utviklingi barnehagene.
Åretsbarnehageopp
tak er nå avsluttet. Totalt var det 93 søkere,hvorav86 barn hadderett til plass. 64 barn
var helt nye søkere,og 7 av dissehar ikke rett på plass.Det vil antakeligblitt gitt tilbud til de uten rett til plass
før 1.8.15.Det er fortsatt ledigkapasitet til barn somer over 3 år i enkeltebarnehager.
Det er gjennomførtbrukerundersøkelseblant foresatte i Frolandskommunalebarnehager. Dennevisertydelig
at foresatte er godt fornøyde med barnehagene. Noen områder må det jobbes videre med, spesielt
informasjontil foreldreneog tydeliggjøringav det arbeidetsomgjøresrundt om i barnehagene.
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Økonomi
Ansvar790 Frolandbarnehageligger i dag i balanseog har en sunn økonomi. Det er nå foretatt en grundig
detaljoppryddingi budsjettet. Dette gjør det lettere å følge dette bedre opp for seksjonslederne.Det er nå
vedtatt nasjonaleendringeri barnehagebetalingengjeldendefra 1.5.2015.i tillegg kommer det en ny forskrift
om gratiskjernetid.Hvilkekonsekvenserdette får, har vi foreløpigikkeoversikt over.
Ansvar 791 Private barnehagerhar i dag er mindreforbruk. Dette forklares med færre barn i de private
barnehagene.Gjestebarnhar vi fortsatt somet muliguforutsigbarkostnadi løpet av2015.
Virksomhetsledersvurdering
Frolandbarnehageer en sektor i stadigutvikling,der mye spennendeskjer. Ny barnehageplanvil gi ossen del
svar på hvordan barnehageneskal organiseres.I dag har vi full barnehagedekning.Tilbakemeldingenfra
brukerundersøkelsenga oss god tilbakemeldingerpå arbeidet vårt i barnehagene.Det kom ogsåfrem noen
oppgavervi må jobbe videre med. Dette arbeidet er alleredei gang.Vi har engasjerteog aktive medarbeidere
somgjøren strålendejobb hver dagfor barnai Frolandkommune.
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820 - Velferd,Barnevern og Helse
Virksomhetsleder:JarleKnutsen
Virksomhetsområde
Virksomhet for Velferd, Barnevern og Helse (VBH) består av: Sosiale tjenester, barneverntjenester,
helsetjenesterog flyktningetjenesten.Det er ca. 85 ansatte i virksomhetenfordelt på ca. 45 årsverk.Største
avdelingi virksomhetener Bjørkeveien2, bolig for funksjonshemmede.Totalt er budsjettet for 2014 på 52,2
mill.
Nøkkeltall/ Statistikk
Helsestasjonenoppleversværtstor pågang/ behovi skolehelsetjenesten.HelsesøsterpåFrolandskolehar ca15
avtaler hver daghun er på Frolandskole.I dissedagerjobber vi med utvidelseav helsesøstertilbudeti skolen.
Ny stilling50 %er lyst ut foreløpigfor 2015,og stillingentil vår helsesøsteri skolener utvidet.
Barneverntjenestenhar et normalt antall nyemeldingerå jobbemed.Det leggesi dissedagerom til innføringav
fullelektroniskarkiv,og dette vil kunnelette og effektiviseresaksbehandlingpå sikt. Tjenestenhar en vakanspå
0,5 st, og vi jobber med å få inn folk her.
Psykiskhelse-rus, samt Nav opplever boligproblematikkensom den mest utfordrende for tiden. En har klare
utfordringer når det gjelder midlertidige boliger, jfr. krav i Lov om Sosialetjenester i Nav. På Nav jobbesdet
aktivt med reduksjon av sosialhjelpsutgiftene.Både gjennom den generelle saksbehandlingen,men også
gjennomprosjektetAktiv i Froland.Kvalifiseringsordningen
(KVP)somer en lovpliktigytelse,har flere brukere.
Det serogsåut til å værestort behovfor oppfølginginnenrusfeltet.
Boligsosialter det fremdelesomfattende behov i forhold boligsituasjonen. En tenker da på boliger VBHhar
behovi forhold til de tjenesteren skalgi befolkningen.
Kommunener tildelt et laverebeløpi startlånmidleri 2015.8,6 mill er en reduksjonpå 1,4 mill.
I kommunestyremøte,april-14, ble det vedtakpå byggingav boligertil ungdommedfunksjonshemming.Boligen
leggessentralt i kommunenved Osedalsbakken.Det leggesopp til omsorgsboligermed heldøgns- oppfølging,
somigjenutløser45 %tilskuddfra Husbankensside.
Innenflyktningetjenestenleggervi opp til mottak høsten2015.
Organisering/ Personalsituasjon/ Sykefravær
VBHdekkeri stor gradkommunenshelse- og sosialtjenester.I og med at denbestårav over 20 tjenesteområder
somer sværtulike i størrelse,kompleksitet,bemanningmed mer bør virksomhetengjennomgåsi løpet av2015.
Det er også et kommunestyrevedtakom en slik gjennomgang,og da med utgangspunkt i virksomhetens
vanskeligeøkonomiskesituasjonde sisteårene.Sykefraværeti VBH,jfr. Rapporti Agressoer for første kvartali
20156,33%.Det er enkeltelangtidssykemeldinger
innensmåavdelinger,samtansattei BPA-ordningersomhar
trekker opp prosenten. De som jobber i som brukerstyrte personligeassistenter(BPA)jobber hjemme hos
brukerne,og det er ulik organiseringhvor ogsåbrukerog foreldre har arbeidsgiveroppfølgingen.
Satsingsområder/ Mål
Vårt hovedmåler rettet mot tjenesteytingen, hvor vi ønskerå gi våre brukere gode og tilpassedetjenester.
Innen enkelte områder vil en annen viktig målsetting om at virksomhetensøkonomiskeramme skal holdes,
kommei konflikt med hverandre.Vi sernå flere eksemplerpå dette med utgangspunkti klagerpå vedtak.Dette
gjeldersærligtjenestertil utviklingshemmede(boveileding,omsorgslønnog BPA).
For barneverntjenestenvil det være viktig å styrke beredskapenutenom normal arbeidstid.Jegtenker da på
kommendeordningmed interkommunalbarnevernvaktsomdet jobbesmed i distriktet i år.
VBH er sterkt engasjerti det rusforebyggendearbeidet, særlig rettet med ungdom og unge voksne.Her er
ruskonsulent/SLT
-koordinatorviktig.
Måloppnåelse
Generelt, og ved hjelp av mange dyktige fagfolk i virksomheten,så yter vi tjenester i tråd med gjeldende
lovverk.Med de rammervi jobber under,såer dette et viktig mål for oss.
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Økonomi
I 2015er det et sterkt fokuspå økonomii virksomheten,og vi har særligsett på, og gjort innstramminger,innen
de avdelinger som slet økonomisk i 2014. Pr dato er Nav kontoret i rute, og driver godt innenfor
budsjettrammen.Boligenfor utviklingshemmede– Bjørkeveien2, har gjort konkrete innstrammingeri driften
på personalsiden,og dette gjør sitt til at de nå ligger mye bedre an enn i fjor. Det sammegjelder for så vidt
barneverntjenestenogså,men her er usikkerhetsfaktorenemangeflere, og antall tunge / omfattende saker
såpassmange,at en ikkekankonkluderepr. nå.
Virksomhetsledersvurdering
Økonomi– ressurser, satt opp mot rettighetsbasertetjenester som vi leverer, er det spenningspunktvi lever
med i virksomheten.Det er viktig at våre kjernetjenesterprioriteres politisk, og at vi har midler til å møte de
økte utfordringer som leggestil kommunene.De fleste endringerog reformer de siste årene,og i årene som
kommer, ser ut til å medføre økt kommunalt ansvar.Bådeinnen helse,psykiatri-rus og barnevernvil denne
trendenfortsette.
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830 - Omsorg
Virksomhetsleder:AlvBirgerUldal
Virksomhetsområde
Virksomhetenomfatter tjenestene:
Administrasjonomsorgmed omsorgsleder,koordinator,fagkonsulentog ITkonsulent
Velferdstiltakfor eldre,aktiv omsorgmedsosialeog kulturelle aktiviteter
Frolandsykehjemmed 36 langtidsog korttidsplassersamt3 aldershjemsplasser
Fellestjenestersykehjemmed kjøkken,vaskeriog renhold
Hjemmesykepleienmed sykepleietjenestertil hjemmeboendebrukere
Hjelpeordningerfor hjemmetmed hjemmehjelpog ambulerendevaktmester
Nøkkeltall/ Statistikk
2014
100,18
83
23
18
21
15
249
63 år
98

BeleggsprosentFrolandsykehjem
Korttidsoppholddøgn*
Avlastningsoppholddøgn*
Dagpasienter
Annetbotilbud
Tildelingavleiligheter
Antall brukereavhjemmesykepleie
Gjennomsnittsalderbrukerehj. spl.
Antall brukereavhjemmehjelp
Antall brukereavhjemmetjenestertotalt
Antall trygghetsalarmer
Antall klager

65
0

*=endret i 2015fra antall vedtak til antall døgnopphold på sykehjemmet
**=nytt i rapporten for 2015
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1.kv. 2015
107,20%
259 døgn*
41 døgn*
18
11
5
151
75 år
82
171**
58
1

Organisering/ Personalsituasjon
Stillingshjemlerfordelt på tjenester:
Administrasjon
Velferdstiltak
Frolandsykehjem
Fellestjenestersykehjem
Hjemmesykepleien
Hjelpeordningene
Lærlingerhelsefag
Sumårsverk

Årsverk
3,7
0,75
32,9
6,9
20
7,1
3
74,35

Fraværfor den enkelte tjeneste:
Avdeling
Fellestj.i omsorg
Frolandalders- og sykehjem
Hjemmesykepleie
Hjelpeordningerfor hjemmet
Fellestjenesterfor sykehjemmet
Velferdstiltakfor eldre
Gjennomsnittfor virksomheten

Totalt 2014
0,29%
10,73%
6,17%
16,79%
21,95%
36,50%
10,40%

1.kv. 2015
0%
8,00%
6,27%
3,64%
2,50%
0%
6,09%

Satsingsområder/ Mål
Virksomhetensvisjon:Trygghet,medbestemmelse,respektlivskvalitet
Fokuspåkvalitet og brukertilfredshet
Tiltaki forhold til Samhandlingsreformen
Prosjektmedvirkningi ØstreAgdersamarbeidet
o KommunalØyeblikkelighjelp
o Godepasientforløp
Prosjektmedvirkningi IKTAgdersamarbeidet
o Lede innføringen av nytt administrasjonsverktøyfor kjøkkendrift sammen med Arendal og
Grimstad(lovpålagt)
Utarbeidekompetanseplan
SøkeStatenom midler til kompetansehevingsmidler
Rekruttereog beholdekompetentpersonale
Rapporterepå ressurskrevendebrukere
Planleggeferieavviklingen
Utarbeideplanfor vernetjenesten
Ny omsorgsplan

Måloppnåelse
Enklagemottatt og behandlet.
Kompetanseplanen
følgesi kursingenavvårt personale.
Egetfelleskursromfor kommunenetablert på sykehjemmet
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Økonomi
Virksomhetener under et sterkt økonomiskpressgrunnet økningi etterspørselenetter lovpålagtetjenester.
Alle deler av tjenesten er oppmerksompå situasjonen,og det «spares»der det er mulig. Men hvis presset
fortsetter, vil det væreen fare for at virksomhetensbudsjett må vurderesutvidet, alternativt beslutteslavere
aktivitet i deleravvirksomheten.
Virksomhetsledersvurdering
I åretsførste kvartal har det vært stor etterspørseletter våre tjenestermed et særligpresspå sykehjemmetog
botilbudet i Furutoppensombetjenesav hjemmetjenesten.Dette er en situasjonsomhar bygdsegopp over de
siste 4-6 mnd., og opplevesnå som konstant. Pressethåndterespå sykehjemmetmed å «gjenåpne»tosengs
rom, og settesengerinn på stuer når pågangen er størst.I Furutoppenbrukesogsårom somikkeer tiltenkt som
botilbud over lengre tid. Det bemannesekstra for å klare den økte belastningen,men arbeidssituasjonener
utfordrende for personaletsom hele tiden må takle uforutsette endringeri arbeidsdagen.Sykefraværettotalt i
virksomheten har som forventet gått betydelig ned siste halvår. Dette skyldes endret status i flere
langtidssykemeldinger.
Virksomhetensledelsehar god oversiktover den enkelte ansatte,og det registreresat
det fremdelesi liten grader arbeidsrelaterteforhold somer årsaktil fravær.

27

Side142

911-917-934 Teknisk tjenester
Virksomhetsleder:HognePrestegård
Virksomhetsområde
Tekniskdrifter alle kommunalebygningerog eiendommerinklusiveveier,samtat det levereskommunalevann
og avløpstjenester.I tillegg har teknisk ansvarfor forvaltning av lovsakerknyttet til planlegging,oppmåling,
byggesakog landbrukinklusivevilt- og fiskeforvaltning.Fra01.03.13overtok tekniskogsåansvaretfor Frolandia,
samt at Fritidsklubbenog FrolandsVerkKultursenteri navnetogsårapporterervia teknisk.Teknisksamarbeider
med interkommunaleselskapeneom administreringog gebyrfor renovasjon,slamog feiertjenester.
Nøkkeltall/ Statistikk
Et utvalgav nøkkeltallfor virksomheten:
Byggesaker
Ferdigattester
Oppmålinger
Søknaderom
produksjonstilskudd
Areal(bygg)/m 2
(EksFrolandVerk)
Kommunalveg,meter
Totalt vannforbruk
/m 3/døgn
Frolandia,besøk

2010
187
46
100
59

2011
208
82
139
54

2012
190
51
89
52

2013
150
55
87
51

2014
144
53
85
50

Kommentar1. kvartal 2015
55 saker
22 ferdigattester+ 4 midlertidige

44.750

44.806

45.173

46 000

45 860

Nybarnehage+ bolighus– Nidelv28

83.234
1019

85.034
775

85.034
678

89 500
731

90 000
781

Ingenformelt privatisert,men vedtatt
Relativtstabilt

64886

50922

73343

23079 Terapi- og saltimer er inkludert.
Ikkeskolenesomhar 2740besøk

Talletviserantall aktivebønder

Organisering/ Personalsituasjon/ Sykefravær
Det er to hovedutfordringerknyttet til bemanning.Den ene utfordringen ligger i at vi er en liten organisasjon
somer sårbarnår nøkkelpersonerslutter. Denstørsteutfordringener imidlertid at kommunenfår økt behovfor
bemanningknyttet til flere veier, flere bygningerog lengre VA-nett. Det gjelderspesieltpå nye bygningersom
har nyetekniskeløsninger,somogsågjørat vi får behovfor spesialkompetanse
innenmangeområder.
Teknisker organisertmed tre avdelinger,henholdsviseiendom,forvaltningog Frolandia.Forvaltningtar segav
lovsaker, mens eiendomsavdelingenhar drift av kommunale tekniske tjenester. Frolandia drifter ulike
brukertilbudi basseng,treningssenterog haller.
Det har vært noen personalendringer,samt noe omorganiseringsom følge av Kommunestyretskrav om
kostnadskutti 2014somførst ble iverksattfra nyttår 2015.
Eiendomhar 3 fagteamknyttet til renhold,vei og vaktmester/grønt,samtavdelingfor vannog avløp.
Til sammener det 75 personertilsatt i tekniskfordelt på 58,6årsverk.
År
2011
2012
2013
2014

ÅrsverkSumteknisk
39
38,8
57,6
55,1

Eiendom

VA

Forvaltning

28,3
30,4
29,8

4,6
4,5
6,6

5,9
4,7
4,7

Frolandia
8
12
18
12

På ansvar912 drift er det i tillegg; 2 stillinger som prosjektansatteog 1,5 med 30% lønnstilskudd,samt 2
byggeledere som lønnesav løpendeinvesteringsprosjekt
. PåVA har vi fra i år inkludert ledelse,administrasjon,
byggeledelse,renholdog nødvendigmaskinarbeid.
Bemanningen ved Frolandia er redusert med nye 0,75 årsverk grunnet oppsigelser og bortfall av
ansvarsområderog tjenester. Den tekniske driften utføres sammen med vaktmestere og renholdere i
eiendomsavd,samtledelsenog leverandører.
Tekniskhar en egenHMS-plansomblir fulgt opp jevnlig.
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Sykefraværeter lavt og har hatt en positivutvikling.
År
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Sykefravær
7,80%
9,01%
7,62%
3,5%
3,74%
3,5

VedTekniskeiendomog Forvaltninger det et jevn lavt sykefravær.Det forekommernoen langtidsykemeldinger
(2,92%),men korttidssykemeldingeneer lavt (0,82%).VedFrolandiaer det bedringsett i forhold til sistekvartal
2014.
Satsingsområderog måloppnåelse
Driften av virksomhetener i stadigtilpasningtil de utfordringer vi står overfor. Det innebærerblant annet at vi
har satset ytterligere på styringssystemer,tjenesteanalyser og verktøy for rutinemessig oppfølging av
installasjoner,byggog anlegg.
Forå få bedrekontroll på ressursbrukenvil vi ha størrefokuspå strategierfor eiendom.Dette gjøresblant annet
ved en mer systematiskbruk av verktøyetIK-bygg,sammenmed brukerneav bygningsmassen.
Arbeideter godt
påbegyntog det vil lede frem til en dynamiskeiendomsstrategisom skalsynliggjørebehovenefor vedlikehold,
nyanskaffelser og evt. avhendingav uhensiktsmessigebygningsmasser.Ved tjenesteanalyse2014 av kostra
rapporterte tall, viser at Froland kommune har klart en betydelig reduksjoni energikostnadenei forhold til
kommunensdriftsutgifter.
Vår systemteknikersom tar segav avansertestyringssystemerknyttet til energioppfølgingog ventilasjon,låseog alarmsystemerog vannrensing,har sammenmed øvrigevaktmestereog leverandørerdeltatt i arbeidetmed
å implementereenergioptimaliseringsløsninger
slikat ca. kr 0,5 mill ble sparti fjor.
Vi har jobbet for å reduserevannforbruket knyttet til lekkasjer.De siste fire årene har vi klart å redusere
lekkasjerslik at forbruket av vann har sunketmed 33%i forhold til i 2010,til tross for et stadigøkendeantall
abonnenter.Dette gjørat vi kanventemed å ta storeinvesteringeri nytt vannbehandlingsanlegg.
Vi jobber ogsåmed kontroll på avløpsvannet,men her er renseanleggeti sådårligforfatning at man uansettmå
forvente en betydelig kostnad i løpet av forholdsvis kort tid. Planleggingener godt påbegynt etter
Kommunestyretsvedtakom nytt anlegg,og vi regnermed at det vil kunneferdigstillesi 2016selvom det nå ses
på alternativesamarbeidsløsninger
med Arendalkommune.
Brannstasjonenbrant ned sommeren2013,og det har vært utfordrende å få etablert segi midlertidigelokaler.
Nåhar vi endeligstartet på anbudsprosessen.
Ferdigstillelseinnenutgangenav2015.
Forrige beredskapsøvelsegav teknisk virksomhet mange signaler om hvor viktig dens kompetanse og
infrastruktur er. Bortfall av IKThar vi ogsåhatt reel erfaringmed,bla raseti Blakstadkleiva,div lynnedslag,samt
etablering av UPSløsningerog aggregater og manglenderedundansfor vårt fibernett. Det jobbes med å
implementereberedskapstankegangen
og tilnærmingsmåtentydeligerei den kontinuerligeoppgraderingenog
organisasjonsutviklingen
sompågår.
Frolandiastjenester, organisasjonog budsjetter har vært en stor utfordring. Arbeidet med å få på plassrett
kostnadsplassering
og tilpasseorganisasjonentil de tjenesterog åpningstiderledelsenleggeropp til, er i meget
godt gjenge,og det forventesat manskalklareå innfri målenefremover.
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Økonomi
Teknisketat ansvar912,FDVavkommunaleiendomsmasse,
har levert et kvartalmed et mindreforbruki forhold
til budsjettet. Dette skyldeshovedsakeligstram og lojal budsjettdisiplin.Det har vært minimalt bruk av vikarer
vedsykefravær.
Teknisk etat ansvar 917, biobrenselanlegg,har noe merforbruk. Det er mer vedlikeholdskostnaderenn
budsjettert og fordelingav driftskostnaderfordelt på de ulike kundesentraleneer basertpå et lavereanslagav
slikekostnader.
Teknisketat ansvar918, kostnaderknyttet til brøyting,er skilt ut på et eget tjenesteområde,og sesongmessige
variablerblir dermed lettere synliggjort.Her ble årets snøfattigevinter et kjærkommet+ i forhold til fjorårets
overforbruk.
Tekniskansvar 916, Drift og vedlikehold vann og avløp. Innen vann og avløp må en påregne betydelige
investeringeri årene som kommer. Det skyldesflere forhold. Bla innebærer det at nye feltutbyggingerpå
Bliksåsenog FrolandsVerk gjør at man må bygge nye vannledninger dit. Videre utbyggingpå Mjølhus og
Blakstadheiavil ogsåmedførebetydeligeinvesteringerfor å tilfredsstillekrav til vanntrykk.Inntekter knyttet til
gebyrer har vært noe lavere enn tidligere år som følge av mindre utbygging. Det var forventet at
utbyggingstakteni 2014 ville bli noe lavere siden det var lite etterspørseletter tilgjengeligetomter. Dette vil
kunnepåvirkebefolkningsvekstenikommunenframover.
Virksomhetsledersvurdering
Det gårgreit.
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FROLAND KOMMUNE

Saksfremlegg

Referanse:

2015/663 / 1

Ordningsverdi:
Vår saksbehandler: Øystein Bråstad
Telefon:

Saksgang:
Politisk saksnummer
15/18
15/58

Politisk utvalg
Formannskapet 2011 - 2015
Kommunestyret 2011-2015

Møtedato
12.05.2015
21.05.2015

Årsregnskap 2014
Rådmannens forslag til vedtak:
Årsregnskap for 2014 vedtas.
Ubrukte midler i investeringsregnskapet overføres til 2015 med kr 131.977.047.
For lite utbetalt tilskudd til Eikely barnehage og Musikkbarnehagen med hhv.
kr 748.777 og kr 340.651 tilbakebetales barnehagene.

Behandling:
Øystein Bråstad orienterte i forkant av behandlingen. Det ble stilt spørsmål ved habilitet til Ove
Gundersen, han bli ikke funnet inhabil.
Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet 2011 - 2015 - 12.05.2015:
Årsregnskap for 2014 vedtas.
Ubrukte midler i investeringsregnskapet overføres til 2015 med kr 131.977.047.
For lite utbetalt tilskudd til Eikely barnehage og Musikkbarnehagen med hhv.
kr 748.777 og kr 340.651 tilbakebetales barnehagene.

Vedlegg:
Årsregnskap 2014
Revisjonsberetning 2014
Revisjonens oppsummeringsbrev 2014
Kontrollutvalgets uttalelse regnskap 2014
Investeringsregnskapet ubrukte midler i 2014
Etterberegning tilskuddssatser private barnehager 2014
Andre dokumenter i saksmappen:
Dokumenttittel
S Årsregnskap 2014

J.dato
30.04.2015

Avs. / Mottaker

Bakgrunn / Saksfremstilling:
Det vises til vedlagte regnskap med noter og til uttalelse fra revisjonen og kontrollutvalget.
Vurderinger:
Regnskapsforskriften for investeringsregnskap bestemmer at ubrukte midler ved regnskapsavslutningen
skal videreføres ved en rebudsjettering på nytt år. Ved regnskapsavslutningen 2014 overføres det derfor
131.977.047 til 2015. Beløpet er tidligere lånefinansiert.
Etterberegning av tilskuddsatser til private barnehager er foretatt. Beregningene viser et avvik på
kr 1.089.428,-. Beløpet er ført som kortsiktig gjeld med kr 748.777 på Eikely barnehage og
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kr 340.651 på Musikkbarnehagen. Kommunestyret skal etter forskriftene behandle dette når
regnskapssaken legges fram til behandling.
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Regnskapsskjema 1 A og B
Regnskapsskjema
1A- Driftsregnskapet
Regnskap
2014
Talli 1000kroner
FRIEDISPONIBLE
INNTEKTER
Skattpå inntekt og formue
Ordinærtrammetilskudd
Skattpå eiendom
Andredirekte eller indirekteskatter
Andregenerellestatstilskudd
Sumfrie disponibleinntekter
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER
Renteinntekterog utbytte
Renteutgifter,provisjonerog andrefinansutgifter
Avdragpå lån
Netto finansinntekter/-utgifter
AVSETNINGER
OGBRUKAVAVSETNINGER
Til dekningavtidligereårsregnskapsmessige
merforbruk
Til ubundneavsetninger
Til bundneavsetninger
Brukavtidligereårsregnskapsmessige
mindreforbruk
Brukavubundneavsetninger
Brukavbundneavsetninger
Netto avsetninger
FORDELING
Overførttil investeringsregnskapet
Til fordelingdrift
Sumfordelt til drift (fra skjema1B)
Regnskapsmessig
merforbruk/mindreforbruk

Regulert
budsjett
2014

Opprinnelig
budsjett
2014

Regnskap
2013

-106145
-169170
-11 888
-324
-7 730
-295255

-107612
-168188
-11 888
-284
-6 282
-294254

-112876
-165721
-11 888
-284
-6 156
-296925

-104107
-157962
-11 634
-311
-6 846
-280860

-18 402
13 317
16 003
10 919

-17 791
11 956
15 713
9 878

-14 468
11 956
14 913
12 401

-14 371
11 563
12 687
9 879

0

0

0

2 847

7 527
1 929
-1 001

8 955
2 312
-1 001

6 015
2 312
0

1 229
10 670
0

-1 034
-7 818
-396

-986
-304
8 976

0
-184
8 143

-2 144
-5 158
7 444

0
-284733
284733
0

0
-275400
275400
0

5 000
-271381
271381
0

8 794
-254743
253742
-1 001
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Regnskapsskjema
1B- Driftsregnskapet, på Rammeområder
Regnskap2014
Talli 1000kroner
Netto driftsutgifter pr Rammeområder
Rådmannen
Myklandi utvikling
Overf.til andrefor komm.tjenester
Kalkulatoriskekostnader
Finans(rammetils,renter, avdrag,osv)
Arbeidsgiveravgift/pensjon
Pensjonstilskudd
Administrasjonsenheten
Kultur,støtte og tilskudd
Momskompensasjon
Blakstadheiaoppvekstsenter
Myklandoppvekstsenter
Frolandskole
Frolandbarnehage
VBH
Omsorg
Teknisk
Netto for Rammeområder

Budsjettendringer Opprinnelig
2014
budsjett 2014

12 162
0
12 464
0
-24 108
0
0
11 295
3 946
-8 234
6 170
3 506
62 255
52 071
59 710
53 114
40 383
284733
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-172
0
826
0
-18 416
0
0
1 738
-202
-615
2 343
50
2 311
4 335
4 140
4 632
3 050
4 019

11 948
0
11 635
0
-5 056
0
0
9 865
3 371
-7 718
5 145
3 379
57 723
48 323
51 760
50 136
30 871
271381

Regnskap2013

12 188
50
12 315
0
-19 903
0
0
10 908
4 192
-18 552
6 773
3 523
59 236
44 236
55 841
54 078
28 857
253742

Regnskapsskjema 2 A og B
Regnskapsskjema
2A- Investeringsregnskapet
Regnskap2014
Talli 1000kroner
FINANSIERINGSBEHOV
Investeringeri anleggsmidler
Utlånog forskutteringer
Avdragpå lån
Avsetninger
Åretsfinansieringsbehov
FINANSIERING
Brukavlånemidler
Inntekter fra salgav anleggsmidler
Tilskuddtil investeringer
Mottatte avdragpå utlån og refusjoner
Andreinntekter
Sumeksternfinansiering
Overførtfra driftsregnskapet
Brukavavsetninger
Sumfinansiering
Udekket/ Udisponert

Regulert
budsjett 2014

Opprinnelig
Budsjett2014

Regnskap2013

51 123
12 055
8 807
6 688
78 673

134011
3 000
0
0
137011

43 106
10 000
3 482
0
56 588

63 064
10 238
3 071
4 456
80 830

-45 385
0
-2 900
-24 723
-28
-73 035
0
-5 638
-78 673
0

-138250
0
0
-3 421
0
-141671
5 000
-340
-137011
0

-48 106
0
0
-3 482
0
-51 588
-5 000
0
-56 588
0

-43 274
-71
-12 624
-16 067
0
-72 036
-8 794
0
-80 830
0
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Regnskapsskjema
2B- Investeringsregnskapetfordelt på
Rammeområder
Talli 1000kroner
Fraregnskapsskjema2A:
Investeringeri anleggsmidler
Fordelingpå Rammeområder
Rådmannen
Myklandi utvikling
Overføringertil andrefor kommunaletjenester
Finans(rammetilskudd,renter, avdrag,osv)
Administrasjonsenheten
Kultur,støtte og tilskudd
Blakstadheiaoppvekstsenter
Myklandoppvekstsenter
Frolandskole
Frolandbarnehage
VBH
Omsorg
Teknisk
Sumfordelt

Regnskap2014 Regulertbudsjett
2014

Opprinnelig
budsjett 2014

Regnskap2013

51 123

134011

43 106

63 064

33 112
0
0
676
125
310
0
0
0
3 113
383
589
12 816
51 123

54 941
0
0
0
450
0
0
0
0
8 222
3 921
86
66 391
134011

20 400
0
0
620
2 000
0
0
0
500
0
6 500
486
12 600
43 106

7 195
0
0
603
0
0
0
0
320
20 899
1 708
12 903
19 436
63 064
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Balanseregnskap

Talli 1000kroner
EIENDELER
A. ANLEGGSMIDLER
Fasteeiendommeroganlegg
Utstyr,maskinerog transportmidler
Pensjonsmidler
Utlån
Aksjerog andeler
Sumanleggsmidler
B. OMLØPSMIDLER
Kortsiktigefordringer
Aksjerog andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Kasse,postgiro,bankinnskudd
Premieavvik
Sumomløpsmidler
Sumeiendeler
EGENKAPITAL
OGGJELD
C.EGENKAPITAL
Disposisjonsfond
Bundnedriftsfond
Ubundneinvesteringsfond
Bundneinvesteringsfond
Regnskapsmessig
mindreforbruk
Regnskapsmessig
merforbruk
Udisponerti investeringsregnskapet
Udekketi investeringsregnskapet
Likviditetsreserve
Endringavregnskapsprinsipp
(periodisering)
Kapitalkonto
Sumegenkapital
D. GJELD
LANGSIKTIG
GJELD
Pensjonsforpliktelser
Ihendehaverobligasjonslån
Sertifikatlån
Andrelån
Sumlangsiktiggjeld
KORTSIKTIG
GJELD
Kassekredittlån
Annenkortsiktiggjeld
Premieavvik
Sumkortsiktig gjeld
Sumegenkapitalog gjeld
MEMORIAKONTI:
Ubruktelånemidler
Andrememoriakonti
Motkonto for memoriakontiene
Summemoriakonti
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Regnskap2014

Regnskap2013

582666
9 802
339643
84 845
63 527
1 080483

560282
11 642
308301
80 000
62 801
1 023026

24 238
0
0
0
173731
17 112
215081
1 295563

35 015
0
0
0
68 528
12 316
115859
1 138885

-7 722
-12 867
-1 310
-10 944
0
0
0
0
0
1 368
-172020
-203496

-1 229
-18 756
-1 310
-9 894
-1 001
0
0
0
0
1 368
-163990
-194812

-440041
0
0
-603953
-1 043994

-411189
0
0
-480292
-891480

0
-48 074
0
-48 074
-1 295563

0
-52 593
0
-52 593
-1 138885

135531
0
-135531
0

32 445
0
-32 445
0

Økonomisk oversikt drift

Talli 1000kroner
DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger
Andresalgs-og leieinntekter
Overføringermed kravtil motytelse
Rammetilskudd
Andrestatligeoverføringer
Andreoverføringer
Inntekts-og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andredirekte og indirekteskatter
Sumdriftsinntekter
DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter
Sosialeutgifter
Kjøpav varerog tjenestersominngåri
kommunenstjenesteproduksjon
Kjøpav tjenestersomerstatter kommunens
tjenesteproduksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelteutgifter
Sumdriftsutgifter
Brutto driftsresultat
EKSTERNE
FINANSINNTEKTER
Renteinntekterog utbytte
Mottatte avdragpå lån
Sumeksternefinansinntekter
EKSTERNE
FINANSUTGIFTER
Renteutgifterog låneomkostninger
Avdragpå lån
Utlån
Sumeksternefinansutgifter
Resultateksternefinanstransaksjoner
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
BRUKAVAVSETNINGER
Brukavtidligereårsregnskapsmessige
mindreforbruk
Brukavdisposisjonsfond
Brukavbundnefond
Brukavlikviditetsreserven
Sumbruk av avsetninger
AVSETNINGER
Overførttil investeringsregnskapet
Avsatttil dekningavtidligereårs
regnskapsmessige
merforbruk
Avsatttil disposisjonsfond
Avsatttil bundnefond
Avsatttil likviditetsreserven
Sumavsetninger
Regnskapsmessig
mer-/mindreforbruk

Regnskap2014 Regulert
budsjett 2014

Opprinnelig
budsjett 2014

Regnskap2013

-13 895
-40 184
-49 791
-169170
-7 730
-4 231
-106145
-11 888
-324
-403356

-13 675
-40 261
-27 510
-168188
-6 282
-4 764
-107612
-11 888
-284
-380464

-13 750
-40 099
-28 467
-165721
-6 156
-4 764
-112876
-11 888
-284
-384005

-13 077
-38 607
-57 731
-157962
-6 846
-5 235
-104107
-11 634
-311
-395509

188428
51 780
50 889

178754
48 699
46 107

177117
48 799
47 097

181069
47 345
46 754

33 809

26 718

24 776

31 701

71 302
18 886
-3 386
411709
8 353

61 682
15 498
-534
376925
-3 539

61 006
15 498
-617
373676
-10 329

64 240
17 445
-2 942
385612
-9 897

-18 402
-232
-18 634

-17 791
-260
-18 051

-14 468
-260
-14 728

-14 371
-274
-14 644

13 317
16 003
243
29 563
10 929
-18 886
396

11 956
15 713
443
28 112
10 061
-15 498
-8 976

11 956
14 913
543
27 412
12 684
-15 498
-13 143

11 563
12 687
499
24 749
10 104
-17 445
-17 238

-1 001

-1 001

0

0

-1 034
-7 818
0
-9 852

-986
-304
0
-2 291

0
-184
0
-184

-2 144
-5 158
0
-7 301

0
0

0
0

5 000
0

8 794
2 847

7 527
1 929
0
9 456
0

8 955
2 312
0
11 267
0

6 015
2 312
0
13 327
0

1 229
10 670
0
23 539
-1 001
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Økonomisk oversikt investering

Regnskap2014

Regulert
budsjett 2014

0
-28
-18 516
-2 900
0
0
-21 444

0
0
-3 421
0
0
0
-3 421

0
0
0
0
0
0
0

-71
0
-11 439
-12 624
0
0
-24 134

0
0
29 133

0
0
176777

0
0
43 106

0
0
30 024

13 141

0

0

20 761

7 328
495
0
50 097

0
0
0
176777

0
0
0
43 106

10 993
691
0
62 468

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER
Avdragpå lån
Utlån
Kjøpav aksjerog andeler
Dekningav tidligereårsudekkedemerforbruk
Avsatttil ubundneinvesteringsfond
Avsatttil bundnefond
Avsatttil likviditetsreserven
Sumfinansieringstransaksjoner

8 807
12 055
1 026
0
0
6 688
0
28 576

3 482
13 000
340
0
0
0
0
16 822

3 482
10 000
0
0
0
0
0
13 482

3 071
10 238
595
0
0
4 456
0
18 362

Finansieringsbehov

57 229

190178

56 588

56 695

-45 385
0
0
-6 207
0
0
0
-5 638
0
-57 229
0

-186356
0
0
-3 482
0
0
-340
0
0
-190178
0

-48 106
0
0
-3 482
-5 000
0
0
0
0
-56 588
0

-43 274
0
0
-4 628
-8 794
0
0
0
0
-56 695
0

Talli 1000kroner
INNTEKTER
Salgdriftsmidlerog fast eiendom
Andresalgsinntekter
Overføringermed kravtil motytelse
Statligeoverføringer
Andreoverføringer
Renteinntekter,utbytte og eieruttak
Suminntekter
UTGIFTER
Lønnsutgifter
Sosialeutgifter
Kjøpvarerog tjenestersominngåri kommunens
tjenesteproduksjon
Kjøpav tjenestersomerstatter kommunens
tjenesteproduksjon
Overføringer
Renteutgifterog omkostninger
Fordelteutgifter
Sumutgifter

FINANSIERING
Brukavlån
Salgav aksjerog andeler
Brukavtidligereårsudisponertemindreforbruk
Mottatte avdragpå utlån
Overførtfra driftsregnskapet
Brukavdisposisjonsfond
Brukavubundneinvesteringsfond
Brukavbundnefond
Brukavlikviditetsreserven
Sumfinansiering
Udekket/ Udisponert
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Opprinnelig Regnskap2013
budsjett 2014

Driftsregnskapet
Tjeneste
1001
1002
1003
1004
1201
1205
1208
1210
1218
1803
1806
1813
2020
600

Tjenestebeskrivelse
Politiskeråd og utvalg
Valg
Politiskepartier
Revisjonog kontrollutvalg
Rådmannenskontor
Fellesadministrativeoppgaver
Tillitsvalgt
Administrasjonsenheten
Hovedverneombud
Arbeidsmiljøutvalget
Eldrerådet
Funksjonshemmedes
råd
Grunnskoleundervisning
Rådmannen

Budsjett
3 103401
10 000
396127
3 981037
2 295822
565366
123124
1 275589
15 163
10 638
11 776267

Regnskap
3 008752
5 500
10 450
466258
3 858057
2 250683
664139
100125
1 299692
8 547
9 184
1 980
11 683367

Tjeneste
1205
1301
1302
1700
1701
1803
1809
1810
2011
2012
2013
2020
2133
2135
2150
2221
2223
2224
2421
2423
2440
2520
2530
2541
2543
2620
2623
2650
2830
3020
3100
3201
3210

Tjenestebeskrivelse
Fellesadministrativeoppgaver
Drift avadm.lokaler,kommunehus
Drift avadm.lokaler,helsehus
Premieavvik
Amortiseringtidligereårspremieavvik
Arbeidsmiljøutvalget
Tilleggsbevilgninger
sentraladm.
Pensjonstilskudd
Kringletoppenbarnehage
EikelyBarnehage
Blakstadheiabarnehage
Grunnskoleundervisning
Voksenopplæring
KappAbel- RB
SFO
Drift avskolelokalerU.skolen
Drift avskolelokalerFrolandskole
Drift avskolelokalerMykland
Flyktninger
Salgog skjenkebevilling
Barnevernstjenesten
Barnevernstiltakutenfor familien
Institusjonspleie
Hjemmesykepleie
Hjelpeordn.for hjemmet
Drift avboliger(helse-og omsorgstjenesteloven)
Furuvn.4
Drift avboliger(ordinærutleie)
Formidlingslån- Husbanken
Byggeog delesaksbehandling
Kommunaleutleieboliger
Konsesjonsavgifter
Konsesjonskraft,kraftrettigheter og annenkraft for
videresalg
Næringsrådgivning
Kalkingstilskudd
Frolandia
Badeanlegg
Treningssenter
Kulturskolen
Nidarhall
FlerbrukshusBlakstadheia

Budsjett
-100000
-33 600
-500000
-7 818301
1 994100
2 214039
67 810
-3 512980
-31 590
-3 496400
-6 000
-2 185000
-14 000
-179000
-4 764000

Regnskap
100573
-551008
-6 331483
1 535684
4 605
65 881
13 808
1 976
429966
-1 543
342
47 750
321025
-7 018
-708
3
-480
-4 030829
-41 411
-5 866
-1 363
20 694
90
954
-3 425190
-92 207
-1 923344
610927
1 926
41 971
-4 157500

3252
3604
3803
3825
3827
3830
3852
3853
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-50 000
-70 000
-10 000

-6 228
97
-14 652
4 514
3 937
16 250
-44 066
-9 794

3854
8000
8001
8400
8402
8404
8700
8701
8702
8705
8707
9003
601

Myklandungdomshus
Skattpå inntekt og formue
Eiendomsskatt
Rammetilskudd
Investeringskompensasjon
Husbanken
Ressurskrevende
brukere
Renterog gebyrer
Avdragpå lån
Eierutbytte
Fond
Forsinkelsesrenter
og bankgebyrer
Frolandmusikkbarnehage
Finans(rammetilskudd,renter, avdrag,osv)

-10 000
-107612000
-11 888000
-168188000
-1 510 000
-8 458000
6 608617
15 713000
-12 444000
6 983000
-22 400
-299322705

Tjeneste
1210
1801
3700
3851
602

Tjenestebeskrivelse
Administrasjonsenheten
Kommunalinformasjon
Biblioteket
Kulturvern/lokalarkiv
Administrasjonsenheten

Budsjett
9 543970
22 665
2 019076
16 999
11 602710

Tjeneste
1215
2312
2344
2720
2721
2722
2723
3252
3351
3607
3610
3750
3770
3800
3850
3855
3865
603

Tjenestebeskrivelse
Administrasjonkultur
Drift motocross
Tiltakfunksjonshemmede
Mølla verksted
Proflex
KafeMunken - VTA-plasser
Avigo
Næringsrådgivning
Parker/friluftsliv
VannområdeAgder- Nidelva
Friluftsliv
Museer
Tilskuddtil kunstformidling
Støttetil idrettslagm.v
Andrekulturaktiviteter
Bygdebøker
Aust-Agderkulturhistoriskesenter
Kultur,støtte ogtilskudd

Budsjett
380175
51 245
-2 154
737229
102175
54 663
68 875
266206
16 208
30 900
172046
41 923
58 891
181456
299443
509981
2 969262
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-1 239
-106144530
-11 887734
-169169678
-1 586961
-9 796324
6 161992
16 003286
-12 484536
5 870804
116458
194906
-300145273

Regnskap
9 365417
29 217
1 922156
3 274
11 320065

Regnskap
328067
49 103
802241
70 740
70 740
252303
5 000
158881
37 200
224067
160314
323511
-5 830
503731
2 980068

Tjeneste
3256
3390
3800
3864
604

Tjeneste
1001
1004
1201
1205
1208
1210
1211
1214
1215
1216
1218
1224
1301
1302
1304
1307
1801
1806
1809
1810
2010
2011
2013
2014
2018
2020
2021
2110
2133
2150
2210
2211
2212
2217
2218
2219
2222
2223
2224
2227
2230
2311
2320
2336
2340
2341
2342
2410
2414
2417
2420
2421
2424

Tjenestebeskrivelse
Regionaltnæringsfond
Brannvesen
Støttetil idrettslagm.v
Terapibasseng
Selvfinansiertetjenester/ tilskuddsformidling

Tjenestebeskrivelse
Politiskeråd og utvalg
Revisjonog kontrollutvalg
Rådmannenskontor
Fellesadministrativeoppgaver
Tillitsvalgt
Administrasjonsenheten
Forvaltningsutgifteri eiendomsforvaltning
Administrasjoneiendom
Administrasjonkultur
Administrasjonforvaltning
Hovedverneombud
Fellestjenesteromsorgsektoren
Drift avadm.lokaler,kommunehus
Drift avadm.lokaler,helsehus
Drift avadm.lokaler,bibliotek
Verksted
Kommunalinformasjon
Eldrerådet
Tilleggsbevilgninger
sentraladm.
Pensjonstilskudd
Adminstrasjonbarnehage
Kringletoppenbarnehage
Blakstadheiabarnehage
Myklandbarnehage
Frolandfriluftsbarnehage
Grunnskoleundervisning
PP-tjenesten
Spesialundervisning
Voksenopplæring
SFO
Skyssav førskolebarn
Drift barnehageKringletoppen
Drift barnehageFriluftsbarnehage
Drift barnehageBlakstadheia
Drift barnehageMykland
Drift barnehageBliksåsen
Drift avskolelokalerBlakstadheia
Drift avskolelokalerFrolandskole
Drift avskolelokalerMykland
Drift barnehageGårdsbarnehagen
Skyssav skolebarn
Drift avUngdomsklubben
Helsestasjonstjenester
Frisklivssentralen
Dagsenterfor eldre
Treff 28
Velferdstiltakfor eldre
Legetjenesten
Fysioterapitjenester
Folkehelsemidler
AdministrasjonVBH
Flyktninger
KommunaleNAV-tjenester
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Budsjett
0
0
0
0
0

Budsjett
-

Regnskap
0
36
0
0
36

Regnskap
-36 015
-4 898
-38 721
-322606
-2 748
-71 010
-14 694
-143250
-2 229
-80 073
-1 263
-224528
-106843
-92 472
-37 874
-229593
-5 843
-58
-1 973
-2 762
-123361
-34 775
-61 580
-7 221
-14 782
-904145
-18 188
-13 084
-6 822
-34 397
-4 729
-68 242
-8 104
-19 732
-6 180
-28 423
-98 866
-291621
-40 174
-6 841
-327578
-16 314
-20 160
-7 071
-110
-7 467
-25 200
-123529
-3 136
-746
-250410
-7 861
-9 168

2440
2510
2520
2530
2531
2532
2534
2541
2542
2543
2544
2550
2610
2620
2650
2810
2812
3006
3010
3030
3100
3104
3200
3250
3252
3256
3290
3332
3340
3352
3393
3450
3530
3550
3600
3603
3604
3606
3610
3700
3750
3770
3800
3801
3803
3804
3810
3812
3817
3825
3827
3830
3850
3852
3854
3860
3863
3864
3900
3910
3911
3930
3931

Barnevernstjenesten
Barnevernstiltaki familien
Barnevernstiltakutenfor familien
Institusjonspleie
Fellestjenestersykehjemmet
Avdeling16
Avdeling14
Hjemmesykepleie
Psykiatritjeneste
Hjelpeordn.for hjemmet
Bjørkeveien2
Botekniskveiledning
Institusjonslokaler- Sykehjemmet
Drift avboliger(helse-og omsorgstjenesteloven)
Drift avboliger(ordinærutleie)
Økonomisksosialhjelp
TiltakPU
GIS
Planog reguleringsarbeid
Kartog oppmåling
Kommunaleutleieboliger
Flyktningeboliger
Kommunaleskoger
Land-ogskogbruk
Næringsrådgivning
Regionaltnæringsfond
Landbruk
Vedlikeholdav veierog gater
Kommunaleveier,miljø-og trafikksikkerhetstiltak
Grøntanlegg
Brann- brannstasjonen2013
Distribusjonavvann
Avløpsnett/innsamlingav avløpsvann
Innsamlingavforbruksavfall
Viltforvaltning
Lokaltviltfond
Kalkingstilskudd
Nidelven- kalking
Friluftsliv
Biblioteket
Museer
Tilskuddtil kunstformidling
Støttetil idrettslagm.v
Kringlastadionog skianlegg
Frolandia
Myklandidrettsplass/lysløype
Kunstgressbane
Varmeanlegg
Fjernvarmeanlegg
Badeanlegg
Treningssenter
Kulturskolen
Andrekulturaktiviteter
Nidarhall
Myklandungdomshus
Idrettshallerog fellesarealer
FrolandVerkKultursenter
Terapibasseng
Tilskuddfellesrådet
Frolandkirke
Myklandkirke
Frolandkirkegård
Myklandkirkegård
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-

-135623
-2 662
-1 967
-307799
-274451
-2 371
-2 539
-47 660
-36 672
-14 521
-15 297
-5 787
-292788
-246267
-92 252
159
-23 111
-8 550
-6 111
-10 686
-385
-213
-7 546
-554
-42 689
-1 225
-94
-1 094227
-8 885
-13 827
-11 250
-2 287
-3 517
-1 585
-10 013
-1 379353
-3 381
-41 078
-2 008
-4 965
-150
-38 515
-2 790
-300
-37 506
-239038
-136
-319239
-112391
-28 154
-14 694
-34 620
-19 269
-102115
-111359
19 271
-51 417
-30 243
-17 721
-4 019
-2 833

8401
8700
8707
9004
9005
605

Momskompensasjon
Renterog gebyrer
Forsinkelsesrenter
og bankgebyrer
Gårdsbarnehagen
Bliksåsenbarnehage
Momskompensasjon

-8 333405
-8 333405

1 320304
-5 121
-96 340
-78 269
-61 760
-8 233925

Budsjett
26 836
149704
759366
6 235618
126286
2 386237
2 403830
373536
12 461413

Regnskap
766
147510
774060
5 811001
2 831680
2 397818
501291
12 464126

Budsjett
6 123950
1 172408
191733
7 488091

Regnskap
5 489977
605310
74 475
6 169762

Tjeneste
1805
2020
2410
2414
2551
2720
3100
3256
3390
3855
3900
3920
699

Tjenestebeskrivelse
Overformynderiet
Grunnskoleundervisning
Legetjenesten
Fysioterapitjenester
Medfinansieringsomatisketjenester
Mølla verksted
Kommunaleutleieboliger
Regionaltnæringsfond
Brannvesen
Bygdebøker
Tilskuddfellesrådet
Tilskuddfrimenigheter
Overføringertil andrefor kommunaletjenester

Tjeneste
2020
2150
2230
740

Tjenestebeskrivelse
Grunnskoleundervisning
SFO
Skyssav skolebarn
Blakstadheiaoppvekstsenter

Tjeneste
2020
2150
2230
750

Tjenestebeskrivelse
Grunnskoleundervisning
SFO
Skyssav skolebarn
Myklandoppvekstsenter

Budsjett
3 097150
143177
188435
3 428762

Regnskap
3 154257
101397
250859
3 506513

Tjeneste
2020
2021
2133
2150
2230
3830
780

Tjenestebeskrivelse
Grunnskoleundervisning
PP-tjenesten
Voksenopplæring
SFO
Skyssav skolebarn
Kulturskolen
Frolandskole

Budsjett
51 206725
2 576011
259745
-58 894
3 081705
1 715787
58 781079

Regnskap
52 901231
2 306963
71 454
-194574
3 963119
1 685929
60 734121
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Tjeneste
1200
2010
2011
2013
2014
2018
2110
2210
2212
9004
9005
790

Tjeneste
2010
2012
2016
9003
791

Tjenestebeskrivelse
Administrasjon
Adminstrasjonbarnehage
Kringletoppenbarnehage
Blakstadheiabarnehage
Myklandbarnehage
Frolandfriluftsbarnehage
Spesialundervisning
Skyssav førskolebarn
Drift barnehageFriluftsbarnehage
Gårdsbarnehagen
Bliksåsenbarnehage
Frolandbarnehage

Budsjett
1 422157
550369
3 036502
6 069569
1 380280
1 722751
2 621304
66 761
24 479
1 749676
6 659969
25 303817

Tjenestebeskrivelse
Adminstrasjonbarnehage
EikelyBarnehage
Mjåvatnfamiliebarnehage
Frolandmusikkbarnehage
Privatebarnehager

Budsjett
2 913250
15 613631
1 193014
7 508294
27 228189
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Regnskap
1 273105
836277
2 981469
5 894121
1 399125
1 392829
1 827416
63 840
18 777
1 893348
6 234477
23 814784

Regnskap
2 472641
16 001156
1 146344
7 932285
27 552426

Tjeneste
2320
2332
2333
2335
2341
2410
2414
2415
2420
2421
2424
2425
2430
2431
2440
2510
2520
2530
2532
2542
2544
2545
2550
2750
2761
2810
2812
2814
820

Tjenestebeskrivelse
Helsestasjonstjenester
Miljørettet helsevern
Tilskuddkrisesenteret
Kriseteam
Treff 28
Legetjenesten
Fysioterapitjenester
Ergoterapeut
AdministrasjonVBH
Flyktninger
KommunaleNAV-tjenester
SLT- Samord.lokal rus/krim forebygging
Tilbudtil rusmisbrukere
Prosjektruskonsulent
Barnevernstjenesten
Barnevernstiltaki familien
Barnevernstiltakutenfor familien
Institusjonspleie
Avdeling16
Psykiatritjeneste
Bjørkeveien2
Omsorgslønn
Botekniskveiledning
Introduksjonsstøtte
Kvalifiseringsordningen
Økonomisksosialhjelp
TiltakPU
Personligassistanse
Velferd,Barnevernog Helse

Tjeneste
2532
2534
822

Tjenestebeskrivelse
Avdeling16
Avdeling14
VBH- Særskiltetjenester

Tjeneste
1224
2342
2530
2531
2541
2543
830

Tjenestebeskrivelse
Fellestjenesteromsorgsektoren
Velferdstiltakfor eldre
Institusjonspleie
Fellestjenestersykehjemmet
Hjemmesykepleie
Hjelpeordn.for hjemmet
Omsorgstjenesten

Tjeneste
3540
3550
3603
3604
3606
911

Tjenestebeskrivelse
Slam
Innsamlingav forbruksavfall
Lokaltviltfond
Kalkingstilskudd
Nidelven- kalking
Teknisk- Selvfinansierteprosjekterog fond
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Budsjett
2 722802
24 000
423536
13 959
351993
5 450756
322091
338462
2 690525
1 948486
2 861376
152370
182849
74 620
3 804700
1 910390
3 803200
2 617523
9 287391
714564
352260
466211
4 736151
3 777793
1 130178
50 158186

Regnskap
2 520705
21 700
508109
28 963
327614
5 768606
298741
309105
2 508867
2 202494
2 965912
78 255
694
4 011962
3 150531
4 255040
-2 478
42 310
2 463501
10 315955
674932
305523
-252609
275165
5 698182
3 849851
1 406912
53 734540

Budsjett
3 413952
2 328253
5 742205

Regnskap
5 269486
1 263832
6 533319

Budsjett
4 059892
391151
20 803597
5 403627
19 075418
5 033843
54 767528

Regnskap
3 927629
87 550
20 954851
4 941460
19 020059
4 239777
53 171326

Budsjett
0
0
0
0
0
0

Regnskap
0
0
0
0
0
0

Tjeneste
1211
1214
1301
1302
1304
1307
2011
2211
2212
2217
2218
2219
2221
2222
2223
2224
2227
2340
2610
2620
2622
2650
3100
3104
3332
3352
3393
3450
3530
3600
3750
3801
3803
3804
3810
3812
3852
3853
3854
3860
3910
3911
3930
3931
912

Tjenestebeskrivelse
Forvaltningsutgifteri eiendomsforvaltning
Administrasjoneiendom
Drift av adm.lokaler,kommunehus
Drift av adm.lokaler,helsehus
Drift av adm.lokaler,bibliotek
Verksted
Kringletoppenbarnehage
Drift barnehageKringletoppen
Drift barnehageFriluftsbarnehage
Drift barnehageBlakstadheia
Drift barnehageMykland
Drift barnehageBliksåsen
Drift av skolelokalerU.skolen
Drift av skolelokalerBlakstadheia
Drift av skolelokalerFrolandskole
Drift av skolelokalerMykland
Drift barnehageGårdsbarnehagen
Dagsenterfor eldre
Institusjonslokaler- Sykehjemmet
Drift av boliger(helse-og omsorgstjenesteloven)
Drift av Nidelvvn.
Drift av boliger(ordinærutleie)
Kommunaleutleieboliger
Flyktningeboliger
Vedlikeholdavveierog gater
Grøntanlegg
Brann- brannstasjonen2013
Distribusjonav vann
Avløpsnett/innsamlingavavløpsvann
Viltforvaltning
Museer
Kringlastadionog skianlegg
Frolandia
Myklandidrettsplass/lysløype
Kunstgressbane
Varmeanlegg
Nidarhall
FlerbrukshusBlakstadheia
Myklandungdomshus
Idrettshallerog fellesarealer
Frolandkirke
Myklandkirke
Frolandkirkegård
Myklandkirkegård
Teknisk- Forvaltning,drift og vedlikehold
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Budsjett
1 213174
2 706466
772405
624287
376415
1 127431
554001
109120
394928
149575
301832
1 428993
6 096129
680441
102612
1 796743
1 926626
1 206998
64 629
3 424696
419503
12 941
516383
10 612
361351
11 809
88 822
1 109718
234799
130350
430371
128951
28 513111

Regnskap
1 337067
1 127482
847368
811345
413454
1 171275
420
602165
116976
374838
109056
313665
747
1 462839
6 148856
540424
124679
552
1 927436
2 411282
-1 252
857423
-1 645
1 063
3 750469
345490
56 250
780
385
3 183
9 980
365670
-18 765
1 500
187530
1 690
319020
104931
1 058536
231122
60 744
383649
80 703
27 640383

Tjeneste
1216
3006
3010
3020
3030
3103
3200
3250
3290
3332
3340
3600
3601
3602
913

Tjenestebeskrivelse
Administrasjonforvaltning
GIS
Planog reguleringsarbeid
Byggeog delesaksbehandling
Kartog oppmåling
Festetomter
Kommunaleskoger
Land-ogskogbruk
Landbruk
Vedlikeholdav veierog gater
Kommunaleveier,miljø-og trafikksikkerhetstiltak
Viltforvaltning
Fiskeforvaltning
Miljøvern
Teknisk- Plan,Bygge,Oppm,Landbrukog Natur

Budsjett
1 008797
185267
652799
146826
245644
-7 941
3 099
534546
103054
191646
81 845
153585
3 299167

Regnskap
628101
100202
486648
134165
173354
-4 851
37 632
486881
717
25 456
44 425
171001
79 986
161478
2 525195

Tjeneste
3103
3340
914

Tjenestebeskrivelse
Festetomter
Kommunaleveier,miljø- og trafikksikkerhetstiltak
Teknisk- Diverse

Budsjett
0
0
0

Regnskap
0
0
0

Tjeneste
1211
2620
3381
3450
3530
3540
3550
3604
3911
916

Tjenestebeskrivelse
Forvaltningsutgifteri eiendomsforvaltning
Drift av boliger(helse-og omsorgstjenesteloven)
Feiervesen
Distribusjonav vann
Avløpsnett/innsamlingavavløpsvann
Slam
Innsamlingav forbruksavfall
Kalkingstilskudd
Myklandkirke
Teknisk- Vann-Avløp-Renovasjon-Feiing-Slam

Budsjett
-50 819
-1 769641
-1 671121
67 304
40 376
-3 383901

Regnskap
2 026
959
-139906
-2 013253
-1 864077
-123510
12 800
9 012
640
-4 115310

Budsjett
-238266
-238266

Regnskap
157576
678
158253

Budsjett
3 830354
3 830354

Regnskap
4 203261
4 203261

Tjeneste
3812
3817
917

Tjenestebeskrivelse
Varmeanlegg
Fjernvarmeanlegg
Teknisk- NærvarmeanleggMjølhus

Tjeneste
3332
918

Tjenestebeskrivelse
Vedlikeholdav veierog gater
Teknisk- Brøytingog Strøing

Tjeneste
3863
932

Tjenestebeskrivelse
FrolandVerkKultursenter
FrolandsVerkKultursenter

Budsjett
877812
877812

Regnskap
757866
757866

Tjeneste
2311
933

Tjenestebeskrivelse
Drift av Ungdomsklubben
Fritidsklubb

Budsjett
341463
341463

Regnskap
382223
382223
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Tjeneste
1212
2336
2417
3825
3827
3860
934

Tjenestebeskrivelse
HMS-tiltak- AktivAnsatt
Frisklivssentralen
Folkehelsemidler
Badeanlegg
Treningssenter
Idrettshallerog fellesarealer
FrolandIdrettsAnlegg(Frolandia)

Budsjett
15 000
113260
76 423
1 745690
465489
293000
2 708862
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Regnskap
125063
80 969
1 503393
812076
641372
3 162874

Tjeneste
1205
1209
1214
1216
1224
1301
1307
1309
1820
2010
2013
2019
2020
2029
2211
2214
2217
2222
2223
2420
2429
2531
2532
2540
2541
2549
2610
2619
2620
2625
2629
2650
2812
3030
3105
3109
3155
3255
3257
3332
3335
3336
3339
3455
3459
3539
3606
3700
3801
3803
3807
3808
3809
3811
3813
3815
3817
3818
3825
3859
3860
3861

Tjenestebeskrivelse
Fellesadministrativeoppgaver
Avskrivningdiv.utstyr
Administrasjoneiendom
Administrasjonforvaltning
Fellestjenesteromsorgsektoren
Drift av adm.lokaler,kommunehus
Verksted
Avskrivningadm.lokaler
IKT-plan
Adminstrasjonbarnehage
Blakstadheiabarnehage
Avskrivningbarnehager
Grunnskoleundervisning
Avskrivningskoleanlegg/utstyr
Drift barnehageKringletoppen
Investeringeri førskolebygg
Drift barnehageBlakstadheia
Drift av skolelokalerBlakstadheia
Drift av skolelokalerFrolandskole
AdministrasjonVBH
AvskrivninginventarNAV
Fellestjenestersykehjemmet
Avdeling16
Fellestjenesteåpenomsorg
Hjemmesykepleie
Avskrivningeromsorgsbase
Institusjonslokaler- Sykehjemmet
Avskrivningh/s-senter
Drift av boliger(helse-og omsorgstjenesteloven)
Investeringeri omsorgs-og aldersboliger
AvskrivningPU-boliger
Drift av boliger(ordinærutleie)
TiltakPU
Kartog oppmåling
Investeringeri boligområder
Avskrivninganlegg/utstyr
Kjøpeiendom
Blakstadheianæringsområde
Myklandi utvikling
Vedlikeholdavveierog gater
Investeringeri veier
Mjølhusmoenprosjekt
Avskrivningmaskiner/biler
Investeringeri vanndistribusjon
Avskrivninganlegg/maskiner
Avskrivninganlegg/utstyr
Nidelven- kalking
Biblioteket
Kringlastadionog skianlegg
Frolandia
Frolandshallen
Osevollen
Avskrivninganlegg/utstyr
Ballbinge
Skytebane
Lysløype
Fjernvarmeanlegg
Skiskytterstadion
Badeanlegg
Avskrivningflerbrukshus
Idrettshallerog fellesarealer
Mjølhusmoensvømmeanlegg
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Budsjett
2 041702
409645
74 280
2 624911
26 660
123982
140393
847301
697399
798620
114488
10 396
141504
30 132
336467
863356
1 034300
111159
233885
193070
136184
171544
12 672
382968
33 115
689325
28 610
383507
1 279064
1 498303

Regnskap
25 264
2 195492
17 317
8 197
64 566
24 530
71 552
417714
57 144
507331
53 156
82 532
36 770
2 760540
37 665
9 968
110622
2 035
13 667
2 025
276705
171534
63 045
66 613
140393
19 071
886376
2 761
12 653
700626
133465
147201
76 808
21 891
811538
202622
9 108
210396
13 482
285704
53 239
510276
56 992
570130
820238
114280
233885
219644
136312
171544
6 725
18 721
15 161
385547
33 115
701433
28 610
160455
418845
1 379258
1 977800

3863
3900
3910
8600
9004
970

FrolandVerkKultursenter
Tilskuddfellesrådet
Frolandkirke
Ordinæreavskrivninger
Gårdsbarnehagen
Avskrivninger

18 408
10 599
-15 497949
-

21

Side168

58 168
32 464
22 114
-18 886178
11 145
-

Investeringsregnskapet
Nr.
6
15
18
22
24
25
28
29
30
31
35
39
42
43
44
45
46
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60
62
65
66
67
68
69
70
71
72
74
77
78
79
80
85
86
92
93
94
96
20003
20005
20006
20007
20008
20009
20010
20012
20014
20015

Prosjektnavn
Blakstadheianæringsområde- 2. utbygging
Energieffektiviseringbygg
Ombyggingverkstedet
Utrangeringav bygg- forprosjekt
Gangog sykkelveiMjølhus- kirka planarbeid
Tiltakmot hærverk
Songeelvaforprosjekt
Sykehjemmet- oppgraderingav bad- krevernytt KS-vedtak
Osevollenavløpspumpestasjon
Oversiktog utredningfett/oljeavskillere
Energimerkingbygg
PlanleggingVAnyeboligområder
Trafikksikkerhet- Osedalen
VBH- Flyktningeleiligheter
VBH- ombyggingHelse-og sosialsenteret
VBH- Nidelvv25 endring/utvidelseforprosjekt
Brøyteskjærog strøbøsse
NyepumperBHVP
Kartleggingspredteutslipp
VBH- Boligutviklingshemmede(Frolandsveien)
RundkjøringOsedalen,kommunalandel
Utredningtomt vedkommunehuset/administrasjonsbygg
Utredningog planleggingkom. eidearealer(Neset,Langedalmv)
Planfor viderebruk/ombyggingav sykehjemmet
Brueroppgradering
Kommuneplan2014- 2026
Langåsen,detaljplan
Myklandrenseanlegg2012
RundkjøringBlakstadheia,detaljplan
Ny skolesentrum,forprosjektog prosjektering
Investeringi vei,trafikk
IKT-investeringer
Egenkapitalinnskudd
KLP
Sikringog energieff.kommunehuset
Utskiftingavutstyr og ombygginger
Høydebasseng/trykkforsterker
Blakstadheia,kommunalandel
Bliksåsen,kommunalandelavvann-og avløp
Gangog sykkelveier
Bygningsmessige
tiltak renseanlegget
Utskiftinggamleledninger
Asfalteringav kommunalegrusveier
BarnehageBliksåsen
Skiltingog adressering
ProsjektBlakstad(passivhus)
UtbyggingfellesromFurutoppen- samletbudsjett- avsluttet
InventarFurutoppen- avsluttet
PUH byggeprosjekt(AvlastingsboligSkotheia)
RenoveringFrolandkirke
Mjølhusmoenprosjektene
NærturløypeLysthusheia- FVKS
Gårdsbarnehagen
Kommunalfiber/Fiberkartlegging- manglervedtak
Blakstadheiabarnehage- uteområde
Investeringi bygg- ikkefordelt
Investeringi bygg- Rehabtak Frolandskole
Investeringi bygg- Rehab/sikkerhettak Frolandbarneskole
KissandRide- AvstigningslommerReiersølvegen
SwimEye
Utviklingboligområder
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Revidertbudsjett
1 327731
3 490026
47 480
208980
64 866
150000
83 068
1 000000
200000
156864
108887
505746
100000
100000
100000
49 847
200000
200000
6 678744
200000
200000
250000
500000
350000
350000
662083
290738
620000
128952
996020
979899
2 000000
2 000000
4 000000
4 846516
3 009496
45 002
85 562
2 021622
82 161
243 451
130287
500000
510000
550000
290000
200000

Regnskap
130941
998041
1 019168
461355
41 472
154257
1 822
150047
20 649
87 028
31 653
3 644
92 312
40 822
90 624
377023
337688
675938
47 954
41 246
17 214
558930
22 841
7 288
45 548
3 115439
2 468339
27 679
11 940
36 382
667365
-8 915577
-185000
6 237
99 015
213561
-50 000
39 784
207701

20016
20017
20018
20019
20020
20021
20022
20023
20024
20025
20026
20027
20028
20029
20030
20031
20032
20034
20035
20036
20043
20044
20045
20046
20047
20048
20049
20050
20051
20052
20053
20054
20055
20056
20057
20058
20059
20060
20061
20062
20086
20104
20109
39900
39901
39902
39903
39904

Utviklinginfrastruktur
Utviklingkommunalebygg
UtviklingVA
Brannstasjon- oppbyggingetter brann
Vanngjennvinnerpå gråvannet- Frolandia
Nidelvv26/28
Oppgradering/bytteERP/Arkiv
Litenlastebil
Skiltingog adressering
Ny skolesentrum,gjennomføring
Beredskapsinvesteringer
Ny amfiløsningSalen- Frolandia
Verkstedrom- Frolandskole
Langåsen- Sentrumsutvikling
Utviklingstiltak- Rådmannen
Investeringerhjemmetjenester(kontor/hjelpemidler)
Investeringervaskeriog fellestjenester
Varebil,vannog avløp
Trinn2 prosjektering,renseprosessavløp
Utbedringarkiv - investeringetter tilsyn
Kringlaaktivitetsanlegg,nærmiljøanlegg
Stimoenaktivitetsanlegg,nærmiljøanlegg
gnr 18 bnr 174i Osedalen
GressklipperFrolandkirkegård
Boligfor ungefunksjonshemmede
Ultralydapparat- Frolandlegekontor- avsluttet
KjøpBlakstadvideregåendeskole
OmbyggingBlakstadheiaskole
Sentrumsutvikling
Kommunaltbidraginfrastruktur
KjøpeiendomFrolandsVerk
InvesteringerFrolandsVerk
Gang/sykkelvei
Åpentbibliotek- selvbetjeningsløsninger
Andresenshus- sentrumsutvikling
Kunstgressbane
II
A-meldingen
Brannstasjonog personalteknisk
Aksjekapitalforhøyelse
- KilandsfossAS
UtskiftingLinux-PCer
UtvidelseFrolandkirkegård,planlegging/avklaring
SkytebaneFrolandshallen
VABjørkeveien- NesetRA
Låneopptak- budsjettvedtak
Låneopptak- enkeltvedtakgjennomåret
Startlån
Overføringfra driftsregnskapet
Andreinntekter og utgifter investeringsregnskap
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200000
200000
200000
650000
4 441975
2 000000
325000
125000
35 000000
300000
500000
500000
400000
850000
180000
306000
250000
250000
150000
121700
13 684000
300000
5 400000
5 000000
28 000000
10 000000
6 000000
2 500000
5 000000
450000
2 358025
6 000000
400000
500000
-167055729
-6 300000
-

376322
5 263
29 661
268083
23 650912
172047
224829
152481
309437
148604
235195
175215
5 567
5 567
103876
123183
233288
19 186
72 290
109328
2 386763
47 739
12 988
647105
350000
395948
24 986
24 289
39 142
-33 329665
-28 000

Balanseregnskapet
Konto
21000070
21000206
21020010
21020020
21020040
21020060
21020070
21020073
21020080
21098010
21098020
21098030
21098040
21301001
21310010
21310020
21324010
21375001
21375015
21375016
21375911
21375913
21375914
21399001
21914000
21914001
21941000
21941001
22041000
22041001
22141100
22150000
22165030
22165040
22165050
22165080
22165110
22165112
22165500
22165510
22166000
22170010
22170020
22170510
22170520
22170530
22170550
22170560
22170570
22275010
22275020
22275070
22499005
22499011
22499020
22499021
22499105
22499111
22799055

KontantkasseFrolandia
KontantkasseFritidsklubben
Driftskonto2904.07.01700
OCR2904.07.01786
Startlån,utbetalt vedLindorff -2801.12.36679
2801.22.51310- Særvilkår
2801.26.80602Bankkort
2801.38.84147Frolandia,egenandeler
2801.23.20762- remittering fra Velferd
Skattetrekk2904.07.01980
Regionaltnæringsfond- 2801.17.00472
Kalkdoserinsanlegg
- Nidelven
Næringsfondet- 2801.25.46361
Ref.merverdiavgiftmomskomp.
RefusjonsykepengerNAV
RefusjonferiepengerNAV
Oppgjørmva.
Lønnsforskudd
UteståendefordringerAGRFakt.
Uteståendefordringer- kommunaleavgifter
Uteståendefordringer2011
Uteståendefordringer2013
Uteståendefordringer2014
Lønn- uteståendem/ betalingsavstale
Arb.giv.avg.premieavvikKLP
Arb.giv.avg.premieavvikSPK
PremieavvikKLP
PremieavvikSPK
PensjonsmidlerKLP
PensjonsmidlerSPK
Egenkapitalinnskudd
KLP
StiftelseskapitalKappAbel
AksjerDurapartAS- 924266287
AksjerA-ANæringsselskap
AS- 929263162
AksjerProflexAS(EllengårdIndustrierAS)- 955
AksjerKommunekraftA/S- 866818452
AksjerMøllaVerkstedAS- 980321347
AksjerFrolendingen- 988967653
AndelerBiblioteksentralenAL- 910568183(2864/
AndelsbevisABBL3013949
AksjerAgderEnergi- 981952324
AksjerL/LSetesdalbilruter - 915814581
AksjerArendalLufthavnGullknappAS- 936740987
Andeleri Arendalbyselskap- 982991269
AndelerAust-AgderUtviklings-og KompetansefondAksjerReiersølEiendomAS- 852787732
Aksjer- KilandsfossAS
Askjer- Myklandvilt AS
Aksjer- MyklandstunetAS
Startlån
Sosialelån
LånMyklandDrivstoffAS
Aktiveringskontogruppe22405
Aktiveringskontogruppe22410
Aktiveringskontogruppe22420
Akkumulerteavskrivinger22420
Akkumulerteavskrivinger22405
Akkumulerteavskrivinger22410
Aktiveringskontogruppe22720
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Beløp
6 936
1 000
-6 174011
1 703873
-1 016177
165675695
181878
800
396119
7 319586
2 913277
1 310132
1 412008
4 060492
2 646533
633143
-1 404821
3 506
2 707051
1 008740
393524
1 024222
13 149181
16 313
2 535398
-420814
17 981496
-2 984491
278861596
60 781701
7 166550
1
91 500
15 000
40 000
1 000
100000
102000
900
250
47 790000
20 015
1 941000
100000
4 500000
1 000840
393000
55 000
210000
82 778488
1 916556
150000
18 060018
6 319820
170600
-57 600
-13 512117
-1 179003
45 831563

22799056
22799057
22799099
22799155
22799156
22799157
23214501
23219050
23241050
23275220
23275221
23299500
23299501
23299505
23299590
23299984
24014000
24014001
24041000
24041001
24519280
24519290
24519300
24519310
24519320
24519321
24519322
24519411
24519412
24519413
24519414
24519416
24519418
24519419
24519420
24519421
24519422
24519423
24519424
24519499
24541500
24541510
24541511
24541512
25199010
25199020
25199030
25199035
25199040
25199200
25199201
25199202
25199203
25199204
25199205
25199206
25199207
25199270
25199340
25199399
25199400
25199411
25199420

Aktiveringskontogruppe22740
Aktiveringskontogruppe22750
Aktiveringskontogruppe22799
Akkumulerteavskrivinger22720
Akkumulerteavskrivinger22740
Akkumulerteavskrivinger22750
Skattetrekk- trukket lønn
Påløpterenter Kommunalbanken/Husbanken
Påløpterenter KLPKommunekreditt
Feriepenger- opptjent i år
Avsarbgivavgavsatteferiepengerinneværendeår
Leverandørgjeld
Leverandørgjeldlønn
Refusjonsykepenger
Annengjeld
Skyldigarbeidsgiveravgift
Arb.giv.avg.av netto pensjonsforpliktelseKLP
Arb.giv.avg.av netto pensjosnforpliktelseSPK
PåløptpensjonsforpliktelseKLP
PåløptpensjonsforplitelseSPK
LånKommunalbanken2008(20080080)
LånKommunalbanken2009(20090471)
LånKommunalbanken2010(20100043)
LånKommunalbanken2010(2100426)
LånKommunalbanken2010(201000716)
LånKommunalbanken2013(20130208)
LånKommunalbanken2014(20140386)
Startlån- Husbanken(11491121)- IR
Startlån- Husbanken(114953938)- IR
Startlån- Husbanken2007(11503693)- IR
Startlån- Husbanken2005(11497263)- IR
Startlån- Husbanken2006(115007221)- IR
Startlån- Husbanken2008(115059180)- IR
Startlån- Husbanken2009(11508785)- IR
Startlån- Husbanken2010( 115128258)- IR
Startlån- Husbanken2011(115166589)- IR
Startlån- Husbanken2012(115202137)- IR
Startlån- Husbanken2013(11524484)- IR
Startlån- Husbanken2014(11528971)- IR
LånHusbankenNIDELVVEIEN
BORETTSLAG
(11511131)
LånKLP2006/2007(83175031793)- fast
LånKLP2009(83175032897)- fast
LånKLP2012(83175284330)- fast
LånKLP2014
Prosjektnr 10150- OlaHalvorsensVelferdsfondJordbruksfondMykland- 913
Næringsfondfor kommunen- Grunnkapital1.837.500
Regionaltnæringsfond- 604
VedlikeholdsfondNidelvborettslagI - 600
Prosjektnr 10149- Martin DalensVelferdsfond- s
Prosjektnr 10148- RasmusSparsåsfond, aktiv oms
Prosjektnr 10140- NN - Velferd- beboeresykehje
Prosjektnr 10141- RE- Kultur/konsertersykehj
Prosjektnr 10142- HN - VelferdbeboereAvd.1, g
Prosjektnr 10143- AO- Sosialhyggepersonalgrupp
Prosjektnr 10144- HA - Velferdbeboere,Avd2 Prosjektnr 10147- GB- Velferdbeboere,Avd1, gu
K062010- 699.2020
LangedalVel603.3850
Frisklivssentralen
Lokaltviltfond - 911.3603
Sikringavfriluftsområde- FrolandsVerk(statlig
Kalkingstilskudd- 911.3604
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409445705
160687044
55 159477
-7 754161
-63 819318
-16 884576
-7 319586
-1 103230
-702362
-19 529153
-2 753611
-10 399062
10 585
-1 633883
-200000
-4 443433
-9 117163
-3 289621
-343522266
-84 112330
-28 552910
-77 876380
-56 642870
-22 134920
-44 695760
-65 786350
-75 067540
-1 984390
-2 717825
-3 469794
-4 626388
-1 939762
-6 475000
-5 536058
-8 200000
-11 322159
-9 166660
-9 499999
-10 393500
-1 401387
-15 008710
-44 670581
-35 571505
-61 212222
-101445
-134562
-1 412008
-2 913277
-58 586
-1 014454
-40 000
-1 500
-6 700
-4 050
-15 945
-3 125
-5 650
-201641
-6 567
-60 000
-213707
-75 000
-1 437

25199490
25199491
25199492
25199494
25199501
25199504
25199505
25199506
25199507
25199508
25199509
25399170
25599000
25599010
25599011
25599021
25699111
25699120
25699210
25810000
25990000
25990010
25990020
25990030
25990040
25990050
25990051
25990080
25990100
29100010
29100120
29999010
29999120

Selvkostfond- vann- 916.345*
Selvkostfond- avløp- 916.353*
Selvkostfond- renovasjon- 911.355*
Selvkostfond- slam
Denkulturelle skolesekken2012- 780.3830
Folkehelsemidler-934.2417
Tilskuddkommunaltrusarbeid2014- kapasitetsøkni
Det skjeri biblioteket - Debatti biblioteket
SLT-koordinator- tilskudd- forebygging
Prosjektsosialhjelp2015
Kompetansemidler2014- Frolandbarnehage
Kalkodoseringsanlegg
Nidelva- investering
Avsetningavdragstartlån
Utbedringstilskudd
Tapsfond- utlån startlån
VASonge- BSVA/NEAR
Samarbeidsavtale
Frolandkommuneog Marte Olsbu
Disposisjonsfond
Disposisjonsfond- renteavvik
Endringavregnskapsprinsipp
sompåvirkerAK(Drif
Kapitalkonto
Kapitalkonto- sos.utlån
Kapitalkonto- sos.lån- avdrag
Kapitalkonto- avdragpå lån
Kapitalkonto- utlån Lindorff
Kapitalkonto- avskrivninger224
Kapitalkonto- avskrivninger227
Kapitalkonto- nyelån
KapitalkontoLindorffinnbetaling
Ubruktelånemidler
Ubruktelånemidler- startlån
Ubruktelånemidler
Ubruktelånemidler-startlån
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-2 614561
-1 496328
-1 368194
-184216
-29 250
-48 000
-280000
-25 000
-200000
-344000
-8 000
-1 310132
-4 394343
-5 600000
-200000
-750000
-45 000
-6 676731
-1 000000
1 367636
405163916
-242702
457718
-24 809982
-254397
-9 801719
-582665734
33 035456
7 097564
144756697
-9 225618
-144756697
9 225618

Noter
Note 1 - Årsverk
Tekst
Antall årsverk
Antall ansatte
Antall kvinner
%andelkvinner
Antall menn
%andelmenn

2014
349
465
372
80 %
93
20 %
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2013
358
481
375
78 %
106
22 %

2012
343
481
387
80 %
94
20 %

2011
324

Note 2 – Selvkosttjenester
Froland kommune har utarbeidet etterkalkyle for
betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for
beregningav selvkostfor kommunalebetalingstjenes
ter
(H-3/14, Kommunal-og moderniseringsdepartementet,
februar 2014). Kommunen benytter selvkostmodellen
MomentumSelvkostKommune.

brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke
anledning til å tjene penger på tjenestene. For å
kontrollereat dette ikkeskjermå kommunen,etter hvert
regnskapsår,utarbeide en selvkostkalkylesom viser
selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet.
Elementenei en selvkostkalkyleavvikerfra kommunens
ordinære driftsregnskappå enkelte områder og de to
regnskapenevil, som eksempletunder viser, ikke være
direkte sammenlignbare.

Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å
frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som
Forskjeller mellom kommunens regnskapog
selvkostregnskapet
Gebyrinntekter
Øvrigedriftsinntekter
Drift sinntekter
Direkte driftsutgifter
Avskrivningskostnad
Kalkulatoriskrente
Indirekte driftsutgifter (netto)
Driftskostnader
Resultat

Regnskapsresultat

Selvkostkalkyle

8 800 000
20 000
8 820 000
5 700 000
1 750 000
0
0
7 450 000
1 370 000

8 800 000
20 000
8 820 000
5 700 000
1 580 000
1 140 000
240 000
8 660 000
160 000

form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode.En
generasjon brukere skal ikke subsidiere neste
generasjon,eller omvendt. Kostnadeneved tjenestene
somytesi dagskaldekkesav de brukernesomdrar nytte
av tjenesten.Dette innebærerat dersomkommunenhar
overskuddsom er eldre enn fire år, må dette i sin helhet
gå til reduksjon av gebyrene det kommende
budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som
stammer fra 2014 i sin helhet være disponert innen
2019. I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver
betalingstjeneste må kommunen også utarbeide
forkalkyleri forkant av budsjettåretfor å estimere driftsog kapitalkostnader for neste økonomiplanperiode.
Forkalkylenegir grunnlagetfor kommunensgebyrsatser.
Ved budsjettering er det en rekke usikre faktorer,
herunder fremtidig kalkylerente, utvikling av antall
brukere og generelletterspørsel.I tillegg til å overholde
generasjonsprinsippetbør kommunenha målsetningom
minst muligsvingningeri de kommunalegebyrene.

I
selvkostkalkyen
inngår
regnskapsmessige
driftsinntekter, driftsutgifter eksklusivregnskaps
messige
avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og
rentekostnader, samt henførte indirekte driftsutgifter
(administrasjonsutgifter). Ved
beregning
av
kalkulatoriske
avskrivninger
skal
det
i
selvkostberegningene
gjøres
fratrekk
av
fremmedfinansiering.Kalkulatoriskrentekostnadinngår
ikke i kommunensdriftsregnskap,men representereren
alternativ avkastning kommunen går glipp av ved at
kapital er bundet i anleggsmidler.Den kalkulatoriske
rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i
anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og
en
kalkylerente. Kalkylerentener årsgjennomsnittetav 5årig SWAP-rente+ 1/2 %-poeng.I 2014 var denne lik
2,68 %.Retningslinjenefastsetterregler for henføring av
relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i
selvkostgrunnlaget.Videre er det bestemt at eventuelle
overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Et
overskuddfra et enkelt år skaltilbakeførestil brukernei
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Samletetterkalkyle 2014
Etterkalkylenefor 2014er basertpå regnskapdatert 11. mars2015.
Etterkalkyleselvkost2014
Vann
Avløp
Renovasjon Slam- tømming
Gebyrinntekter
6 102637 6 760 264
6 446731
1 459353
Øvrigedriftsinntekter
214280
67 302
0
0
Driftsinntekter
6 316917 6 827 566
6 446731
1 459353
Direktedriftsutgifter
4 187 891 5 694 933
6 611 745
1 153155
Avskrivningskostnad
1 084107
940916
0
0
Kalkulatoriskrente (2,68%)
692940
611519
0
0
Indirektenetto driftsutgifter
237562
293 074
0
123244
Indirekteavskrivningskostnad
852
1 189
0
243
Indirektekalkulatoriskrente(2,68%)
80
112
0
23
Driftskostnader
6 203 432 7 541 743
6 611 745
1 276 665
+/- Gevinst/tapvedsalg/utrangeringav anleggsmiddel
0
-17 267
0
0
Resultat
113485
-731444
-165 014
182688
Kostnadsdekningi %
102%
91 %
98 %
114 %
Selvkostfond/fremførbartunderskudd01.01
2 434316 2 179 173
1 489319
-68 654
-/+ Brukav/avsetningtil selvkostfond
113485
-731 444
-152389
182688
+/- Kalkulertrenteinntekt/ -kostnadselvkostfond
66 760
48 600
31 267
1 528
Selvkostfond31.12
2 614 561 1 496 328
1 368 194
184216
Etterkalkylen for 2014 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS som har mer enn 11 års erfaring med
selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost. Selvkostmodellen Momentum Selvkost
Kommune benyttes av flere enn 200 norske kommuner.
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Feiing
647 431
0
647 431
507 525
0
0
25 575
107
10
533 217
0
114 214
121%
-119285
114 214
-1 666
-6 738

Note 3 - Spesifikasjon over regnskapsmessig mindref orbruk (overskudd)
drift
Regnskapsmessig
merforbruk
Tidligereopparbeidetmindreforbruk
Åretsdisponeringav mindreforbruk
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret
Totalt mindreforbruk til disponering

Budsjett2014
1 000682
1 000682
-
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Regnskap2014
1 000682
1 000682
-

Regnskap2013
1 000682
1 000682

Note 4 - Spesifikasjon over regnskapsmessig merforb ruk (underskudd)
drift
Regnskapsmessig
merforbruk
Tidligereopparbeidetmerforbruk
Åretsavsetningtil inndekking
Nytt merforbruk i regnskapsåret
Totalt merforbruk til inndekking

Budsjett2014
-
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Regnskap2014
-

Regnskap2013
2 846862
2 846862
2 846862

Note 5 - Avdrag på gjeld
Avdrag
Betalt avdrag
Beregnetminste lovligeavdrag

Budsjett 2014
15 713000
13 433878

Regnskap2014
16 003286
13 433878

Regnskap2013
12 687069
11 518940

2 279122

2 569408

1 168129

Differanse
Det betalesmer enn krav til minste avdrag.
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Note 6 - Gjeldsforpliktelser fordelt på selvkostomr ådet og øvrig virksomhet
Kommunenssamledelånegjeld
Andelknyttet til selvkostområder
Vann,avløpog renovasjonandeli kr
Vann,avløpog renovasjonandel i %
Øvrigeselvkostområderi kr
Øvrigeselvkostområderi %
Andelknyttet til øvrigkommunalvirksomhet
Samletgjeldøvrigkommunalvirksomheti kr
Samletgjeld øvrigkommunalvirksomheti %

Regnskap2014
603952670
83 488688
83 488688
14 %

Regnskap2013
480291652
82 025191
82 025191
17 %

520463982
520463982
86 %

398266461
398266461
83 %

Kommunensutgifter til gjeld knyttet til selvkostområdet finansieresgjennomde brukerbetalingerkommunen kreverinn fra
brukerne.Kommunensutgifter til gjeld knyttet til øvrig virksomhetfinansieresgjennomkommunensøvrige inntekter (frie
inntekter)
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Note 7 - Gjeldsforpliktelser
Tekst
Kommunenssamledelånegjeld

Regnskap2014
603952670

Regnskap2013
480291652

156463018
76 732922
370756730

98 138072
75 113184
307040396

KLPfast rente
Husbankenflytende rente
Kommunalbankenflytende
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Note 8 - Kapitalkonto
KAPITALKONTO
01.01.2014Balanse
(underskuddi kapital)
Debetposteringeri året:
Salgav fasteiendomog anlegg
Nedskrivningerfast eiendom
Avskrivingav fast eiendomog anlegg
Salgav utstyr, maskinerog transportmidler
Nedskrivningav utstyr, maskinerog
transportmidler
Avskrivningeravutstyr, maskinerog
transportmidler
Salgav aksjerog andeler
Nedskrivningav aksjerog andeler
Avdragpå formidlings/startlån
Avdragpå sosiallån
Avdragpå utlånte egnemidler
Avskrivningsosialutlån
Avskrivningstartlån
Avskrevetandreutlån
Brukavmidler fra eksternelån
Urealisertkurstaputenlandslån
UBPensjonsforpliktelse(netto)
Agapensjonsforpliktelse
Estimatavvikpensjonsforpliktelse
31.12.2014Balanse
Kapitalkonto

0,00

0,00
0,00
15 186657,99
0,00
0,00
3 670735,24
0,00
0,00
6 206882,66
232 239,59
0,00
225 478,40
890 681,75
451 799,00
45 384664,80
0,00
29 160324,00
-307649,78
0,00
172 019879,92

01.01.2014Balanse
(kapital)
Kreditposteringeri året:
Aktiveringavfast eiendomog anlegg
Oppskrivingavfast eiendom

37 570 810,00
0,00

Aktiveringavutstyr, maskiner og
transportmidler
Oppskrivingavutstyr, maskinerog
transportmidler
Kjøpavaksjerog andeler

1 025 938,00

Oppskrivningav aksjerog andeler
Utlånformidlings/startlån
Utlånsosiallån
Utlånegnemidler

0,00
12 054 999,99
242 702,04
0,00

Oppskrivingutlån
Avdragpå eksternelån
Urealisertkursgevinstutenlandslån
UBPensjonsmidler(netto)
Estimatavvikpensjonsmidler
Reversering nedskrivingavfast eiendom
Reversering nedskrivingavutstyr, maskinerog
transportmidler
31.12.2014Balanse
(underskuddi kapital)

273 121693,57
Avstemming
Differanse

163 990040,54

1 830 529,00
0,00

254 397,00
24 809 982,00
0,00
0,00
31 342 295,00
0,00
0,00
0,00
273 121 693,57

0,00
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Note 9 - Avsetninger og bruk av avsetninger
Del 1 Alle fond avsetningerog bruk av avsetningerdrifts- og investeringsregnskapet
Alle fond
Avsetningertil fond
Bruk av avsetninger
Til avsetningsenereår
Netto avsetninger

KOSTRA-art
SUM(530:550)+580
SUM(930:958)
980

Regnskap2014
16 143988
-14 489271
0
1 654717

Regnskap2013
20 202472
-7 301461
0
12 901011

Del 2 Disposisjonsfondavsetningerog bruk av avsetninger
Disposisjonsfond
Kostraart/balanse
Regnskap2014
Regnskap 2013
IB 0101
2.56
1 228785
2 143609
Avsetningerdriftsregnskapet
540
7 526822
1 228785
Bruk av avsetningerdriftsregnskapet
940
-1 033876
-2 143609
Bruk av avsetningerinv.-regnskapet
940
0
0
UB31.12
2.56
7 721731
1 228785
UB31.12visersaldoenpå disposisjonsfondet.Fondet er til kommunestyretsfrie disposisjontil drifts- og investeringsformål.
Del 3 Bundetdriftsfond avsetningerog bruk av avsetninger
Bundetdriftsfond
Kostraart/balanse
Regnskap2014
Regnskap 2013
IB 0101
2.51
18 755618
13 243803
Avsetninger
550
1 929299
10 669667
Bruk av avsetninger
950
- 7 817714
-5 157852
UB31.12
2.51
12 867203
18 755618
UB 31.12viser saldoenpå bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemteformål og kan ikke endresav
kommunestyret.
Del 4 Ubundet investeringsfondavsetningerog bruk av avsetninger
Ubundetinvesteringsfond
Kostraart/balanse
Regnskap2014
Regnskap2013
IB 0101
2.53
1 310132
1 310132
Avsetninger
548
0,00
0,00
Bruk av avsetninger
948
0,00
0,00
UB31.12
2.53
1 310132
1 310132
UB 31.12viser saldoenpå ubundet investeringsfond.Fondeter til kommunestyretsfrie disposisjontil investeringsformål.
Disponeringtil andreinvesteringsformålkrevernytt vedtakavkommunestyret.
Del 5 Bundetinvesteringsfondavsetningerog bruk av avsetninger
Bundetinvesteringsfond
Kostraart/balanse
Regnskap2013
Regnskap2012
IB 0101
2.55
9 894156
5 437682
Avsetninger
550
6 687867
4 456475
Bruk av avsetninger
950
0
0
Bruk av avsetninger
958
-5 637681
0
UB31.12
2.55
10 944343
9 894156
UB31.12visersaldoenpå bundet investeringsfond.Brukavfondetsmidler er bundet til bestemteinvesteringsformålog kan
ikkeendresavkommunestyret.
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Note 10 - Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt
samarbeid.
Tekst
Kommunenssamledefordringer
Heravfordring påkommunaleforetak og IKS
Kommunenssamledegjeld(eks.pensjonsforpliktelse)
Heravkortsiktiggjeldtil kommunaleforetak og IKS

31.12.2014
24 237883
0
652026405
0
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31.12.2013
35 015456
0
532884451
0

Note 11 - Garantier gitt av kommunen
Garantigitt til
Lagog foreninger
Med hjemmeli sosiallovgivningen
MyklandstunetAS
MøllaVerkstedAS
Sumgarantier

Opprinneliggaranti
250000
800000
1 244119
2 294119
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Garantibeløppr 31.12
199262
43 590
755109
906906
1 904867

Note 12 - Endring i arbeidskapital
Del1 Endringi arbeidskapitalbevilgningsregnskape
t
Anskaffelseav midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse1)
Inntekterinvesteringsdel(kontoklasse0)
Innbetalingervedeksternefinanstransaksjoner
Sumanskaffelseav midler

SUM(600:67
0;700:780;800:895)
SUM(600:670;700:770;800:895)
SUM(900:929)
S

Anvendelseav midler
Utgifter driftsdel(kontoklasse1)
Utgifter investeringsdel(kontoklasse0)
Utbetalingervedeksternefinanstransaksjoner
Sumanvendelseav midler

SUM(010:285;300:480)
-690
SUM(010:285;300:480)
-690
SUM(500:529)

Anskaffelse- anvendelseav midler
Endringi ubrukte lånemidler
Endringi arbeidskapital

U=W
Bal:2.91(Rt)- 2.91(Rt-1)
V

Regnskap2014
-403 356 083
-21 443 772
-70 225 473
-495025 328
392 822 911
49 602 239
51 946 142
494 371 292
-654036
-103 086 335
103 740 371

Regnskap2013
-395 509 324
-24 134185
-62 545809
-482 189 318
368 166583
61 777552
39 344174
469 288309
-12 901009
-34 781310
47 682319

Del2 Endringi arbeidskapitalbalansen

Omløpsmidler
Endringkortsiktigefordringer
Endringaksjerog andeler
Premieavvik
Endringsertifikater
Endringobligasjoner
Endringbetalingsmidler
Endringomløpsmidler
Kortsiktig gjeld
Endringkassekredittlån
Endringannenkortsiktiggjeld
Premieavvik

Konto
2.1
2.13- 2.17
2.18
2.19
2.12
2.11
2.1

2.3
2.31
2.32- 2.38
2.39

Endringarbeidskapital
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Regnskap2014

Regnskap2013

-10 777 573
4 795 798
105 203 082
99 221 307
-4 519 064
103 740 371

8 986353
22 240
47 466345
56 474 938
8 792 617
47 682320

Note 13 – Pensjon

KLP
1
2
3
4
5
6
5a
7
8
9
10
11
12
1
2
3
13
5-4
13
14
14a

15
15a
16
16a
17
18
19
20
1
2
6
21
22
23
3
5-4
6
24
25
26
26a

Hovedstørrelserfra aktuarberegningfor 2014
Åretsopptjening
Rentekostnad
Forventetavkastning
Administrasjonskostnader
Innbetaltpremie/tilskudd(inkl.adm)
Utbetalinger
Arb.avgiftav arbeidsgiversandelav nr 5 - nr 4 (u/adm)
Faktiskforpliktelse
Estimertbrutto påløptpensjonsforpliktelse31.12.14
Faktiskpensjonsmidler
Pensjonsmidler
Netto pensjonsforpliktelse01.01.14(re-estimert/virkelig)
Netto forpliktelsefør arb. Avgift
Åretsnetto pensjonskostnad§13-1nr c og §13-3nr a
Nåverdiav åretspensjonsopptjening
Rentekostnadav påløptpensjonsforpliktelse
Forventetavkastningpå pensjonsmidlene
Netto pensjonskostnadeksadm.
Beregnetpremieavvik§13-1nr d og §13-4nr a (evt b)
Premieinnbetalingekskl.administrasjonskostnader
Åretsnetto pensjonskostnad
Premieavvik2014
Satsfor arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgiftav premieavviketnr 12 (her14,1%)
Akkumulert og amortisert premieavvik2013§13-1nr e og §13-4nr c,d,e
Antallår premiavvikskaldekkesinn på (1 eller 15)
AkkumulertpremiavvikUB 2013
Sumamortisertpremieavviktil føring
Arbeidsgiveravgiftav 15
Akkumulertpremieavvik31.12.2014
Arbeidsgiveravgiftav 16
Åretsestimatavvik2013§13-3nr c og d
Estimatavvikforpliktelse
Estimatavvikpensjonsmidler
Netto estimatavvik
Spesifisertpensjonsforpliktelse§13-1nr a og e og §13-2nr c
Påløptpensjonsforpliktelse31.12.2013
Åretsopptjening
Rentekostnadav påløptpensjonsforpliktelse
Utbetalte pensjoner
Endringerforpliktelse- Totalt
Estimertpåløptpensjonsforpliktelse31.12.14= UB
Spesifisertepensjonsmidler§13-1nr a oge og §13-2nr d
Verdiav pensjonsmidler31.12.2013
Forventetavkastningpå pensjonsmidlene
Premieinnbetalingekskl.adm.kostnader
Utbetalte pensjoner
Estimatavvikmidler 1.1
Estimertpensjonsmidler31.12.2014= UB
Netto balanseførtpensjonsforpliktelse
arbeidsgiveravgiftavnto pensjonsforpliktelse
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17 331074
13 393734
12 045474
1 168456
26 145359
9 429657
3 315789
322227115
343522266
251268814
278685465
70 958301
64 836801
17 331074
13 393734
-12 045474
18 679334
24 976903
-18 679334
6 297569
14,1%
887957
7
13 279224,00
1 595297,00
224937
17 981496
2 535391
10 155374
-3 836593
6 318781
-312071741
-17 331074
-13 393734
9 429657
-10 155374
-343522266
247432221,00
12 045474
24 976903
-9 429657
3 836593,00
278861534
-64 660732
-9 117163

SPK
1
2
3
4
5
6
5a
7
8
9
10
11
12
1
2
3
13
5-4
13
14
14a

15
15a
16
16a
17
18
19
20
1
2
6
21
22
23
3
5-4
6
24
25
26
26a

Hovedstørrelserfra aktuarberegningfor 2014
Åretsopptjening
Rentekostnad
Forventetavkastning
Administrasjonskostnader
Forfaltpremie(inkl. admog avregninger)7
Utbetalinger
Arb.avgiftav arbeidsgiversandelav nr 5 - nr 4 (u/adm)
Faktiskforpliktelse
Brutto pensjonsmidler31.12.14- estimat
Faktiskpensjonsmidler
Pensjonsmidler
Netto pensjonsforpliktelse01.01.14(re-estimert/virkelig)
Netto forpliktelsefør arb. Avgift
Åretsnetto pensjonskostnad§13-1nr c og §13-3nr a
Nåverdiav åretspensjonsopptjening
Rentekostnadav påløptpensjonsforpliktelse
Forventetavkastningpå pensjonsmidlene
Netto pensjonskostnadeksadm.
Beregnetpremieavvik§13-1nr d og §13-4nr a (evt b)
Premieinnbetalingekskl.administrasjonskostnader
Åretsnetto pensjonskostnad
Premieavvik2014
Satsfor arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgiftav premieavviketnr 12 (her14,1%)
Akkumulert og amortisert premieavvik2013§13-1nr e og §13-4nr c,d,e
Antallår premiavvikskaldekkesinn på (1 eller 15)
AkkumulertpremiavvikUB 2013
Sumamortisertpremieavviktil føring
Arbeidsgiveravgiftav 15
Akkumulertpremieavvik31.12.2014
Arbeidsgiveravgiftav 16
Åretsestimatavvik2013§13-3nr c og d
Estimatavvikforpliktelse
Estimatavvikpensjonsmidler
Netto estimatavvik
Spesifisertpensjonsforpliktelse§13-1nr a og e og §13-2nr c
Påløptpensjonsforpliktelse31.12.2013
Åretsopptjening
Rentekostnadav påløptpensjonsforpliktelse
Utbetalte pensjoner
Estimatavvik
Estimertpåløptpensjonsforpliktelse31.12.14= UB
Spesifisertepensjonsmidler§13-1nr a oge og §13-2nr d
Verdiav pensjonsmidler31.12.2013
Forventetavkastningpå pensjonsmidlene
Premieinnbetalingekskl.adm.kostnader
Utbetalte pensjoner
Estimatavvikmidler 1.1
Estimertpensjonsmidler31.12.2014= UB
Netto balanseførtpensjonsforpliktelse
Arbeidsgiveravgiftav nto pensjonsforpliktelse
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5 032855
3 041518
2 431774
123232
5 017327
609874
76 037957
60 781681
53 455812
60 781681
22 582145
5 032855
3 041518
-2 431774
5 642599
4 894095
-5 642599
-748504
14,1%
-105539
7
-2 485373,00
-249386,00
-35 163
-2 984491
-420813
-10 364574
7 412951
-2 951623
-86 402531
-5 032855
-3 041518
10 364574,00
-84 112330
60 868783
2 431774
4 894095
-7 412951,00
60 781701
-23 330649
-3 289622

Note 14 - Finansielle anleggsmidler
Konto
22141100
22150000
22165030
22165040
22165050
22165080
22165110
22165112
22165500
22165510
22166000
22170010
22170020
22170510
22170520
22170530
22170550
22170560
22170570

Egenkapitalinnskudd
KLP
StiftelseskapitalKappAbel
AksjerDurapartAS- 924266287
AksjerA-ANæringsselskap
AS- 929263162
AksjerProflexAS(EllengårdIndustrierAS)- 955
AksjerKommunekraftA/S- 866818452
AksjerMøllaVerkstedAS- 980321347
AksjerFrolendingen- 988967653
AndelerBiblioteksentralenAL- 910568183(2864/
AndelsbevisABBL3013949
AksjerAgderEnergi- 981952324
AksjerL/LSetesdalbilruter - 915814581
AksjerArendalLufthavnGullknappAS- 936740987
Andeleri Arendalbyselskap- 982991269
AndelerAust-AgderUtviklings-og KompetansefondAksjerReiersølEiendomAS- 852787732
Aksjer- KilandsfossAS
Askjer- Myklandvilt AS
Aksjer- MyklandstunetAS
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Bokført verdi
7 166550
1
91 500
15 000
40 000
1 000
100000
102000
900
250
47 790000
20 015
1 941000
100000
4 500000
1 000840
393000
55 000
210000
63 527056

Note 15 - Froland kommunes næringsfond
MOTTAKER
FrolandHandels-og Næringsforening
BeatriceEmischFrolandSpaog Fotpleie
BeatriceEmischFrolandSpaog Fotpleie
MøllaVerksted
MøllaVerksted
FrolandHandels-ogNæringsforening
Marte Olsbu

SAKNR
Frolandsdagen
Produktutvikling
Markedsføring
11/17
14/78
Det Nytter Prisen
Sponsorstøtte

RESULTATREGNSKAP
Inntekter:
Konsesjonsavgifter
Renteinntekter
Kortidligereårsfeil
Suminntekter:
Utgifter:
Anleggsbidragmobildekning
Sumdriftsutgifter
Sumlønn
Suminnvilgedetilskudd
Sumutgifter
Åretsresultat
BALANSEREGNSKAP
Eiendeler:
Bankkontoi SparebankenSør
Gjeldog egenkapital:
Tilsagn,ikkeutbetalt (senote)
Grunnkapital
Egenkapital,fondsavsetning
Sumgjeld og egenkapital
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UTBETALT
2014
10 000,00
10 000,00
10 000,00
30 000,00
300000,00
5 000,00
20 000,00
385000,00

2014
323581,00
27 970,00

2013
310608,00
41 465,00

351551,00

kr 352073,00

324034,00
200228,27
385000,00
909262,27
-557711,27

324034,00
99 612,66
188078,02
140060,00
751784,68
-399711,68

1 412008,07
1 412008,07

1 969719,34
1 969719,34

0
-1 837500,00
425491,93
-1 412008,07

0
-1 837500,00
-132219,34
-1 969719,34

Signaturer

Froland06.03.2015

Willy Hægeland
Rådmann

ØysteinBråstad
Administrasjons-og økonomisjef
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Prosj
00015
00018
00024
00028
00029
00030
00031
00035
00042
00042
00043
00044
00045
00048
00049
00050
00050
00053
00054
00055
00056
00056
00058
00060
00065
00066
00068
00069
00071
00072
00072
00074
00077
00078
00079
00080
00094
20006
20006
20007
20008
20010
20012
20017
20018
20020
20021
20021
20022

Prosj(T)
Konto Ansvar
Energieffektivisering bygg
020014
915
Ombygging verkstedet
020014
915
Gang og sykkelvei Mjølhus - kirka planarbeid
020012
915
Songeelva forprosjekt
020012
930
Sykehjemmet - oppgradering av bad - krever nytt KS-vedtak før oppstart
020013
915
Osevollen avløpspumpestasjon
020012
915
Oversikt og utredning fett/oljeavskillere
020012
915
Energimerking bygg
020012
915
Trafikksikkerhet - Osedalen
020013
915
Trafikksikkerhet - Osedalen
020014
915
VBH - Flyktningeleiligheter
020013
820
VBH - ombygging Helse- og sosialsenteret
020013
820
VBH - Nidelvv 25 endring/utvidelse forprosjekt
020013
820
Nye pumper BHVP
020013
915
Kartlegging spredte utslipp
020013
915
VBH - Bolig utviklingshemmede (Frolandsveien)
020013
820
VBH - Bolig utviklingshemmede (Frolandsveien)
020014
820
Utredning og planlegging kommunalt eide arealer (Neset, Langedal mv)
020013
915
Plan for videre bruk/ombygging av sykehjemmet
020013
915
Bruer oppgradering
020014
915
Kommuneplan 2014 - 2026
020013
915
Kommuneplan 2014 - 2026
020014
915
Mykland renseanlegg 2012
020013
915
Rundkjøring Blakstadheia, detaljplan
020013
915
Investering i vei, trafikk
020014
915
IKT-investeringer
020014
600
Sikring og energieff. kommunehuset
020013
600
Utskifting av utstyr og ombygginger
020013
915
Bliksåsen, kommunal andel av vann- og avløp
020013
600
Gang og sykkelveier
020013
915
Gang og sykkelveier
020014
915
Bygningsmessige tiltak renseanlegget
020013
915
Utskifting gamle ledninger
020013
915
Asfaltering av kommunale grusveier
020014
915
Barnehage Bliksåsen
020013
790
Skilting og adressering
020013
915
Renovering Froland kirke
020014
915
Kommunal fiber/Fiberkartlegging - mangler vedtak
020013
600
Kommunal fiber/Fiberkartlegging - mangler vedtak
020014
600
Blakstadheia barnehage - uteområde
020014
790
Investering i bygg - ikke fordelt
020014
915
Investering i bygg - Rehab/sikkerhet tak Froland barneskole
020013
915
Kiss and Ride - Avstigningslommer Reiersølvegen
020013
913
Utvikling kommunale bygg
020014
915
Utvikling VA
020014
915
Vanngjennvinner på gråvannet - Frolandia
020014
934
Nidelvv 26/28
020013
820
Nidelvv 26/28
020014
915
Oppgradering/bytte ERP/Arkiv
020014
602
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20023
20024
20025
20026
20027
20028
20029
20030
20034
20047
20049
20050
20051
20052
20053
20054
20055
20056
20060
20086

Liten lastebil
Skilting og adressering
Ny skole sentrum, gjennomføring
Beredskapsinvesteringer
Ny amfiløsning Salen - Frolandia
Verkstedrom - Froland skole
Langåsen - Sentrumsutvikling
Utviklingstiltak - Rådmannen
Varebil, vann og avløp
Bolig for unge funksjonshemmede
Kjøp Blakstad videregående skole
Ombygging Blakstadheia skole
Sentrumsutvikling
Kommunalt bidrag infrastruktur
Kjøp eiendom Frolands Verk
Investeringer Frolands Verk
Gang/sykkelvei
Åpent bibliotek - selvbetjeningsløsninger
Brannstasjon og personal teknisk
Utvidelse Froland kirkegård, planlegging/avklaring
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020014
020014
020014
020014
020014
020014
020014
020014
020014
020014
020014
020014
020014
020014
020014
020014
020014
020014
020014
020013

915
915
600
600
934
780
600
600
915
915
600
790
600
915
932
932
915
602
915
600

Tjeneste Restbeløp
3100
329 690
1307
2 470 858
3335
208 980
3336
150 000
2610
83 068
3535
1 000 000
3535
200 000
3100
156 864
3335
103 924
3335
400 000
2421
100 000
1302
100 000
2622
100 000
3535
49 953
3455
200 000
2812
158 095
2812
6 500 000
3105
200 000
2610
200 000
3335
246 356
3010
157 688
3010
250 000
3535
350 000
3335
259 376
3335
324 395
1820
290 738
1301
80 998
3455
954 774
3105
420 969
3335
977 159
3335
1 000 000
3535
1 992 712
3455
3 954 452
3335
1 731 077
2010
541 157
1216
45 002
3910
1 354 257
1205
43 451
1205
200 000
2013
31 272
3100
286 439
3100
550 000
3332
290 000
1301
200 000
3455
194 737
3825
650 000
2650
2 873 892
2620
1 300 000
1210
2 000 000
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3335
1216
2020
1809
3825
2020
3341
3341
3535
2650
3105
2010
3341
3335
3863
3863
3335
1820
1301
3910

325 000
125 000
11 349 088
127 953
500 000
500 000
175 171
850 000
101 396
13 684 000
5 380 814
5 000 000
28 000 000
9 927 710
6 000 000
2 500 000
5 000 000
340 672
5 352 895
475 014
131 977 047
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FROLAND KOMMUNE

Saksfremlegg

Referanse:

2015/664 / 1

Ordningsverdi:
Vår saksbehandler: Øystein Bråstad
Telefon:

Saksgang:
Politisk saksnummer
15/19
15/59

Politisk utvalg
Formannskapet 2011 - 2015
Kommunestyret 2011-2015

Møtedato
12.05.2015
21.05.2015

Årsmelding 2014
Rådmannens forslag til vedtak:
Årsmelding for 2014 vedtas.
Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet 2011 - 2015 - 12.05.2015:
Årsmelding for 2014 vedtas.

Vedlegg:
1 Årsmelding 2014

Bakgrunn / Saksfremstilling:
Det vises til vedlagte årsmelding.
Rådmannen og virksomhetslederne har redegjort for utviklingen av kommunens drift i 2014.
For øvrig vises det til regnskapssaken for 2014 med vedlegg.
Revisjonen og kontrollutvalget har gjennomgått årsmeldingen i forbindelse med regnskapssaken. Det er
ingen merknader til rapporten.
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budsjettberegningen stemmer godt overens med
regnskapet.

Rådmannens kommentar

Frolandkommunehar de senereår betalt mer i avdrag
på eksternelån enn det pliktige minimumsbeløp.I 2013
ble det imidlertid foretatt ekstraordinæreavdragfor å
tilnærme seg dette. I 2014 har kommunen gjennom
opptakav nyelån tilpassetdet slik at man betaleravdrag
tilnærmet det pliktige minimumsbeløpet. Når
kommunen velger å nedbetale gjeld, påvirkes
regnskapsresultatet med
tilsvarende
beløp.
Kommunestyret kan endre dette budsjett og
regnskapsprinsippved budsjetteringav et laverebeløp i
avdragsutgifter, nedbetalingsplaner på kommunens
innlånmå da reforhandlesmed långiver.

Regnskapsåret2014 har vært nok et år med betydelige
utfordringer som denne årsmelding gjør rede for.
Rådmannen gir innledningsvis noen overordnede
kommentarer,
men
viser
samtidig
til
virksomhetsledernesårsmeldinger.
Det storebildet forteller at Frolandfortsatt er i en positiv
utvikling. Kommunen har de senere årene hatt en
befolkningsvekstsom har vært betydelig høyere enn
landsgjennomsnittet. Tall for 2013 og 2014 viser
imidlertid at kommunen disse årene har hatt en
befolkningsvekstsom er omkring på samme nivå som
landsgjennomsnittet.Per 1.1.2015er folketallet 5 532,
en økningpå 46 personerfra forrige år (mot 61 i økningi
2013). Veksteni folketallet er av avgjørendebetydning
for nivået på kommunensfrie inntekter som er skatt og
rammetilskudd.Froland er den kommune i Aust-Agder
som de senereårene har hatt størst prosentvisøkning.
Forklaringene er sikkert mange, men tilgjengelige
boligtomter og gode kommunale tjenester, gjør
kommunenattraktiv. Storsatsingenved utbyggingenpå
Mjølhusmoen har bidratt positivt til kommunens
omdømme. Befolkningsvekstenhar imidlertid medført
press på de kommunale tjenestene som for eksempel
barnehagerog skoler. Når boligvekstennå i 2013 og
2014 har vist tegn til stagnasjon, kan dette ses i
sammenhengmed utviklingstakteni nyeboligområder.

Politiskemål og prioriteringer
Froland kommunestyre etablerte i forbindelse med
budsjettprosessen2014mål, prioriteringer og tiltak som
skal være styringsindikatorer for kommunens
virksomheter.Dette utgjør et supplementtil det enkelte
partis lokalpolitiskeprogram. Virksomhetenegjør i sine
årsmeldinger rede for i hvilken grad man oppnådd
resultateri henholdtil disseindikatorene.
Følgendehovedmåler etablert:
Det skalleggestil rette for at kommunenkan oppnåen
folketallsøkninghøyereennlandsgjennomsnitt.
Tiltak:
•
Videreføre Froland som en attraktiv og god
kommunesom ivaretar fellesskapetog den enkelte
innbyggersbehov for kommunaletjenestetilbud på
en balansert og tilpasset måte, innenfor sentrale
fastlagterammevilkår.

På bakgrunn av tidligere års økonomiskeresultat og
utviklingen i 2013 spesielt, måtte man i
budsjettprosessen for 2014 ta utgangspunkt i at
driftsnivået skulle reduseres. Så langt det var mulig
skulle man prøve å opprettholde en god kvalitet i
tjenesteneog ta vare på de ansattepå best mulig måte.
Alle virksomheter måtte bidra for kunne sette opp et
budsjett i balansemed nødvendigbuffer til uforutsette
hendelser.2014har jo følgeligblitt et sværtutfordrende
år for alle, og Rådmannen er ydmyk ovenfor den
dugnadsinnsatssomalleansattehar utvist gjennomåret.
Det overordnedemål i budsjettprosessenfor 2014var å
oppnåen buffer somkunneavsettestil disposisjons
fond.
Gjennom regnskapsåretvil det alltid oppstå endrede
forutsetningerog det er nødvendigå ha en buffer som
kan ta høyedefor dette. I opprinnelig budsjett ble det
avsatt ca. 11 millioner kroner til disposisjonsfond
.
Regulertbudsjett viser 8,9 millioner kroner og det er i
forhold til dette beløpet at regnskapsresultatetskal
måles. Strykningsbestemmelsene
i regnskapsforskrift
en
ble lagt til grunn ved regnskapsavslutningen.Dette
medførte at det ble avsatt 7,481 millioner kroner, 1,4
millionermindre enndet somregulertbudsjettviser.
Pensjonskostnadenefor kommunen er en utfordring i
forhold til å finne korrekt budsjettnivåog flere forhold
påvirker den endelige kostnad i regnskapet.Det kan
nevnes
lønnsoppgjør,
reguleringspremie,
aktuarberegning i januar etter regnskapsåret.
Pensjonsberegningenefor 2014 viser imidlertid at

•

Gjennomføretiltak og utøve de tjenestetilbud som
er lagt til grunn i herværende budsjett- og
økonomiplan.

•

Videreføre og legge til rette for utvikling av
kommunens sentrumstilbud
i
Osedalen,
kommunale og private, tilpasset innbyggernes
etterspørselog behov. Samtidiglegge til rette, og
utvikle tilbud, tilpasset etterspørsel og behov i
kommensøvrigebygder.

•

I samarbeidmed private aktører til en hver tid å
tilby arealer for en differensiert boligbygging
(enebolig, rekkehus og leiligheter) tilpasset
etterspørselen.

•

I samarbeidmed private aktører til en hver tid å
tilby arealer for
næringsarealer tilpasset
etterspørselen.

De fleste indikatorene for måling vil først være
tilgjengelige våren 2015. Først da vil vi kunne se
resultateneav arbeidetmot de målog prioriteringer som
er vedtatt av kommunestyret. Rådmannenvil likevel
allerede nå berømme ansatte og ledere for det
målrettede arbeidet som gjøresfor å oppnåde ønskede
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resultater.Rådmannener i alle hovedsaktilfreds med de
tilbakemeldingervirksomhetenegir, og som bekrefter at
de arbeidermot de mål somer vedtatt.

De vesentligste transaksjonene knyttet til bruk av
bundnefond er somfølger(i millioner kroner):
Kommunensnæringsfond
Regionaltnæringsfond
KalkingsprosjektNidelven
Avløpsnett/innsamlingav avløpsvann
Til sammen

Netto driftsresultat
Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og
fylkeskommunal økonomi (TBU) omtaler netto
driftsresultat som hovedmål for økonomisk balanse i
kommuner og fylkeskommuner.Utvalget har anbefalte
tidligere at netto driftsresultatet over tid skulleligge på
om lag 3%av driftsinntektene.Dette tallet ble imidlertid
endret til 1,75% fra 2014 på grunn av en endring i
regnskapsforskriftene. Endringen gikk på
at
momskompensasjonikke lenger skulle inntektsføres i
driftsregnskapet, for
så
å
overføres til
investeringsregnskapet, men nå føres direkte i
investeringsregnskapet.
Kravetkan varierefra kommune
til kommune, særlig avhengig av graden av
lånefinansiering i
den
enkelte kommunene.
Kommunesektorenklarer ikke alltid å oppfylle målet om
det anbefaltenetto driftsresultatet. Dette innebærer at
kommunesektoren får avsatt for lite egenkapital til
investeringer og dermed i økende grad må
lånefinansiereinvesteringene.

0,719
0,479
4,994
0,731
6,925

Kommunensnæringsfond skal ha en grunnkapital på
1.837.500kroner og grunnkapitalenskal være urørlig.
Fondets grunnkapital er likevel belastet med 425.000
kroner.Beløpetmå tilbakeførestil fondet i 2015.
Regnskapet er avsluttet etter budsjett- og
regnskapsforskriftenesom gjelder fra 1.1.2001 med
senere endringer. Fra og med 2002 gjelder også ny
forskrift for regnskapsføring av pensjoner i
kommuneregnskapet. Kontoplan er tilrettelagt for
KOSTRA (kommunal og statlig rapportering).
Obligatoriske oppstillinger og noter er utarbeidet og
følgerregnskapsdokumentet.

Befolkningsutvikling

I utgangspunktet skal netto driftsresultat vise om
kommunelovenskraver oppfylt:

Befolkningsutvikling og alderssammensetning er
avgjørende for kommunens frie inntekter som er
rammetilskuddog skatt. Kommunenhaddeen økningav
folketallet gjennom2014,fra 5.486til 5.532innbyggere.
Økningener på ca. 0,84 %, mens det på landsbasishar
vært en økning på ca. 1,11 %.
I tillegg til
alderssammensetninger det avgjørendeat folketallet
minst har sammeutviklingsomlandsgjennomsnittet.Det
var folketallet per 1.7.2013(5.366)som var grunnlag for
beregningavrammetilskuddog skatt for 2014.

Netto driftsresultat skal dekke renter avdrag på lån og
nødvendige avsetninger, nødvendige avsetninger til
bundne driftsfond og inndekking av tidligere års
underskudd.
Netto driftsresultat kan også brukes til å finansiere
investeringer i investeringsregnskapeller avsettes til
disposisjonsfond.

Befolkningsutviklingen
de senereår
Regnskap2014 for Frolandkommune viser et negativt
netto driftsresultatpå 0,396millioner kroner,tilsvarende
-0,1% av driftsinntektene. Netto driftsresultat var
budsjettert til 13,143 millioner kroner i opprinnelig
budsjettog 8,976millioner kroneri regulert budsjett
(Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene var i
20134,36,i 20120,47%,og i 2011-0,39%).

Dato

Befolkning
1.1.2008
1.1.2009
1.1.2010
1.1.2011
1.1.2012
1.1.2013
1.1.2014
1.4.2014
1.7.2014
1.1.2015

Regnskapsresultatet
Isolert sett kan det synessomom kommuneni 2014har
hatt et mindre godt resultat sidennetto driftsresultat er
negativt og vesentliglavere enn TBUsin anbefaling. Det
er imidlertid viktig å presisereat netto driftsresultat bl.a.
blir påvirket av økte driftskostnader i prosjekter
tilknyttet bundne fond som forvaltes av kommunen,
men hvor merforbruk dekkes av opparbeidede
fondsmidler.

4853
4896
5002
5127
5257
5425
5486
5497
5508
5532

Rammetilskudd og skatt
Skatteinntekter/rammetilskudd
Budsjetterte skatteinntekter er oppført med 107,612
millioner kroner,mensdet er innbetalt 106,144millioner
kroner – en svikt i skatteinntektenepå 1,467 millioner
kroner.
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Rammetilskuddeter budsjettert med 168,188millioner
kroner, mens det er innbetalt 169,169millioner kroner,
en økning på 0,981 millioner kroner.
Ved
budsjettbehandlinger det lagt til grunn prognosenei
statsbudsjettet for 2014. Disse prognoseneer endret
gjennom
året,
først
i
forbindelse
med
kommuneproposisjonen i mai og statsbudsjettet i
oktober. Opprinnelig budsjett var samlet 278.597
millioner kroner, mens regnskapet viser 275,314
millioner kroner. En svikt i frie inntekter på 3,283
millionerkroner.

Gjeldener fordelt på følgendelångivere:
(i heletusen)

Kommunalbanken
Husbanken
KLPKommunekreditt

370757
76 733
156463
603953

Startlån/etableringslån til videre utlån er 75,332
millioner kroner, disselån er selvfinansierende.Av den
totale låneporteføljener tre lån i KLPfastrentelån, totalt
95,250 millioner kroner. Fastrentelånenehar 4,98 %
rente over 10 år, 4,2 %rente over 5 år og 2,97%over tre
år. Dissefastrenteavtaleneutløper henholdsvisi 2017,
2019og 2017.

Momskompensasjon
Det er inntektsført 16,751 millioner kroner i
momskompensasjon,herav gjelder 9,591 millioner
kroner momskompensasjonpåløpt i driftsregnskapet.
Momskompensasjon på driftsutgiftene viser en
merinntekt i forhold til budsjett på 0,715 millioner
kroner. Momskompensasjon på kalkingsprosjekt i
Nidelven viser 1,379 millioner kroner som uavkortet
tilfaller prosjektet. Momskompensasjonpå prosjekt i
investeringsregnskapet
viser7,160millioner kroner.

Kommunenskal ved plasseringog forvaltning av ledig
likviditet:
•
Til enhver tid ha tilstrekkelig likviditet til å dekke
løpendebetalingsforpliktelser
•
Søke å oppnå høyest mulig avkastning, gitt
forutsetningenom lav finansiellrisiko

Fra og med 2014 skal all momskompensasjonpå
investeringer inntektsføres i investeringsregnskape
t.
Fram til 2014 er kommunen pliktig til å foreta
overføringer
fra
driftsregnskapet
til
investeringsregnskapet
etter en opptrappingsplan.

Finansreglementetgir anledningtil å plasseremidlene i
markedetfor obligasjonerog aksjefond.Det er ikke gjort
noen spesiellevurderingerav plasseringav kommunens
finansielle aktiva. Bortsett fra at det er opprettet en
innskuddskontofor særvilkåri SparebankenSører alle
midleneplasserti SparebankenSør,Frolandtil en rente
som følger NIBOR(3 mnd.) + 0,5 %. Per 31.12.14 var
innskuddet på 173,723 millioner kroner, herav 7,320
millionerkronerpå egenkonto for skattetrekk.

Lån, Renter og avdrag
I henhold til kommunens finansreglement skal
administrasjonen gi en kort
oversikt over
gjeldsportefølje og plasseringsportefølje.Kommunens
gjeldsporteføljeper 31.12.14er på til sammen603,953
millioner kroner. Kommunenhar i sin balansestående
135,531millionerkroner i ubrukte lånemidler.
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Eksternefinansinntekter og utgifter (i hele tusen)
Regnskap2014
-18 402
-232
13 317
243
16 003
10 929

Renteinntekterog utbytte
Mottatte avdragpå utlån
Renteutgifterog låneomkostninger
Utlån
Avdragpå lån
Resultateksternefinanstransaksjoner

Budsjett2014
- 17 791
-260
11 956
443
15 713
10 061

NorgesBanksstyringsrente:
Dato
12.05.2011
22.06.2011
10.08.2011
21.09.2011
19.10.2011
14.12.2011
14.03.2012
05.12.2013
23.10.2014
11.12.2014

%
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
1,75
1,50
1,50
1,50
1,25

Minimumsavdrag – lån
Beregningav kontrollgrenseavdrag
KL § 50 nr. 7 a: "Gjenståendeløpetid for kommunens
eller fylkeskommunenssamlede gjeldsbyrde kan ikke
overstige den veide levetiden for kommunens eller
fylkeskommunensanleggsmidlervedsisteårsskifte"

Beregningeneviser at kommunenbetalte mer i avdrag
enn det som er lovensminimumskrav– 2,279 millioner
kroner (ekskl. etableringslån/startlån).Se note 5 til
regnskapet.Tilsvarendebeløpvar i 20132,569millioner
kroner. Det ble høsten2013vedtatt i Kommunestyretat
kommunen skulle tilpasse sine avdrag etter minste
lovligeavdrag.Dette har vært gjennomførti såstor grad
det har vært mulig gjennom ekstraordinæreavdrag og
endringer i nedbetalingsplaner.Når kommunenbetaler
ned sine lån på kortere tid enn antall år for avskrivning,
vil kommunenover tid ha en større handlefrihet. Dette
var en bevisst strategi tidligere senere år og en
forutsetning som kommunestyretla lagt til grunn ved
budsjettbehandlingen.Konsekvensenekunnen da være
at kommunenpådro segunderskuddenkelteår. Nyelån
opptas imidlertid nå med en gjennomsnittligavdragstid
beregnet
etter
den
avskrivningstid
som
regnskapsforskriftenefastsetter.

Det er to standarderfor utregningav minimumsavdrag,
forenklet modell og regnearkmodell.Frolandkommune
bruker forenklet modell, denne anbefales av NKRF
(NorgesKommunerevisorforbund).
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Lønn og pensjon
Lønn
Lønnsutgiftene er i 2014 samlet på 240,2 millioner
kroner, inkl. sosialekostnader. Dette utgjør 58,3 % av
kommunenssamledeutgifter. Tilsvarendetall i 2013var
228,4 millioner kroner som tilsvarte 59,2 % av samlede
utgifter. Etter at budsjettreguleringer var foretatt
gjennom året er regulert budsjett til lønn og sosiale
utgifter på 227,4 millioner kroner. Lønnsutgiftenemå
alltid sesi sammenmed lønnsrelaterterefusjoner som
f.eks. sykepengerog fødselspenger.Det er inntektsført
12,3 millioner kroner i refusjon fra NAV, mot 0 i
budsjettert.Dersommanserlønnog refusjonerfra NAVi
sammenheng, er det et merforbruk på ca. 0,451
millioner kroner i 2014.Det er da ikke hensyntattandre
lønnsrealterterefusjoner.

Forskriften innebærer to viktige endringer
regnskapsføringen
avpensjonskostnader:
•

Deninnbetaltepremientil pensjonsleverandøren
ikkeer lengerå betraktesomåretssamlede
pensjonsutgifti regnskapet.

•

Det skalførespensjonsforpliktelserog
pensjonsmidleri kommunensbalanse.

i

Forskriftengjelder både KLPog Statenspensjonskas
se.
Etter denne forskriften skal det kostnadsføres i
driftsregnskapet de beløp som fremkommer på
aktuaroppgavenfra KLPog SPK.Etter forskriften er det i
driftsregnskapet inntektsført 4,796 millioner kroner i
premieavvik. Akkumulert premieavvik i balansen
fordelesover 15 år for årenefør 2012,over 10 år fra og
med 2012til 2013og over 7 år fra og med 2014

Pensjon
Kommunal- og
regionaldepartement fastsatte
09.12.2002 ny § 13 i forskrift av 15.12.2000 om
årsregnskap og årsberetning for kommuner og
fylkeskommuner. Forskriftene er senere blitt endret
med virkningfra og med regnskapsåret2005.Paragrafen
gjelderregnskapsføringavpensjoner.

Nedenståendetabell viserregnskapsførtepremieavvik for årene2007-2013:
(i hele1000)
2014
-4 796

2013
-22

2012
247

2011
-430

2010
-1 887

For årene 2002-2014har kommunen opparbeidet seg
akkumulert premieavvik på 17,112 millioner kroner.
Etter tidligere forskrifter ville betalt pensjonstilskudd
blitt utgiftsført og medført høyere driftsutgifter for
kommunen.Da premieavvikethvert år øker for landets
kommuner, må det forventes at det vil komme nye
forskrifter på dette området. For 2014 ble det
budsjettert med et avvik på 5,824 millioner kroner som
inntekt, mens regnskapetviser 4,796 millioner kroner
somen inntekt.
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2009
578

2008
-2 556

2007
-534

Gjennominterne håndbøkermed regler og veiledninger
skal vi sikre at gjeldendelov og regelverkfølges og at
kommunenhar en ensartetpraksis.

Intern kontroll
Intern kontroll defineres i videste forstand som en
prosess, iscenesatt og gjennomført av foretakets
(kommunens)styre,ledelseog ansatte.Denutformesfor
å gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelseinnen
følgendefagområder:
•
•
•

Felles håndbøker, rutiner og regler omfatter alle de
strategiske dokumenter, håndbøker og regler som er
felles for hele virksomheten.Fagspesifikkehåndbøker,
regler og rutiner er utarbeidet spesielt for det enkelte
fagområde.

Målrettet effektiv og hensiktsmessigdrift
Påliteligintern og eksternregnskapsrapportering
Overholdelseav gjeldende lover og regler samt
interne retningslinjer

Oppfølging av virksomheten gjennom planlagte
internkontroll prosjekterer et viktig verktøyfor å sikreat
driften er i samsvarmed gjeldendelover og regler eller
interne retningslinjer.Gjennomgangav beredskapspl
an,
informasjonssikkerhetsstrategi og
fokus
på
rutinebeskrivelser en noen av internkontrolltiltakene
som rådmannenhar etablert for å stimulere til aktivt
forbedringsarbeid,samt å sikre betryggendekontroll i
kommunen. Gevinsten ligger i den mulighet som
arbeidetgir til læringog utviklingav tjenestene.

Rådmannensoppgaverog myndighet
I henhold til Kommunelovens §23 defineres
administrasjonssjefens/ rådmannens oppgaver og
myndighetslik:
•

•

Administrasjonssjefener den øversteleder for den
samlede kommunale eller fylkeskommunale
administrasjon,med de unntak som følger av lov,
og innenfor de rammer kommunestyret eller
fylkestingetfastsetter.
Administrasjonssjefenskal påse at de saker som
legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig
utredet,
og
at
vedtak blir
iverksatt.
Administrasjonssjefen skal sørge for
at
administrasjonen drives i samsvar med lover,
forskrifter og overordnedeinstrukser,og at den er
gjenstandfor betryggendekontroll.

Informasjonssikkerhet
Froland kommune hadde i 2013 tilsyn ift.
informasjonssikkerhet.Dette har gjort at vi nå har stort
fokus på informasjonssikkerhet.Informasjonssikkerh
et
betyr i korthet at vi må ha systemer og rutiner som
ivaretar tre viktigehensyn:Konfidensialitet,Integritet og
Tilgjengelighet.
Det arbeidesmed å etablere en overordnet strategi for
informasjonssikkerhet som skal beskrive hvordan
Frolandkommuneser informasjonssikkerhetsom en del
av dagligeprosesserog hvor holdningerer avgjørende.
Operativt
og
kontrollerende
ansvar
for
informasjonssikkerhet skal integreres i ordinær
linjeorganisasjonmed klare ansvarsforhold.Det er reetablert et sikkerhetsforumi samarbeidmed de andre
eiernei IKT-Agder-samarbeidet.

Etter Kommuneloven er det ikke formelle krav om
innhold til internkontrollen. Kommunenebør imidlertid
se til prinsipperfor god forvaltningsskikkog god praksis
for
internkontroll.
Det
bør
etableres et
internkontrollsystemsomer etterprøvbartog sombidrar
til at man er i stand til å føre betryggendekontroll med
virksomheten.

Ledelsen skal årlig gjennomgang av status for
informasjonssikkerhet.Det tas sikte på at det utarbeides
rapport fra ledelsens gjennomgang som beskriver
endringer i lovverk eller organisasjon,hendelser,avvik
og tiltak.

Kommunener regulert av mange lover og forskrifter
innenfor de enkelte fag og sektor. Mye av dette lov- og
regelverketomhandlerogsåkravom internkontroll.
Oppfølgingav konkret lovverk knyttet til den enkelte
sektor er tillagt den enkelte Virksomhetsleder.Som
ansvarlig for kommunen skal rådmannen sikre at
virksomhetendrivesi samsvarmedgjeldendekrav.

Holdningsskapende
arbeid er nøkkelenfor å oppnå god
informasjonssikkerhet.Frolandkommunejobber med å
etablere
et
informasjonsopplegg
rundt
informasjonssikkerhet som skal distribueres til alle
ansattei kommunen.Datatilsyneter tilsynsmyndighe
t og
har også utarbeidet en rekke veiledninger som vil bli
gjennomgått.

Intern kontroll i Frolandkommune
Kontrollaktiviteter
består
vanligvis
av
to
hovedelementer;en beskrivelseav kontrollaktiviteten og
hvordan den skal gjennomføres, samt den faktiske
gjennomføringen av aktiviteten. Valg av tiltak og
tilhørendekontrollaktiviteter skalskjepå bakgrunn av en
vurderingav kostnadi forhold til nytte.

Beredskap
I forbindelsemed kommunensberedskapsarbeider det
også krav til gjennomføring av risiko- og
sårbarhetsanalyser.I henhold til Lov om Kommunal
beredskapsplikt§14 skal Risiko-og sårbarhetsanaly
sen
oppdateresi takt med revisjonav kommunedelplaner,jf.
lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og
byggesaksbehandling,plan- og bygningsloven§ 11-4
første ledd, og for øvrig ved endringer i risiko- og
sårbarhetsbildet.

I Frolandkommunehar vi sommål å samledet mesteav
felles dokumentasjon/håndbøker i
kommunens
intranettløsning (Ansattportal) mens dokumentasjon
knyttet til det enkelte fagområdeer i stor grad koplet
mot det eller de aktuellefagsystemersombenyttes.
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I Forskrift om kommunal beredskapsplikt§2 er krav til
helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse beskrevet:
Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og
sårbarhetsanalyse,
herunderkartlegge,systematisere og
vurdere sannsynlighetenfor uønskedehendelser som
kan inntreffe i kommunenog hvordandissekan påvirke
kommunen.Denhelhetligerisiko-og sårbarhetsanaly
sen
skalforankresi kommunestyret.

Intern kontroll/avviksbehandling
Den enkelte virksomhetslederer delegert ansvarfor at
det er etablert rutiner på eget tjenestestedog at det er
etablert mekanismer/systemerfor intern kontroll med
egen virksomhet. Beredskapsansvarlig
har på vegne av
rådmannen ansvar for å ha tilsyn med tjenestene i
forhold til at de har etablert en tilfredsstillende
beredskap.

Beredskapsplanenfor Froland kommune er under
revisjonog er planlagtå ferdigstillesi 2014. Denne skal
inneholde oppdaterte planer, tiltakskort
og
varslingslisterfor kommunenskriseberedskap.Det er et
mål at man raskt og enkelt skalfinne den informasjonen
man trenger når en akutt og uønsket situasjon, krise
eller katastrofeinntreffer.

Kommunerevisjonen foretar selvstendige revisjoner,
regnskapsrevisjon
og forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget
er
kommunestyrets
øverste
kontrollorgan. Kommunerevisjonen rapporterer til
Kontrollutvalget.

Agder Energi

I krisesituasjoner har rådmannen og ordføreren
fullmakter til å iverksette de kommunaletiltak som er
nødvendige. Den kommunale kriseledelsen arbeider
alltid som et supplement til de ordinære
redningsressursene;
politi, brann,ambulanse,sivilforsvar
og evt. forsvar.

Inntektsføringenbaserer seg på 707 millioner kroner i
utbetalingslik someierkommunenehar forutsatt og som
selskapets generalforsamling har vedtatt for 2013.
Utbetalingenpå 707 millioner kroner er å betrakte som
utbytte som skal inntektsføres i driftsregnskapet.
Avsetning for eierutlegg er 2 millioner kroner slik at
netto utbetalt utbytte er 705 millioner kroner. Froland
kommune har inntektsført 12,444 millioner kroner i
utbytte fra AE.Dette er i henhold til revidert budsjett,
opprinnelig budsjett var 10,921 millioner kroner.

Ansvaretfor beredskapliggeri linjen. All kriseledelseskal
gjennomførespå lavest mulig nivå og nødvendigetiltak
skal normalt gjennomføres i samsvar med gjeldende
beredskapsplanerfor beredskapen i de forskjellige
utøvendeenhetene.
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Driftsregnskap
Totale utgifter øker med 38,033 millioner kroner i
forhold til opprinnelig budsjett, mens inntektene øker
med 19,351millioner kroner. Brutto driftsresultat er et
negativt beløp på 8,353 millioner kroner. Korrigert for
avskrivninger viser regnskapet et positivt brutto
driftsresultat 10,533 millioner kroner, mens budsjettert
beløp er positivt 19,037 millioner kroner. Brutto
driftsresultati prosentav driftsinntekter er -2,07 %.

Kommunenhar gjort segavhengigav finansinntekter,
først og fremst gjelder det utbytte fra AgderEnergi AS.
Regnskapeter saldert ved bruk av merinntekter på
utbytte AgderEnergi,bruk/avsetningtil disposisjons- og
bundnefond, samtoverføringtil investeringsregnsk
ap.

Netto driftsrammer for hvert ansvar
Ansvar
600- Rådmannen
601- Finans(rammetilskudd,renter, avdrag,osv)
602- Administrasjonsenheten
603- Kultur,støtte og tilskudd
604- Selvfinansiertetjenester/ tilskuddsformidling
605- Momskompensasjon
699- Overføringertil andrefor kommunaletjenester
740- Blakstadheiaoppvekstsenter
750- Myklandoppvekstsenter
780- Frolandskole
790- Frolandbarnehage
791- Privatebarnehager
820- Velferd,Barnevernog Helse
822- VBH- Særskiltetjenester
830- Omsorgstjenesten
911- Teknisk- Selvfinansierteprosjekterog fond
912- Teknisk- Forvaltning,drift og vedlikehold
913- Teknisk- Plan,Byggesak,Oppmåling,Landbrukog Natur
916- Teknisk- Vann-Avløp-Renovasjon-Feiing-Slam
917- Teknisk- NærvarmeanleggMjølhus
918- Teknisk- Brøytingog Strøing
932- FrolandsVerkKultursenter
933- Fritidsklubb
934- FrolandIdrettsAnlegg(Frolandia)
600- Rådmannen
TOTALT

Revidert
budsjett
11 776267
-299322705
11 602710
2 969262
-8 333405
12 461413
7 488091
3 428762
58 781079
25 303817
27 228189
50 158186
5 742205
54 767528
28 513111
3 299167
-3 383901
-238266
3 830354
877812
341463
2 708862
11 776267
0
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Regnskap
11 683367
-300145273
11 320065
2 980068
36
-8 233925
12 464126
6 169762
3 506513
60 734121
23 814784
27 552426
53 734540
6 533319
53 171326
27 640383
2 525195
-4 115310
158253
4 203261
757866
382223
3 162874
11 683367
0

Avvik
92 900
822568
282645
-10 806
-36
-99 480
-2 713
1 318329
-77 751
-1 953042
1 489033
-324237
-3 576354
-791114
1 596202
872728
773972
731409
-396519
-372907
119946
-40 760
-454012
92 900
0

Investeringsregnskap
Samledeinvesteringsutgifteri 2014 er 50,097 millioner
kroner. Det vises til oppstillingen “Økonomisk oversikt
investering” i regnskapsdokumentet.Kommunestyret
vedtok i møte 10/4-08 et reglement for
investeringsprosjekt.Hovedelementenei reglementeter
at det for hvert prosjekt skal være en prosjektansvarlig
som skal ha ansvarfor løpende rapportering, samt en
sluttmelding til kommunestyret. I 2011 kom det
dessuten en ny forskrift eller veileder for
investeringsbudsjett/regnskap.

ikke periodisert over år. Dette gjør at det kan
fremkomme større avvik mellom budsjett og regnskap
for de ulike prosjektene.Totalbudsjettfor et prosjekt vil
budsjetteres i første prosjektår, og ubrukt
prosjektbudsjett fra avsluttede regnskapsår vil bli
overført til det etterfølgenderegnskapsår.
De størsteprosjektinvesteringenei 2014relaterer segtil
asfaltering av kommunale grusveier, Bliksåsen
barnehage,nytt byggved Frolandskole,og kjøp av husi
sentrumtil sentrumsutvikling.

Det er tilrettelagt for prosjektregnskappå de enkelte
prosjekt. Investeringsregnskapetfor 2014 gir et godt
grunnlagfor vurderingav prosjektsom skalvidereføresi
2015 og dette arbeidet skjer samarbeid med
prosjektlederog virksomhetsledere.Prosjektbudsjett blir

Startlån til videre utlån er regnskapsført med 12
millioner kroner, i beløpet er det også inkludert
utbedringstilskudd.
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Finansielle nøkkeltall
Brutto driftsresultat i %av brutto driftsinntekter
Netto driftsresultat i %av brutto driftsinntekter
Brutto investeringeri %av brutto driftsinntekter
Egenfinansieringav investeringer
Langsiktiggjeld i %av brutto driftsinntekter
Lånegjeldpr innbygger
Lånegjeldpr innbygger,korrigert for utlån og ubrukte
lånemidler
Frieinntekter pr innbygger
Likviditetsgrad1
Likviditetsgrad2
Egenkapitalandel(EK/Totalkapital)
Gjeldsgrad(Gjeld/EK)
Arbeidskapital
Sumomløpsmidler
- kortsiktig gjeld
= Arbeidskapital

2014
-2,07
-0,10

2013
2,46
4,32

2012
-1,38
0,47

2011
-2,76
-0,39

12,42

15,79

10,99
16,10

14,40
19,46

149,73%
109174
69 337

121,44%
88 533
66 632

116,88
79 512
65 692

117,00
73 298
61 462

53 372

48 271

45 499

41 020

4,47
3,25
15,7
5,37

2,20
1,97
17,1
4,85

1,35
1,07
16,93
4,91

1,18
0,92
19,69
4,06

215080588
48 073735
167006853

115859281
52 592799
63 266482

59 384343
43 800181
15 584162

58 014958
49 081842
8 933116

Forklaringer
Likviditetsgrad
Forholdetmellom omløpsmidlerog kortsiktig gjeld kalleslikviditetsgraden.Nøkkeltalletforteller noe om kommunensevne
til å dekkesinekortsiktigeforpliktelser.Det er to nøkkeltall:
Likviditetsgrad1
Dennetar utgangspunkti alle omløpsmidlene.Her bør nøkkeltalletvære større enn 2, fordi noen av omløpsmidlenekan
væremindrelikvide.
Likviditetsgrad2
Dennetar utgangspunkti de mestlikvideomløpsmidlene,og her bør nøkkeltalletværestørreenn 1.
De mest likvide omløpsmidleneer kasse,bank, og markedsbaserteplasseringersom er klassifisertsom omløpsmidler,og
somrasktkanomgjøresi kontanter.
Soliditet; Egenkapitalandelog gjeldsgrad
Begrepet soliditet kan forklare kommunensevne til å tåle tap. Gjeldsgradenog egenkapitalandelgir informasjon om
soliditeten.Egenkapitalandelgir informasjonom hvor stor andelav kommunenssamledeeiendelersom er finansiert med
egenkapital.Johøyereegenkapitalandel,destobedre er soliditeten.
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Organisering
Froland kommune er organisert i en flat struktur med
syv virksomheter. Rådmannenhar to kommunalsjefer,
levekårog oppvekst.Hver virksomhethar et selvstendig
ansvar innen sitt område, både når det gjelder det
faglige,personellmessigeog administrative.

Den enkelte virksomhetsleder gir i sin årsmelding
kommentarer til virksomhetens drift i 2014.
Rådmannens
stabsfunksjoner
ivaretas
av
Administrasjonsenheten.

Likestilling
Ihht kommunelovens§ 48,5 ledd, skaldet redegjøresfor
kommunens faktiske tilstand vedrørende likestilling
mellom kjønnene,og hvilke iverksatteog/eller planlagte
tiltak som er eller vil bli gjennomført for å fremme
likestilling. Det jobbes kontinuerlig for å opprettholde
en godbalansemellom kvinnerog menni allefunksjoner

i kommunen. De senere år har både andelen menn i
tradisjonelle kvinnedominerte funksjoner og kvinner i
tradisjonellemannsdominertefunksjonerøkt. Det anses
ikke å være nødvendigå iverksettekonkrete tiltak for å
korrigerebalansenmellomkjønnene.
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Sykefravær
Sykefraværeti Frolandkommunevar i 20149,89%.
Dette fordeler segslik:
Kort/lang
Fraværs%
10,43
10,31
9,09
9,61
9,89

1.kvartal
2.kvartal
3.kvartal
4.kvartal
2014

Korttids%
2,00
1,39
1,22
1,48
1,53

Langtids%
8,43
8,91
7,87
8,13
8,36

12

10

8
Fravær
6

Korttids
Langtids

4

2

0
1.kv

2.kv

3.kv

4.kv
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2014total

Aldersgrupper
Aldersgruppe
Under20 år
20-29år
30-39år
40-49
50-59
60-69
over 70 år
alle

Fraværs%2014
1,86
11,18
8,83
12,12
8,03
9,69
6,48
9,89

1.kvartal
0
10,16
8,53
15,59
7,84
8,13
0
10,43

2.kvartal
0
8,55
10,86
11,81
9,12
10,36
0
10,31

3.kvartal
2,38
11,25
10,01
11,49
6,39
7,10
7,14
9,09

4.kvartal
1,53
14,51
5,99
9,20
8,53
12,75
6,06
9,61

18
16
14
12
10

1. kvartal

8

2. kvartal

6

3. kvartal

4

4. kvartal

2
0
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Kjønn
Fravær
9,89
10,43
10,31
9,09
9,61

2014
1.kvartal
2.kvartal
3.kvartal
4.kvartal

Kvinner
10,73
11,82
11,04
9,15
10,65

Menn
6,94
5,56
7,73
8,87
5,85

14
12
10
Kjønn
8

Kvinne
Mann

6

Alle
4
2
0
1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal
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4. kvartal

Seniorpolitisketiltak
Ansattei Frolandkommunehar fra og med det året de
fyller 62 år rett til tre ekstrafridager(seniordager) hvert
år. Forutsetningen er minst 60 % stilling. Froland
kommuneer en IA Bedrift.

Dialogplassen
Dette er en arena der ledere kan få hjelp til oppfølging
av ansatte.Her er det satt av tid - 2 timer hver månedder bedriftshelsetjeneste,NAV arbeidslivssenter,NAV
lokalt, HR, hovedverneombudog hovedtillitsvalgtekan
bidra med råd og hjelp. Det settes opp en plan for et
halvårslikat møtetidspunkteneer kjent for lederne.

AktivAnsatt
Froland kommune ønsker å benytte de flotte
mulighetenei Frolandiatil å stimuleresineansatte til økt
fokus på helse og fysisk aktivitet gjennom tiltaket
AktivAnsatt. Her er det mulig å svømme, trene på
individuell basiseller i gruppe, dessutener det mulig å
sykle. Kvalifiserte trenere står klar til å hjelpe og
motiverer til ekstrainnsats.
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Virksomhetenes årsmeldinger
740 Blakstadheia
Virksomhetsområde
740 Blakstadheiaoppvekstsenterbestårav skoleog SFO
og er samlokalisertmed Blakstadheiabarnehage.Skolen
har elever på 1.-4. trinn. Skoleog barnehagehar et tett
og godt samarbeid.

Nøkkeltall/ Statistikk
Skolen har 81
elever. 6
elever mottar
spesialundervisning.
4 elever mottar særskilt
norskopplæring.I Sfo er det 41 barn. Vi har tilbud om
leksetidto og tre dageri ukaog der deltar 33 barn.

Organisering/ Personalsituasjon
Personal
Rektor
Undervisningspersonale
Assistent
Kontor
SFO

Antall
1
8
2
1
7

Årsverk
0,5 (utgikk01.08)
5,7
0,63
0,4
3,3

Kommentar:
Det har vært reduksjoni personaletsidenforrige år.
Sykefravær:2014:
Totalt
Korttid
Skole
6,15
1,03
SFO
30,17
2,37
Kommentar:
Stort utslagpå SFOpgalangtidssykmelding.Sykefraværeter ikkerelatert til arbeidsplassen.

Langtid
5,12
27,8

Satsingsområder/ Mål
Visjon

VEKST
og GLEDE

Satsingsområde
2013
Tiltak:

Økt læringsutbytte
1 .Kompetanseheving
av personaletinnenøkt læringsutbytte,vurderingfor
læringog klasseledelse.
2. Rutinerfor utvalgteområderutarbeidet
3. Systemiskarbeidmed kartleggingsprøver
1. Lojalog motivert innsatshosalle lærere
2. Bevisstgjørende
for elevermed egenevalueringpå disseområdene
3. Resultatavkartleggingsprøverleggesinn i tabell på fellesarbeidsområde.

Evaluering/måloppnåelse:
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Økonomi
Det har blitt jobbet målbevisstfor å holde ossinnenfor
de økonomiskegitte rammer. Vi tok kommunensfelles
sparetiltak på alvor.
Resultatet for Blakstadheia
oppvekstsenterviste et mindreforbruk på ca. kr 1,3
millioner kroner. Dette må sees i sammenhengmed
merforbruketpå Frolandskole.

den enkelte elev. I fjor ble vi på nytt sertifisert for 2 nye
år som en Olweusskole,som følge av systematiskog
kontinuerlig arbeid. Fra august har Blakstadheiaskole
været en del av Frolandskolemed fellesledelse.Rektor
og avdelingsleder har hatt en halv dag hver på
Blakstadheia. Det har i hele høst vært felles
planleggingsdagerog personalmøter, og lærerne har
jobbet mye sammenmed lærerne på Frolandskole.Det
har ogsåvært mangefellesoppleggmed elevenepå de
to skolene.

Virksomhetsledersvurdering
God kompetanse og fleksibilitet i personalet fører til
effektiv ressursutnyttelse. Timeplanen justeres etter
behov ved fravær. Elevene møter stort sett kjente
voksnemed kjennskaptil felles regler og rutiner. Dette
skaperro og forutsigbarheti hverdagen.Arbeidet med
VFLhar ført til bedre kjennskapom og større fokus på

Konst.Virksomhetsleder
OddvarHaslemo
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750 Mykland oppvekstsenter
Virksomhetsområde
Mykland skole består av en fådelt 1.-7. skole og sfo.
Skolener delt inn i tre grupperslik: 1.-2.trinn, 3.-4.trinn
og 5.-7. trinn. Mykland barnehage,som er en avdeling
under Froland barnehage,er samlokalisertmed skolen
og sfo. Skolen,sfo og barnehagenhar et tett samarbeid
på personalsiden,førskole,DKS-tilbudog andreområder
somfaller naturlig.

Satsingsområder/ Mål /Måloppnåelse
Satsingsområdeter fortsatt «Økt læringsutbytte». Vi
holder
fokus
på
norsk,
matematikk
og
engelskundervisningen.
Målet er at vi skallevere fra oss
elever til Froland skole som minst er på
landsgjennomsnitteti resultaterfor NP.
Resultaterfra Nasjonaleprøverkanvi ikkeoffentliggjøre,
pgalavt elevtallpr. trinn. I 2014kanvi si at resultateter
mer «midt på treet» enn tidligere. Vi arbeideri henhold
til politiske mål og prioriteringer, med de nasjonale
prøvenefor å få til positiveresultater. Eleveneblir kjent
med prøvereformen,øver på eksempler hjemme og i
skolen. Obligatoriskekartleggingsprøverfor de lavere
trinnene i fagene norsk og matematikk, viser et høyt
gjennomsnittlignivå.

Nøkkeltall/ Statistikk
I skolener det 29 elever.Sfoble somfullt tilbud lagt ned
før sommeren.Over sommerengis sfo tilbud 3 timer i
uken til de yngste eleven,slik at vi unngår å sette opp
midtskyss.Det gis 4 timer pr. uke til spesialundervisning
etter enkeltvedtak.Vi har ikke mottatt sakervedrørende
Oppæringsloven §
9a:
«Elevenes sosiale
opplæringsmiljø»eller AMU- saker personalet.

Økonomi
I 2014 ble det langt større utgifter på elevskyssenn
budsjettert. Underskuddet ville vært høyere om ikke
rektor var myevikar.

Organisering/ Personalsituasjon
Skolen
3,98Lærerstillingertil undervisningog annet
0,40Administrasjon

Virksomhetsledersvurdering
2013 har generelt vært et rolig og godt arbeidsårfor
elever og personaleved Mykland skole. Vi har en god
liten skole, som undertegnedeog andre er stolte av.
Lærernehar godkompetanseog er endringsvillige,slik at
det til enhvertid er godressursutnytting.

Vi er i antall 4 lærere og rektor. Av disse
stillingshjemlene går 0,56 stilling til: bibliotekansvar,
kontaktlærerfunksjon,redusert leseplikt grunnet alder,
elevrådsansvar,pedagogisk utviklingsarbeid, byrdefull
undervisningog timer lagt til rektorstillingsomvikar.
Rektor har 20 % stilling som styrer i barnehagenfra 1.
august2014og 8 timer undervisningpr. uke.

Vår størsteutfordring høstenog vinteren 2014, var IKTopplæringentil elevene.Ustabil linje med lav kapasitet
gjør skolehverdagen uberegnelig med tanke på
nettbasertundervisningen.Det arbeidesmed saken.

SFO
0,08Administrasjon-og vikartjeneste
0,56Assistent,reduserttil 0,1 stillingfra august.
Det gis 2 timer Leksehjelppr. uke for alle elvenei 1.-4.
trinn
Vi har hatt mye fravær i personalgruppen2014. Dette
har ikkeårsaki arbeidsplassen.
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780 Froland skole
Virksomhetsområde
Frolandskolebestårav følgendeavdelinger:
•
Kulturskolen
•
PPT– Pedagogiskpsykologisktjeneste
•
VO-voksenopplæringen
•
SFO-skolefritidsordning
•
Frolandskole1.-10

VO tilbyr opplæring på grunnskolens område
spesialundervisning(Opplæringsloven§4A) for voksne,
norskog samfunnskunnskap
for fremmedspråklige.
Skolefritidsordningen:
Skolefritidsordningenved Frolandskole har som mål at
barnas skal oppleve omsorg, trygghet og ha en
spennendeog stimulerende fritid utenom skoletiden.
Skolefritidsordningener en viktig arenafor sosiallæring.
Sfohar åpningstiderfra kl. 07:00til kl. 16:30hver dag.I
tillegg har sfo åpent ni uker i skolensferier, men stengt i
juli måned.

Virksomheten har 104 ansatte fordelt på de fem
avdelingene.Froland skole 1.-10 er den største av de
fem avdelingene. Avdelingene er lokalisert innenfor
samme område på Mjølhusmoen.Froland skole hadde
en reduksjon i elevtallet i 2013, og vi registrerte 632
eleverden1. oktober 2013i GSI2013for grunnskolen.
Froland skole samarbeidermed Frolandiai forhold til
svømmeopplæringog fysiskfostring.

Frolandskole1.-10:
Frolandskole1.-10har som nevnt 632 eleverfra seks til
sekstenår. Eleveneer fordelt på tre ulike hovedtrinn. 1.4 klasse(småskoletrinnet),5.-7klasse(mellomtrinnet) og
8.-10
klassetrinn (ungdomstrinnet). De
tre
hovedtrinnene ledes av hver sin avdelingsleder.
Hovedsatsningsområdenefor Froland skole 1.-10 er
vurdering for læring, styrking av de grunnleggende
ferdighetene (lesing , regning og skriving) i alle fag,
klasseledelseog å skape et godt arbeidsmiljøfor våre
elever. I sistnevnte fokusområde(et godt arbeidsmiljø
for våre elever)benytter skolen elementer fra Olweus
programmet.

Utfyllendeom de ulike avdelingene:
Kulturskolen:
Frolandkulturskole er samlokalisertmed Frolandskoleungdomstrinnet. Kulturskolen tilbyr opplæring i
fagområdenemusikk,dansog billedkunst.Målsettingen
for kulturskolen er å være et lokalt ressurssenterfor
kunst og kultur i Frolandkommune.Kulturskolenbidrar
inn i grunnskolen med prosjektene den Kulturelle
skolesekkenog Åpenscene.
Pedagogiskpsykologisktjeneste:
PPT arbeider med individ- og systemsakerknyttet til
barn og voksnemed særskiltebehov.Arbeidsoppgaven
e
i PPT er utredninger, observasjoner, testing,
sakkyndighetsarbeid,logopedisk trening, veiledning og
samarbeidmed hjem, skole,barnehage,helsestasjonog
barnevern og 2. linje tjenesten. PPT deltar i
ressursteametpå Froland skole1.-10.Blakstadheiaog
Myklandoppvekstområderhar egnekontaktpersoner.

Nøkkeltall/ Statistikk
Som utgangspunkt for virksomhetens nøkkeltall og
statistikk leggervi til grunn tallene registrert i GSIpr 1.
oktober 2014. GSI er data om grunnskolen og gir
informasjon om elevtall, årstimer, ressurser,
spesialundervisning,språklige minoriteter, målform,
fremmedspråk, valgfag, leksehjelp, skolefritidsordning,
voksenopplæring, kulturskolen og
pedagogikks
psykologisktjeneste. I fremstillingenvil vi sammenlikne
tall fra 2009 og fram til 2014. I denne oversikten vil
virksomheten
trekke
fram
elevtallsutvikling,
spesialundervisning,antall årstimer til undervisning.
Elevertalli VOog kulturskole,og klienter PPT.

Voksenopplæringen:
Voksenopplæringens
primæreoppgaveer å bidra til økt
læring for voksne i Froland slik at denne delen av
befolkningenfår styrket sinkompetanse.
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Frolandskole1.-10
Tabell1.1
ElevtallFrolandskole1.-10telling pr 1. oktober fra 2009til og med 2014.
År
Elevtall

2009
598

2010
623

2011
636

2012
649

2013
632

2014
654

Tabellensynliggjørveksteni elevtalletfra 2009og fram til 1. oktober 2014.Elevtalleter økende,men med en liten nedgang
i 2013.
Tabell1.2
Eleversommottar spesialundervisning
etter Opplæringsloven§ 5.1
År
Sumelevtall

2009
72

2010
97

2011
99

Antall elever som mottar spesialundervisningved
Frolandskole1.-10 er relativt høyt, men med en topp i

2009
34 913

2010
35 652

2013
76

2014
75

2011. Antall elever med enkeltvedtak om
spesialundervisning
er gradvisredusertfram til 2014

Tabell1.3
Antall årstimer til undervisning(lærertimer som gis til
undervising ved skolen og spesialundervisningog
særskilt språkopplæringfra 1.-10 klassetrinn).Tabellen

År
Årstimer

2012
87

viser
også
andre
årstimer
utført
av
undervisningspersonalet
(sosialpedagogisk arbeid, rådgivning, kontaktlærer,
seniortiltak,elevrådsarbeidog lignende)
2011
36 760

2012
34 381

2013
34 911

2014
33 659

Dengenerellerammentil grunnskoleundervisning
sank i
2014,til trossfor videreføringav valgfagene(8., 9. og 10.

klassetrinn) og opprettelse av en ny 1. klasse (tre
paralleller)pr 1. august2014.

Voksenopplæringen
Avdelingsleder for voksenopplæringen er i delvis
permisjon dette skoleåret.Hun har 30 % administrativ
stilling som leder for voksenopplæringenhos oss.Dette
betyr at vi har leid elevplasseri voksenopplæringe
n i
Arendal kommune. Det er for tiden 13 elever. I tillegg
har vi 5 eleversomfår spesialundervisning
hososs.

henvist fra skolene (10 gutter og 10 jenter) og 0 er
voksne.
Til sammenlikninghar antall nyhenvistevært:
•
•
•
•
•

Pedagogiskpsykologisktjeneste
PPT arbeider med individ- og systemsakerknyttet til
barn og voksnemed særskiltebehov.Arbeidsoppgaven
e
i PPT er utredninger, observasjoner, testing,
sakkyndighetsarbeid,logopedisktrening, veiledning og
samarbeid med hjem, skole, barnehage,helsestasjon,
barnevernog 2. linje tjenesten.

42i 2013
67i 2012
35i 2011
57i 2010
45i 2009

Med innføringenav Kunnskapsløfteti 2006stegandelen
av nyhenvistepå landsbasisbetraktelig.Framtil da
haddeFrolandet antall på 25-30nyhenvistepr år. I 2007
stegdette til 52 nyhenvistei vår kommune.Talleneser
nå ut til å værepå vei ned.

Statistikk
Ved årsskiftet hadde PPT183 klientsakerunder arbeid.
18 av disse var barn i førskolealder, 154 var i
grunnskolealderog 11 var voksne.Det har sidensamme
tid i fjor, vært en økning på 8 barn i skolealderog en
nedgangpå 10 barn i førskolealder.Antall voksneer 1
mindreenni fjor.

Henvisningsgrunn
i 2014:
Psykososiale
vansker:14
Språk-og talevansker:7
Konsentrasjonsvansker:
5
Generellelærevansker:4
Lese-og skrivevansker:3
Medisinskevansker:1
Motoriskevansker:1

I 2014 mottok vi 35 nyhenvisninger.15 av disse er
henvist fra barnehagene(8 gutter og 7 jenter), 20 er
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Personale
Førstekvartal var PPTbemannet med 2,5 fagstillinger.
Da mangletvi vikar for en langtidssykemeldt.Resten av
året har vi vært bemannet med 2,8 fagstillinger.Dette
inkludererledelseog 40 %til direkte logopedisktrening.

barnevernog PPT.Enmedarbeiderved PPThar sammen
med sosiallærerved Frolandskoleutarbeidetbrosjyre og
veileder for skolevegring. PPT har også stått for
arrangering av kurs i Karlstadmodellen.Dette er et
alternativt og supplerende kommunikasjonssystem
utarbeidetfor barn med Downsyndrom.

Vi har ogsåi 2014hatt 60 %merkantilressurs.Tjenesten
har en bred faglig sammensetningmed høy formal- og
realkompetanse- både når vi tar tjenestensstørrelse i
betraktning, men også når vi sammenlikneross med
andre tjenester i regionen. De 3 som innehar
fagstillingene,har alle spesialpedagogisk
kompetanse på
master-eller embetseksamensnivå.Frasommeren2007
har imidlertid ikke Frolandkommunehatt psykolog.Det
er ønskeligmed tankepå tverrfaglighetog enkeltesakers
problematikk.

For øvrig deltar leder i Froland skolesressursteamog
oppvekstteam.
PP-lederhar vært en del av arbeidsutvalgetfor Forum
for PP-ledernei Aust-Agder,og herunder arbeidet med
den nasjonalesatsingenpå etter- og videreutdanning for
ansattei PPTi Aust-Agder.Somet ledd i dette har alle på
PP-kontoret i Froland vært på 3-dagers studietur til
Aalborgmed ekskursjoner.

Satsningsområde
PPT skal arbeid med både individ- og systemsaker
knyttet til menneskermed særskiltebehov.

Økonomi
Ogsåi år viste PPTsregnskapet lite overskudd.Årsaken
til dette har hovedsakeligå gjøremed at vi har hatt noen
lengresykemeldingeruten at det har vært satt inn vikar.
Arbeidet i PPTer av en slik art at det ikke er aktuell å
ansettei kortere vikariater.

Hovedtyngdenav arbeidstimeri 2014 har gått med til
arbeid med individsaker. Herunder utredning,
observasjon, testing, sakkyndighetsarbeid,logopedisk
trening, veiledning og samarbeide med hjem, skole,
barnehage,helsestasjonog barnevernog 2. linjetjeneste.

Kulturskolen
Frolandkulturskole er samlokalisertmed Frolandskole,
ungdomstrinnet. Kulturskolen tilbyr opplæring i
fagområdenemusikk,dansog billedkunst.Målsettingen
for kultuskolen er å være et lokalt ressurssenterfor
kunst og kultur i Froland kommune og å være en
kulturskolefor alle.

Av systemisk arbeid kan nevnes at leder og en
medarbeiderved PPThar vært en del av den tverrfaglige
Kvellosatsingeni Froland.Modellen leggervekt på tidlig
innsatsog forebygging. Det er nedsatt 2 veilederkorps
bestående av
helsesøster, ergo-/fysioterapeut,
Nøkkeltall/ Statistikk

Tabell1.4
Tabellenviserantall eleversombenytter de ordinære tilbudenei musikk,billedkunstog dans
År

2010

2011

2012

2013

2014

126

113

129

110

94

24

29

34

25

24

Dans

118

89

84

29

21

Elevplasser

268

231

247

164

139

Musikk
Billedkunst

Tabellenviserikkede elevenevi underviseri kortere prosjekter(ikkeordinæretilbud)ogsalgtil barnehagene
Organisering/ Personalsituasjon
Kulturskolenhar en ressurspå 50 %ledelse,og 241 %til
undervisning.(gsioktober 2014)

hjemmesideholdesoppdatert og gir en god oversikt på
tilbud og aktiviteter.

Satsingsområder/ Mål
Et av våre satsningsområderer rekruttering av nye
elevertil kulturskolen.Vi har blant annet satt i gangnye
tilbud som «instrument-start»for 2.og3.trinn og «street
dance» for gutter. Vi har vært inne på 3.trinn med
gitarspill, 6.trinn med fiolin og 7.trinn med kor.
Blakstadheiahar hatt timer både i fiolin, trommer og
generell musikkundervisning. I tillegg jobber vi
kontinuerlig for å synliggjørevåre tilbud gjennom ulike
prosjekter og vi er aktive i miljøet med konserter,
utstillinger og forestillinger.Vår nettsidepå kommunens

Norsk Kulturskoleråder ferdig med første del av ny
rammeplanfor kulturskolerog vi er alleredei gangmed
å tenke i nye baner.Undervisningentenkesdelt inn i tre
ulike områder. 1. grunnprogram,2. kjerneprogramog
3.fordypningsprogram. Det utarbeides nå nasjonale
fagplaner som kulturskolene videre skal omdanne til
lokale læreplaner.Rammeplanener ikke lovpålagt,men
blir et viktig dokument i forhold til å spissekulturskolen
somet eget skoleslageid avkommunen.
Samarbeidsprosjekter
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Kulturskolen bidrar inn i grunnskolen med prosjektet
Kunst-ogkulturverkstederpå FrolandsVerk for 7.trinn.
Prosjekteter knyttet til læreplanenog dekkesøkonomisk
av lokale DKSmidler gitt fra fylket. Kulturskolenjobber
kontinuerlig med å se muligheter til samarbeid med
sosialtjenesten,ppt og helsetjenesten.Det har medført
til at enkelteeleversomellersikke haddekommettil oss
har fått mulighet til å benytte våre tilbud. Vi har videre
kontakt med frivillige lag og foreninger og samarbeider
med Frolandskolekorpsgjennomsalgav elevplasser.Vi
har ogsået musikkterapeutisktilbud til en barnehage i
kommunen.

Kulturskolendeltar i ulike samarbeidsprosjekti Aust- og
Vest Agder. «Stryk på Sørlandet»er en samling for
strykeremed to helgesamlingeri året. «Lørdagsskol
en»
er talentutviklingsprogramfor ungemusikerei regionen.
GjennomorganisasjonenNorskkulturskolerådAgderhar
vi knyttet gode samarbeidsbånd mellom Aust –og Vest
Agder.
Kulturskolerektorene i Aust Agder møtes jevnlig i
nettverksmøter for sammen å styrke kulturskolenes
utviklingog sette i gangulike samarbeidstiltak.

Skolefritidsordningen
Tabell1.5
Antallbarn i sfo.
År
Antallbarn

2009

2010

2011

2012

2013

2014

86

93

109

97

89

89

Satsningsområder

Lærlingeneer ikke regnet med, men de går inn som en
del avgrunnbemanningenvedbehov.

Satsningsområde/mål.Barnai SFOskaloppleveomsorg,
trygghet og ha en spennende og stimulerende fritid
utenom skoletiden, hvor det skjer mye sosial læring.
Barna skal ha tid til leik og allsidige aktiviteter, også
utendørs.

Organisering/ Personalsituasjonfor hele virksomheten
Froland skole er organisert med en felles
virksomhetslederfor PPT,kulturskole,voksenopplær
ing,
Frolandskole1.-10og skolefritidsordning.Hver avdeling
har sin rektor/avdelingsleder,og hovedtrinnenei skolen
sine avdelingsledere.Rektorene og avdelingslederfor
VO, kulturskole og PPThar personalansvar,pedagogisk
og økonomiansvarfor sine avdelinger.Avdelingslede
rne
for hovedtrinnene har hovedansvaretfor daglig drift,
personalansvarog pedagogiskansvar for sine trinn.
Virksomhetsleder har det overordnede økonomiske,
administrative og
pedagogiske ansvaret for
virksomheteni sin helhet.

For tiden jobbesdet spesieltmed “ordbruken”. Hvordan
barnasnakkertil og om hverandre. Vi har ogsåi løpet av
høstenhatt fokuspå de nye 1.klassinger.Vi ser et behov
for skjermingav dennegruppenav elever.
Bemanning
Antall stillinger ved sfo er 3,3. SFOleder er i 100 %
stilling. Øvrig personalet på sfo er fagarbeidere.

Sykefravær
Tabell1.6
Arbsted

Fraværs%

7801

Frolandskole,Voksenopplæring(780)(2133)

7803

Frolandskole,SFO(780)(2150)

7804

Korttids%

Langtids%

0

0

0

23,27

3,38

19,9

Frolandskole,Kulturskolen(780)(3830)

0,53

0,53

0

7805

Frolandskole,PP-Tjenesten
(780)(2021)

14,71

2,15

12,56

7810

Frolandskole,Administrasjon(780)(2020)

16,09

2,19

13,9

7811

Frolandskole,1.-4.trinn (780)(2020)

8,93

2,11

6,82

7812

Frolandskole,5.-7.trinn (780)(2020)

5,44

2,11

3,33

7813

Frolandskole,8.-10trinn (780)(2020)

8,66

1,76

6,9
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Kommentarertil sykefraværet:
Ser vi virksomhetenunder ett er fraværet varierende.
Det jobbes systematiskmed sykefraværsoppfølgingen
i
alleavdelinger.

bedre læringsutbytteti grunnskolenog vil fungere som
et overbygg og koordinerende ledd ovenfor nevnte
prosjekt.
Grunnen til at skolene i Froland kan inngå i såpass
mange og store prosjekt, er at satsingsområdenestort
sett er felles for alle prosjektene; Økt læringsutbytte,
mestring og motivasjon innen grunnleggendefag som
lesing,skriving,regning,klasseledelse(læringsled
else)og
vurderingfor læringsamtskoleledelse.

Satsingsområder/ Mål
Froland kommune vedtok i 2013 en felles strategi- og
tiltaksplan for Frolandsskolen.Frolandsskolenomfatter
Blakstadheia,Myklandog Frolandskole.
Kommunenshovedmålsettingfor sammeperiodeer :
«Opplæringen skal ha en mer praktisk og variert
tilnærming og styrke opplæringeni regning, lesing og
skriving, hvor alle elever inkluderes, motiveres og
opplever mestring gjennom å beherskegrunnleggende
ferdigheter i alle fag slik at de kan foreta kvalifiserte
yrkesvalgog gjennomføreet videregåendeløp».

Den felles strategiplanenfor skolenei Froland skal ha
sommålsettingå bedreskoleresultatene.
Videre poengterer strategen at ethvert prosjekt som
velges må kunne relateres til økt læringsutbytte for
elevene, vurdering for læring, praktisk metodisk
tilnærming, vektlegging på grunnleggendeferdigheter
innenlesing,skrivingog regningog med tilleggsfokuspå
klasseledelse. Viktigheten av klare og gode
samarbeidsformermellom skole og hjem fremheves
ogsåi strategiplanene.Det utviklesi planperioden(20132017) nye rutiner for skole/ hjem samarbeid, slik at
foreldrenekanstille kvalifiserteforventingertil skolen.

Kommunestyrets vedtak er i tråd med statlige og
regionale styringsdokument. Statlige og regionale
styringsdokumenter knyttet til prosjektene;«Ny Giv»,
«Økt læringsutbytte», «Lærende regioner» og
regjeringens
storsatsing
på
ungdomstrinnet
«Ungdomstrinni utvikling». GNIST er etablert for å

Viserforøvrigtil Frolandkommune– Frolandsskolen-strategiplan– og tiltaksplanperioden2013-2017.
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Måloppnåelse
Tabell1.7
Nasjonaleprøver8. trinn
Indikator og
2011–
nøkkeltall
2012
trinn 8
AA fylke
Engelsk
2,9
Lesing
3,0
Regning
3,0
Tabell1.8
Nasjonaleprøver9. trinn
Indikator og
2011–
nøkkeltall
2012
trinn 9
AAfylke
Lesing
Regning
Tabell1.9
Nasjonaleprøver5 trinn
Indikator og
2011–
nøkkeltall
2012
trinn 5
AAfylke

2011–
2012

2012–
2013

2012–
2013

Froland
2,8
3,2
2,9

AA fylke
2,8
2,9
3,0

Froland
2,6
2,9
2,8

2011–
2012

2012–
2013

2012–
2013

Froland

AA fylke
3,4

Froland
3,4

2011–
2012
Froland

2012–
2013
AA fylke

Engelsk
2,8
Lesing
1,9
1,8
Regning
1,9
1,7
* I 2014kom det en ny skalafor resultatene.

2012–
2013
Froland

1,9
1,9
2,0

1,9
1,9
1,9

Kommentarertil tabellene:Vi ser i en positiv utvikling
mht til resultaterpå nasjonaleprøverved Frolandskole.

Tabell1.10
Grunnskolepoeng10. trinn
Indikator
og
2009– 2010
nøkkeltall trinn 10
Fylke
39,6
Froland
35,8

20132014
AAfylke

20132014
Froland

2,8
3,0
3,0

3,1
3,2
3,2

20132014
AAfylke

20132014
Froland

3,3
3,3

3,3
3,0

20132014
AAfylke

20132014
Froland

1,8
2,0
1,9

1,9
2,0
1,9

20142015
AA fylke
*
49
50
49

2014-2015
Froland
*

20142015
AAfylke
*
53
53

2014-2015
Froland
*

20142015
AAfylke
*
48
48
48

2014-2015
Froland
*

47
47
48

54
55

47
47
46

Spesieltgledelig er det at vi ser en positiv bedring i
matematikkog engelskpå 9. trinn.

2010– 2011

2011– 2012

2012– 2013

2013-2014

39,3
39,0

38,9
38,1

39,4
37,7

39,8
40,3

Kommentarertil tabellene:
Vi serat antall grunnskolepoengvariererfra år til år, menmed en kraftig framgangdet sisteåret.
Økonomi
Generellekommentarertil budsjettet2014:
Virksomheten har gjennom mnd rapporter og
kvartalsrapporter synliggjort utfordringer i forbindelse
med posteneskyssav skolebarn (2230),sfo ( 2150) og
eleveri andrekommuner( 14502).Det er et merforbruk
på skyssav skolebarnpå kr 881414,-i 2014.Regnskapet
viser også et merforbruk på posten elever i andre
kommuner. I 2014 kjøper Froland kommune 5
elevplasser på Langemyr skole i Grimstad.
Kommunestyret vedtok høsten 2013 å styrke denne
delen av skolens budsjett. Grunnet generell svak
økonomii kommuneneble dennepostenlikevelikkeøkt.
Skolenmåtte selvdekkeutgiftene.

Utgifter til Telemarksforskning
er på kr 322950.-.
Vi ansersamarbeidetmed økonomiavdelingeni Froland
kommunesomsværtstøttendeog lærende.
Regnskapetfor 2014 for hele virksomheten viser et
merforbrukpå ca.1,9 millionerkroner.
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Virksomhetsledersvurdering
Virksomhetslederanser2014somet utfordrendeår med
utgangspunkti de postenesom er nevnt. Det har vært
vanskeligå forutse det økendeantall elever som søkes
over til Langemyrskole, i tillegg til de store utgiftene
knyttet til skyss.Det har høsten 2014 vært iverksatt
sparetiltaki helevirksomheten.

Revisjonav strategiog tiltaksplanmot mobbing.Lukking
av avvikift elevenespsykososialemiljø, §9a.Jobber med
å bli sertifisertift Olweus.
Vi har 3 læreresomdeltar på videreutdanningfor lærere
i fagenematematikkog naturfag.
Virksomhetenhar iverksatt og kommet godt i gangmed
utviklingsarbeidetmht til Ungdomsstrategienog lokalt
fagplanarbeid. I tillegg har vi godt fungerende
overordnede team med ressursteam, sospedteam,
oppvekstteam
og
olweusteam
som
gode
støttefunksjonerfor ledelsen.

2014 har vært utfordrende ift ledelse. Jeg har vært
konstituert virksomhetsledersidenmars,og da som den
3. virksomhetsledereni løpet av året. Fra 1.aug ble
Blakstadheiaskole en del av Froland skole med felles
ledelse.Rektorog avdelingsleder1.-4. er fysisktil stede
på Blakstadheiaen formiddaghver pr uke.Personalet på
begge avdelingenejobber tett sammen. Vi har felles
personalmøterog felles pedagogiskutviklingsarbeid. Vi
jobber også godt med sammenslåingsprosessenav
skolene,et arbeid som startet forrige skoleår.Det er en
egen gruppe som jobber med dette bestående av
ledelse,ansatte,tillitsvalgteog foreldre. Høstenhar også
vært pregetav det arbeidetsom Telemarksforskning
har
gjort siden april 2014. Gjennomsamtaler,intervjuer og
innsamlede data har de ferdigstilt rapporten
”Utfordringer og muligheterved Frolandskole”.
En annen plan det er blitt jobbet med er ”Forslag til
helhetlig plan for disponering av areal” ved Odd R.
Jørgensen.

Rapport”Utfordringer og muligheterved Frolandskole”
fra Telemarksforskninggir oss forslag til hvordan vi vil
organisereskolen.
Virksomhetslederanser Frolandsskolens-strategiplan –
og tiltaksplan perioden 2013-2017, som det viktigste
styringsdokumenti skolensvidereutviklingsarbeid.
Konst.Virksomhetsleder
OddvarHaslemo
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790 Froland barnehage – 791 Private barnehager
Virksomhetsområde
Froland barnehagebestår av Blakstadheiabarnehage,
Bliksåsenbarnehage,Gårdsbarnehagen,Kringletoppen
barnehage, Mykland barnehage og
Froland
Friluftsbarnehage.

og som ble ståendepå ventelistehele året. I dag har 9
av dennegruppabarnehageplass.
Antallhenvistebarn til PPTdesember2014:15 barn med
44,30 timer pr uke spesialpedagogiskhjelp etter
Opplæringsloven.

Nøkkeltall/ Statistikk
Antall barn ved rapportering15.12.2014er 177 barn i de
kommunalebarnehagene,en nedgangpå 8 barn. Totalt
er det 355 barn i barnehagei Froland. Det var mange
barn som ikke hadde rett på plassdette barnehageåret
BARNEHAGE
Bliksåsen
Blakstadheia
Kringletoppen
Friluftsbarnehagen
Gårdsbarnehagen
Mykland
Spesialundervisning
Administrasjon
Totalt

Organisering/ Personalsituasjon
Frolandbarnehagehar nå 61 ansatteog 49 årsverk
under790.I tillegghar Frolandbarnehage3 lærlinger.

ANTALLAVD.
4
4
2
1
1
1

ANTALLBARN
51
54
29
18
17
8

13

177

ÅRSVERK
13
13
6,5
3,3
3,3
2,8
5,6
1,5
49

Fraværstallene:
Frolandbarnehage
2013
2014

Totalt
8,12
15,44

Fraværsprosentenhar økt kraftig sistehalvår.Saker hvor
fravær er arbeidsmiljørelaterthar vi bistand fra Agder
Arbeidsmiljø.

Gjennomføring av
prioriteringer

Korttid
2,39
2,23

vedtatte

Langtid
5,73
13,21

politiske

mål

og

Kommunestyret vedtok for 2014 konkrete mål og
prioriteringerder handlingsdelensierfølgende:
”Videreutvikle barnehagen og ha tilstrekkelig med
barnehageplasser”.Det er satt ned et utvalg som vil
revidere barnehageplanfor Froland. Målsetting er å
avklare hva slagsbarnehagetilbudFK skal ha og hvor
mangbarnehageplasser
det er behovfor frem mot 2019.
I tilleggønskervi å lageet styringsredskapfor kvalitet og
utvikling.

Satsingsområderog måloppnåelse
Det har lengevært ett ønskeom en felles visjonfor alle
de kommunalebarnehagene. Denneer nå utarbeidet i
samarbeid med styrergruppa og hele personalet.
Visjonener ”Godebarndomsminner”.
Vi har i 2014 videreført satsningsområdetlek og den
voksnes rolle i lek. I tillegg har vi laget et nytt
satsningsområdesom er relasjoner med barn. Vi har
hatt felles personalmøterog kurs som omhandler disse
temaene.
Bliksåsen barnehage startet opp et
pilotprosjekt i samarbeid med Relasjonssenteretder
relasjoner med barn er hovedfokus. Alle ansatte i
Frolandbarnehagemå leseboka”Relasjonermed barn”.
Arbeidet med tidlig innsatsog Kvello-metodenhar blitt
tatt opp igjen. Barnehagersom tidligere ikke har hatt
besøkav Kvello-korpset,har nå hatt det dennehøsten.
Mangei Frolandbarnehage,assistenterog fagarbeidere,
har tatt kompetansehevendekurs dette året. Denne
kompetansehevingener nyttig for den enkelte og for
hele barnehagen. Noen seksjonsledere har tatt
videreutdanninginnenforstyrerutdanningog veiledning.
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Økonomi
Ansvar790 viser ett mindreforbruk på ca 1,5 millioner
kroner. Ansvar 791 har et merforbruk på ca 300000
kroner. Etterberegning av tilskuddssatser til private
barnehagerfor 2014ble foretatt i begynnelsenav 2015.
Etterberegningen viste at kommunen måtte justere
tilskuddssatseneopp med totalt ca.1,1 millioner kroner.
Dette er kostnadsførti 2014.

Virksomhetsledersvurdering
•
Aktiviteten innenfor ansvar 790 har vært mye
preget av arbeid med ny visjon og nye
satsningsområder.
•
Åpningav ny 4-avdelingsbarnehagepå Bliksåsengir
Frolandfull barnehagedekning.
•
Kommunalttilskudd til private barnehagerhar tatt
myetid for å enesom beregningsgrunnlaget.
•
Det avholdes styrermøter en gang i måneden.
Private barnehagerinviteres og deltar. Samarbeid
mellombarnehageneer godt.

Froland barnehage har en liten reduksjon under
spesialundervisning,
noe som gir et overskuddfor 2014.
Barnehagenehar fortsatt sunn økonomi totalt sett, og
forbruket er megetnøkternt.

VirksomhetslederFrolandbarnehage

Det har høsten 2014 vært en reduksjon i antall
gjestebarn i Arendal og Grimstad, noe som er
hovedårsakentil at 791har ett betydeligmindreforbruk.

GryReiulfsen

Totalt sett er det noe færre barn i barnehagenei 2014,
noesomreduserteutgiftene totalt sett.
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820 Velferd, Barnevern og Helse
(822særskiltetjenestertas ogsåmed)
Virksomhetsområde
Virksomhetfor Velferd,Barnevernog Helse(VBH)består
i hovedsakav kommunenshelse-og sosialtjenester.Det
er drøye 80 ansatte i virksomheten.Største avdeling i
virksomheten er bolig for utviklingshemmedemed et
budsjett på 10,3 millioner kroner. Totalt budsjett under
ansvar820 var på 50,1 millioner kroner, og i 822 kr. 5,7
millioner.
Mer detaljert består VBH av psykisk helse inkludert
døgntjeneste, miljøarbeidertjeneste og dagtilbud,
ruslangtidsoppfølging,boligsosialt arbeid og sosiale
tjenester etter helse- og omsorgsloven (avlastning,
støttekontakt med mer), barnevern, de kommunale
helsetjenester (legetjenester, helsestasjon inkludert
jordmor),
fysioterapi
og
ergoterapi
samt
avlastningstjenester,boveiledning og bofellesskapfor
funksjonshemmede. Nav-Frolands kommunale del
(økonomisk sosialhjelp) rapporterer til VBH, og
budsjettansvaretfor økonomisksosialhjelpliggeri VBH.

Barneverntjenestenhar hatt lange perioder i det første
halvåret 2014 med sykemeldingerog vakansi stillinger.
Utover året er dette bedret, og en har fått ansatt 2 nye
medarbeideresom har kommet raskt inn i jobben, og
utfylt personalgruppapå en godmåte.
Fysioterapitjenesten har 1,7 årsverk fordelt på to
personer.Det er 54 % stilling som ergoterapeut.Denne
er redusert med 40 % i 2013, overført til
flyktningtjenesten også i
2014. Fysio- og
ergoterapitjenesten,
helsestasjonen
og
barneverntjenesten er VBH sine representanter i
kommunens Kvello-satsing (tidlig intervensjon i
barnehagen).Dette i nært samarbeidmed kommunens
barnehagerog skoler.
Tjenesteneinnen psykiskhelse og rus samarbeidertett
med Nav-Froland,og har ogsået nært samarbeidmed
hjemmesykepleieni kommunen.Tjenestenjobbet med
ca 100 brukerei 2014.I og med stillingsreduksjoni 2014
var det fokus på å redusere antall brukere og ta en
streng vurdering av inntak av nye brukere samt nøye
vurderingav omfangav hjelp til hver enkelt bruker. I alt
har en 12 færre brukerei 2014enn 2013.

Nøkkeltall/ Statistikk
Helsestasjonen har ansvar for ordningen med
ungdomskontrakter.Politiet som melder inn saker, er
den viktigste samarbeidspartner.Dette vurdereså være
et godt forebyggendetiltak som gir god effekt på sikt,
selv om det i 2014 har vært færre sakerenn i 2013 og
årenefør. For2013er det registrert 61 fødsler.Dette er
et lavere tall enn i fjor som var 70 fødsler. Ordningen
med tidlig innsatsi tråd med Kvellometodener kommet
i gang igjen, og her er helsestasjonener svært sentral
aktør.

Aktiviteten innen det boligsosialefeltet er fremdeles
stor. I 2014 er det lånt ut 13 millioner i startlån. Av 68
søknaderble 37 innvilgetog 31 avslått.
Innenfor området funksjonshemmedevar det totalt 38
personer som mottok tjenester ved utgangenav 2014
(økning på 1). Dette gjelder mennesker med vidt
forskjellige diagnoser som; barn med ADHD, barn og
voksne med utviklingshemming - herunder alvorlige
sammensatte tilstander, barn og unge med
progredierendemuskelsykdomog eldre personer med
synsnedsettelse.Tjenesteneer avlastningi og utenfor
institusjon, støttekontakt, dagtilbud, brukerstyrt
personlig assistanse og
omsorgslønn samt
boveiledertjenester i og utenfor samlokalisert bolig
(Bjørkeveien 2). Alle ytelsene er lovbestemte. 21
personer over 16 år har tjenester etter helse- og
omsorgslovenmed diagnosepsykiskutviklingshemming
.
Det er 8 barn under 16 år med diagnosen
utviklingshemming.Av dissebrukertre barn kommunens
avlastningshjem. En mottar brukerstyrt personlig
assistanse. Øvrige tjenester er privat avlastning,
støttekontakt og omsorgslønnTotalt fem barn og unge
bruker avlastningshjemmet.I tillegg kjøper Arendal
kommuneen plasshver 3. helg.Totalt 21 personer,i ulik
alder og med ulik diagnose,hadde støttekontakt. 14
personer mottok omsorgslønn.Det er 6 personer som
har vedtakom Individuellplan-noe somer en halvering.
I 2014 tok kommuneni mot 1 flyktning. Ved utgangen
av 2014er det 23 aktivebrukerepå flyktningkontoret.

Helsestasjonenhar god kontroll på de lovpålagte
barnekontrollersom skal tilbys. Her trekker jeg frem 2og 4 års kontrollenehvor det tidligere år var ventelister.
En har også nådd målet om å bli godkjent som
ammekyndig helsestasjon. God veiledning fra
helsestasjonensside overfor kommunensmødre anses
somet viktig folkehelsetiltak.
Noe nytt på vaksinefronten er også verdt å nevne.
Vaksinemot rota virus, som skalgis 6 uker etter fødsel,
og etter 6 måneder,er innført.
Barneverntjenestenmå sieså ha lagt bak seget normalt
år når det gjaldt meldingerog tiltak. Det som har vært
utfordrendeer at en har jobbet frem tiltak i sværtmange
av sakenesomble meldt i 2013.
Antall meldinger til barneverntjenesteni 2014 var 70,
mot 78 i 2012, og 125 i 2013. De fleste av dissegikk til
undersøkelse.Tjenesten melder om økt omfang av
alvorligesaker med vold i nærerelasjonersammenmed
misbruk av rusmidler i hjemmet. 15 barn bor i
fosterhjem. 10 av disse er under omsorg av
barneverntjenestenog 5 er frivillige plasseringer.Det er
en stor utfordring og en meget tidkrevende prosesså
finne egnede fosterhjem. Antall barn som har
hjelpetiltaker 65.

Sykefraværetvar på 8,65%i 2014,noe somer en økning
på 3,5 %. Økningenvar på langtidssykefravær,og mest
sykefravær var det innen barneverntjenesten,
ergoterapitjenesteog i boliginnenpsykiskhelse.
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Organisering/ Personalsituasjon
Virksomhetslederhar personal- og økonomiansvarfor
hele virksomheten. Bofellesskapet (Bjørkeveien 2)
organiseres som eget
tjenesteområde med
avdelingsledere.Deforvalter personalansvarpå vegne av
virksomhetsleder.Ledendehelsesøstergjør det samme
for sitt tjenesteområde. I tråd med lov om
barneverntjenesten
har
barnevernleder
vedtaksmyndighetfor tjenesten.Psykiskhelseog rus har
egenfagleder.Sammenmed virksomhetslederjobber de
også innenfor boligsosialt arbeid.. Ny legestilling
(kommunal)ble opprettet i 2013med oppstarti oktober.
Denner nå todelt med 50 % kommunaltarbeid og 50 %
kurativbehandling.
Barneverntjenesten ble økt i 2014, og 2 nye
medarbeidere er ansatt. 1,6 st er satt av til
saksbehandlingog 0,4 merkantilt (erstatter vakans i
merkantilstilling i virksomheten.)

samhandlingsreformen,vil være avgjørendei forhold til
behovet for økt bemanning innen dette feltet. Innen
psykisk helse- og rus er styrkingen innen rus, og
oppretting av SLT-koordinator,et viktig bidrag til økning
av forebyggendearbeid. Dette vil vi kunne se resultater
av i 2015og 16.
Sosialhjelp
Nav vil i 2015 benytte argumentasjonen om at
sosialhjelpikke ytes til person som allerede har statlig
ytelse,i noenenkeltsakerder søkeri utgangspunktet har
nok midler til å kunne klare seg selv. Arbeidet med å
korte ned periodene hvor enkeltpersoner mottar
sosialhjelpprioriteres, og de først månedenei 2015 har
dette gitt resultater i form av mindre forbruk av
sosialhjelpi kommunentotalt sett.
Økonomi
Det har vært jobbet tett med budsjettet i VBHi 2014, og
det har vært et nært samarbeid mellom
økonomiavdelingenog VBH.De3 tjenesteområdenesom
har vært vanskeligå regulereslik at en klarte seginnen
budsjettrammen, har vært barneverntjenesten, Navkontoret og drift av Bjørkeveien2 – bofelleskap for
mennesker med utviklingshemming. Samlet sett er
underskuddet for disse tre tjenestestedene drøye 3
millioner. Det er en klar økningi behovetfor tjenestene,
samtbemanningssituasjonen
i boligensomutgjør noe av
grunnentil overskridelsen.Det er helt siden sommeren
2014varsletmerforbruki VBH.

Satsingsområderog måloppnåelse
Avlastningsboligvar ferdig i mars2013og i drift etter
påske.Det er fokuspå effektivitet, samarbeidog å
opprettholdeet godt arbeidsmiljø.Driften og dekking av
det økende behov innen målgruppa ivaretas i
avlastningsboligen.Det er også gjort en plassering i
treningsleiligheteni Skotheia21, og dette fungerer bra.
Samhandlingsreformen gir
kommuner
store
utfordringer. Kommunens satsing på strategisk
kompetanseplanlegging
(SKP)knyttes opp mot de behov
samhandlingsreformensynliggjør.Det har vært satset
målrettet på utvikling av det kommunale rusarbeidet
hvor det jobbes konkret med enkeltpersoner. Dette
arbeidet
intensiveres nå
i
2015,
hvor
ruskonsulentstillingenigjener bemannet.
Det er fokus på forebygging,særlig innen helse, men
også barnevern og
de
sosiale tjenester.
Flyktningtjenestensoverordnede mål er integrering av
flyktninger slik at de blir selvhjulpne.Det er startet en
prosess med
planlegging av
boliger
for
funksjonshemmedehvor pårørende er trukket med i
arbeidet. I 2014 ble planleggingsarbeidetferdigstilt, og
nå er prosjektet sendt ut på anbud.Boligenvil trolig stå
ferdigi startenav2016.
Gjennomføring av
prioriteringer

vedtatte

politiske

mål

Virksomhetsledersvurdering
VBHleverer i stor grad gode tjenester til befolkningen,
og flertallet av disse er forankret i konkret lovverk.
Rettighetene til brukerne er innen dette fagfelt som
oftest klart definert i lov og forskrift, og rettssikkerheten
til brukere er særlig vektlagt. I tillegg går det parallelt
flere landsomfattende reformer som VBH merker
konkret i forhold til hva en skal levere.
Samhandlingsreformenpågår for fullt frem mot 2016.
VBHleverer såkaltekommunalekjernetjenester,og det
merkes godt når vår tjenesteyting endres i negativ
retning og / eller ligger under det nivå som loven og
forventningene i befolkningen tilsier. For en
vekstkommune som Froland er dette en reell
problemstilling, og kun politiske prioriteringer kan
ivaretasituasjonenpå en godmåte.

og

Barnevern
VBHhar foretatt en gjennomgangav bådehjelpetiltak og
omsorgstiltaksom tjenesten gir. Det er innført interne
reglerog prosedyrerknyttet til de typer tiltak vi rår over.
Økonomi- og budsjettoppfølgingener styrket. En vil
videre har et særlig fokus på barnevern når VBH som
virksomhetskalgåsgjennomi løpet av 2015.Tilslutt bør
beredskapsordningensom tjenesten skal ha utover
kontortid vurderesi løpetav 2015.

Den kommunale barneverntjenestenvil gradvis få et
større ansvarmed virkning fra 2014. Dette betyr både
økt arbeidsmengdeog økte kostnader ved at statens
andel av kostnadsdekning ved fosterhjems- og
institusjonsplassering
reduseres.Det kan bli utfordrende
for små kommuner å ivareta det økte ansvar som
kommuner ser ut til å få på flere områder. Tjenesten
brukte 2014til gradviså jobbe seginn i et bedre spor.Vi
er bedre bemannet, og fått tak i etterslep. Videre
planleggervi bedring av IT-verktøyet til tjenesten, og
fullelektroniskarkiveringvil ogsålette arbeidet på sikt..
Tilslutt vil barneverneti større grad enn tidligere sørge
for å oppdatereledelseni kommunensamt politisk nivå
slik at en i større grad er oppdatert. Den økonomiske
situasjoneni VBHer en stor utfordring. Det må imidlertid

Helse
Stillingsbetegnelsen
psykiatrisksykepleierer ikke lengeri
bruk. Det heter nå psykiskhelsearbeider,og under en
vanskeligøkonomiskfasesomvi nå er inne i, kanen ikke
utvide stillinger innen psykisk helse ved hjelp av
kommunale
midler.
Fremdriften
i
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leggestil at det er en virksomhetsom til tider er svært
uforutsigbar da det er flere lovpålagte oppgaver som
ikke kanprioriteresbort av hensyntil manglendemidler.
Likeveljobbesdet med kostnadeneinnen alle tjenester.
Dette blir en hovedoppgavei 2015. Virksomhetenskal

også gjennomgåsnår det gjelder selve organiseringe
n,
og dennemulighetenskalvi bruke til å bli mer effektive,
samtidigsom nivået på tjenesteneopprettholdes på et
akseptabeltnivå.
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830 Omsorg
Virksomhetsområde
Virksomhetenomfatter tjenestene:
•
Fellestjenester omsorg med omsorgsleder,
koordinator,fagkonsulentog ITkonsulent
•
Velferdstiltakfor eldre,aktiv omsorgmed sosialeog
kulturelleaktiviteter
•
Froland sykehjem med 36 langtids og
korttidsplassersamt3 aldershjemsplasser

•
•
•

Nøkkeltall/ Statistikk
BeleggsprosentFrolandsykehjem
Korttidsopphold
Avlastningsopphold
Dagpasienter
Annetbotilbud
Tildelingav leiligheter
Antallbrukerei hjemmesykepleien
Gjennomsnittsalderbrukerehjemmetjenesten
Antallbrukerehjemmehjelp
Antalltrygghetsalarmer
Antallklager
*= Korrigertgrunnetfeil rapporteringi 2013.

Fellestjenestersykehjemmed kjøkken, vaskeri og
renhold
Hjemmesykepleien med sykepleietjenester til
hjemmeboendebrukere
Hjelpeordningerfor hjemmet med hjemmehjelpog
ambulerendevaktmester

2013
100,06
66
12
18
16
11
243*
64 år
98
65
0

Organisering/ Personalsituasjon
Stillingshjemlerfordelt på tjenester:
Fellestjenesteri omsorg
Velferdstiltakfor eldre
Frolandalders-og sykehjem
Fellestjenesterfor sykehjemmet
Hjemmesykepleien
Hjelpeordningerfor hjemmet
Lærlingerhelsefag
Sumårsverk

2014
100,18
83
23
18
21
15
249
63 år
98
65
0

Årsverk
3,7 årsverk
0,75årsverk
32,9årsverk
6,9 årsverk
20,0årsverk
7,1 årsverk
3,0 årsverk
74,35årsverk

Fraværfor den enkelte tjeneste i %:
Avdeling
Fellestjenesteri omsorg
Velferdstiltakfor eldre
Frolandalders-og sykehjem
Fellestjenesterfor sykehjemmet
Hjemmesykepleien
Hjelpeordningerfor hjemmet
Gjennomsnittfor virksomheten

Totalt 2013
1,7
6,8
7
5
4,2
6
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Totalt 2014
0,35
36,5
10,73
21,95
6,17
16,79
10,4

Satsingsområder/ Mål
Virksomhetens visjon: Trygghet, medbestemmelse,
respektog livskvalitet
•
Fokuspå kvalitet og brukertilfredshet
•
Tiltaki forhold til Samhandlingsreformen
•
Utarbeide kompetanseplanmed fokus på formell
videreutdanning
•
SøkeStatenom midler til kompetansehevingsmidler
•
Rekruttereog beholdekompetentpersonale
•
Rapporterepåressurskrevendebrukere
•
Planleggeferieavviklingen
•
Utarbeideplanfor vernetjenesten
•
Implementeringav Itet (sentraltsystemoppfølgning
sykemeldte)
•
Etablerelokal arbeidsgruppeHMSarbeid
•
RullereSektorplan
•
Har tatt imot pasienterfra sykehusi samsvarmed
Samhandlingsreformen.
•
Utarbeidetkompetansehevingsplan.
•
Mottatt kompetansehevingsmidler
fra Staten.
•
Sendt rapport til helsedepartementet om
ressurskrevendebrukere.
•
Avviklet hovedferieperiodenved hjelp av vikarbyrå
ogsåi år.
•
Utarbeidet plan for vernetjenesten. Nytt
verneombudpå Frolandsykehjem.
•
Implementeringav IT–prosjektetItet (oppfølgning
av sykemeldte)
•
Rullertsektorplansammenmed VBH.

Gjennomføring av
prioriteringer

vedtatte

politiske

mål

Virksomhetsledersvurdering
Virksomheten har hatt høy aktivitet i 2014.
Samhandlingsreformen
har gitt store utfordringer.Det er
en klar oppfatningat det fortsatt opplevesstørre krav til
kapasitet og kompetanse når sykehuset melder
utskrivningsklarepasienter. Særlig i årets siste kvartal
har presset på våre tjenestetilbud gitt oss utfordringer
med å finne plasser/sengertil de som skal/bør ha
opphold på sykehjemmet. Presset forplanter seg til
andre deler av vårt tjenestetilbud, og det er gitt mer
omfattende tilbud til brukere i Furutoppen enn hva
boformen er bygd for. Denne tendensen synes å
fortsette inn i det nye året. Reduksjoni tilbudet Aktiv
omsorg/dagsenter har vært merkbart. Mindre
bemanningder har ført til begrensningeri både volum
og faglig oppfølgning.Likevel har dagsenteretvært et
samlingspunktfor mange,takket værebeliggenhetog et
godt samspillmellom ansatte og frivillige ressurser. Vi
ser fram til å øke aktiviteten i 2015 med hjelp av de
prioriteringersomer lagt i budsjettet.
Sektorplanfor levekår er rullert i samarbeidmed VBH.
Ogsådenne gang bærer rulleringen preg av den noe
usikre økonomiske situasjon kommunen er i. Det
planleggeså lageny sektorplani 2015.
Personaletdeltar aktivt i de endringer/omstillinger som
gjøres i virksomheten.Det er et godt samarbeidskli
ma
med fagforeningene.Personalethar deltatt på mange
kompetansehevendeaktiviteter/kurs. 2 sykepleierehar
gjennomførtformell videreutdanning.Virksomhetenhar
3 helsefaglærlingerder to har fullført fagbrevi år.

og

Bruk av sengertil kortere opphold (ca. 3 uker) gir den
effekt at brukerne får bedret sin helsetilstand
(korttidsopphold)eller omsorgspersonerfår mulighet til
en hvileperiode når den pleietrengende får et tilbud
(avlastningsopphold).
Med denne type tilbud vil behovet for tjenester på et
høyere omsorgsnivå (langtidsopphold sykehjem)
utsettesi tid.

Av prosjekter kan nevnes videreføring av KØH
(kommunal øyeblikkelighjelp), Gode pasientforløp og
Trygg medikamenthåndteringi hjemmesykepleien.Alle
er initiert fra statlig hold, og løper somprosjekter i Østre
Agder samarbeidet. Flere andre prosjekter er
avsluttet/blir videreførtinn i 2015.
Sykefraværeter en goddel høyerefor 2014enn året før.
Virksomhetensledelsehar god oversiktover den enkelte
ansatte, og det registreresat det i svært liten grad er
arbeidsrelaterteforhold som er årsaktil fravær. Vi har
kontinuerlig fokus på problematikken,bl.a. i samarbeid
med vår bedriftshelsetjeneste og intern HMS
arbeidsgruppe.

I budsjett 2014 ble bemanningen ved dagsenteret i
Furutoppen redusert fra 1,88 årsverk til 0,75 årsverk.
Dette har naturlig nok redusert aktiviteten og det faglig
innholdeti tilbudet.
1.oktober 2013 økte ressursenetil legetjenestenemed
et årsverk

Avslutningsviskannevnesat i løpet av førstehalvår 2014
ble det gjennomført flere tilsyn i virksomheten/deler av
virksomheten. Branntilsynet, Fylkesmannen og
Arbeidstilsynetkontrollerte innen sine ansvarsområ
der.
Resultatet viser at virksomheten driver korrekt iht.
lovverket.

Økonomi
Virksomhetenhar i 2014 et mindreforbruk i forhold til
revidert budsjett på i underkant av 3%. Dette skyldes i
hovedsakat vi har fått høyereinntekter enn budsjettert.
Eksempler på dette er refusjoner sykefravær,
aktivitetstilskuddstat og salgav mat til hjemmeboende.
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911-917 og 934 Teknisk
Virksomhetsområde
Teknisk drifter alle kommunale bygninger og
eiendommer inklusive veier, samt at det leveres
kommunalevannog avløpstjenester.I tillegg har teknisk
ansvarfor forvaltning av lovsakerknyttet til planlegging,
oppmåling, byggesak og landbruk inklusive vilt- og
fiskeforvaltning.

Fra01.03.13overtok tekniskogsåansvaretfor Frolandia,
samt at Fritidsklubbenog FrolandsVerk Kultursenter i
navnetogsårapporterervia teknisk.
Teknisksamarbeidermed interkommunale selskapene
om administrering og gebyr for renovasjon, slam og
feiertjenester.

Nøkkeltall/ Statistikk
Etutvalgavnøkkeltallfor virksomheten:
2010
2011
2012
Byggesaker
187
208
190
Ferdigattester
46
82
51
Oppmålinger
100
139
89
Søknaderom
59
54
52
produksjonstilskudd
2
44.750 44.806 45.173
Areal(bygg)/m
(EksFrolandVerk)
Kommunalveg,meter
83.234 85.034 85.034
3

Totalt vannforbruk/m /døgn
Frolandia,besøk

1019

775

678
64886

2013
150
55
87
51

2014
144
53
85
50

Kommentar– 2014
Detvar oppstartav59 boligeri 2014.
Talletviserantallaktivebønder

46000

45860 Ny barnehage+ bolighus– Nidelv28

89500

90000 Delerav OvelandsheiaogBliksåsen.Ingen
formelt privatisert,men vedtatt
781
73343 Terapi-og saltimer er i år innkludert

731
50922

Organisering/ Personalsituasjon/ HMS
Teknisker organisert med tre avdelinger,henholdsvis
eiendom,forvaltningog Frolandia.Forvaltningtar segav
lovsaker, mens eiendomsavdelingen har drift av
kommunale tekniske tjenester. Frolandia drifter ulike
brukertilbud i basseng,treningssenter og haller. Den
tekniske driften utføres sammen med vaktmestere og
renholdere i eiendomsavd, samt ledelsen og
leverandører.

Vår tidligere systemteknikersom tar seg av avanserte
styringssystemer knyttet til energioppfølging og
ventilasjon,låse- og alarmsystemerog vannrensing,er
blitt erstattet. Øvrige vaktmestereog leverandørerhar
deltatt
i
arbeidet
med
å
implementere
energioptimaliseringsløsninger
slik at slik at ca kr 0,5 mill
ble spart. Bemanningenved Frolandiaer redusert med
nye ca 2 årsverkgrunnet bortfall av ansvarsområderog
tjenester.

Det har vært noen personalendringer, samt noe
omorganiseringsom følge av Kommunestyretskrav om
kostnadskutt.

Eiendom har 3 fagteam knyttet til renhold, vei og
vaktmester/grønt,samtavdelingfor vannog avløp.

Til sammener det 75 personertilsatt i tekniskfordelt på 58,6årsverk.
År
ÅrsverkSumteknisk
Eiendom
VA
2011
39
2012
38,8
28,3
4,6
2013
57,6
30,4
4,5
2014
55,1
29,8
6,6
Påansvar912 drift er det i tillegg;Vakant1,5 stilling, + 2
stillinger som prosjektansatte og 1,5 med 30%
lønnstilskudd,samt 2 byggeledersomlønnesav løpende
investeringsprosjekt.

Forvaltning
5,9
4,7
4,7

Frolandia
8
12
18
12

som er sårbar når nøkkelpersonerslutter. Den største
utfordringen er imidlertid at kommunen får økt behov
for bemanningknyttet til flere veier, flere bygninger og
lengre VA-nett. Det gjelder spesielt på nye bygninger
som har nye tekniskeløsninger,som ogsågjør at vi får
behovfor spesialkompetanse
innenmangeområder.

På VA har vi fra i år inkludert ledelse,administrasjon,
byggeledelse,renholdog nødvendigmaskinarbeid.

Tekniskhar en egenHMS-plansomblir fulgt opp jevnlig.
Det er to hovedutfordringerknyttet til bemanning.Den
eneutfordringenliggeri at vi er en liten organisasjon
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Sykefraværeter lavt og har hatt en positivutvikling.
År
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Sykefravær
7,80%
9,01%
7,62%
3,5%
3,74%
3,5

Frolandia hadde også i fjor personellmessige
utfordringer. Årsakeneer sammensatte.Stress,endrede
tjenester,div IA og NAVtiltak, innføringav ny turnusplan
og RS-system,usikkerhet knyttet til budsjetter og
ansvarsforhold,
er
blant
de
viktigste
årsakssammenhenger.
Sykefraværetvar i 2014 på ca 10
%. Kommunens ledelse, AMU, NAV og Agder
ArbeidsmiljøIKShar bistått virksomhetensledere i de
ulike prosessene.Mesteparten av sykefraværetknyttet
segtil langtidsfravær.Dissesakeneer nå løst,og manser
ikkefor segat manvil ha sykefraværpå tilsvarende nivåi
2015.

Brannstasjonenbrant ned sommeren2013, og det har
vært utfordrende å få etablert segi midlertidigelokaler.
Nå avventer vi utfallet av forsikringsprosessen,før vi
starter på anbudsprosessen. Ferdigstillelse innen
utgangenav 2015.
Forrigeberedskapsøvelse
gavtekniskvirksomhetmange
signalerom hvor viktig denskompetanseog infrastruktur
er. Bortfall av IKThar vi ogsåhatt reel erfaring med, bla
raset i Blakstadkleiva,div lynnedslag,samt etablering av
UPSløsningerog aggregaterog manglenderedundans
for vårt fibernett. Det jobbes med å implementere
beredskapstankegangen
og tilnærmingsmåtentydeligere
i
den
kontinuerlige
oppgraderingen
og
organisasjonsutviklingen
sompågår.

Ved Tekniskeiendom og Forvaltninger det et jevn lavt
sykefravær.Det forekommernoen langtidsykemeldinge
r
(2,92%),men korttidssykemeldingene
er lavt (0,82%).

Frolandiastjenester,organisasjonog budsjetterhar vært
en stor utfordring. Arbeidet med å få på plass rett
kostnadsplasseringog tilpasse organisasjonentil de
tjenester og åpningstiderledelsen legger opp til, er i
meget godt gjenge,og det forventesat man skalklare å
innfri målenefremover.

Satsingsområderog måloppnåelse
Driften av virksomheten er i stadig tilpasning til de
utfordringer vi står overfor. Det innebærerblant annet
at vi har satset ytterligere på styringssystemer,
tjenesteanalyserog verktøy for rutinemessigoppfølging
av installasjoner,byggog anlegg.

Økonomi
Teknisk etat ansvar 912, FDV av kommunal
eiendomsmasse,
har levert et regnskapmed et betydelig
mindreforbruk i forhold til budsjettet. Dette skyldes
hovedsakeligstram og lojal budsjettdisiplin gjennom
hele året etter at innsparingskravble gitt. Det har vært
minimalt bruk avvikarervedsykefravær.

For å få bedre kontroll på ressursbrukenvil vi ha større
fokuspå strategierfor eiendom.Dette gjøresblant annet
ved en mer systematisk bruk av verktøyet IK-bygg,
sammenmed brukerne av bygningsmassen.
Arbeidet er
godt påbegynt og det vil lede frem til en dynamisk
eiendomsstrategisom skal synliggjøre behovene for
vedlikehold, nyanskaffelser og evt. avhending av
uhensiktsmessigebygningsmasser.Ved tjenesteanalyse
av 2014 kostra rapporterte tall, viser at Froland
kommune har klart en betydelig reduksjon i
energikostnadenei forhold til kommunensdriftsutgifter.
Det påbegyntearbeidetmed reduksjonav energiforbruk
vil ogsåframoverhahøyprioritet.

Teknisk etat ansvar 917, biobrenselanlegg,har noe
merforbruk. Det ble mer vedlikeholdskostnaderenn
budsjettert og mindre fordeling av driftskostnader
fordelt på kundesentralene.
Teknisketat ansvar918, kostnaderknyttet til brøyting,
er skilt ut på et eget tjenesteområde,og sesongmes
sige
variabler blir dermed lettere synliggjort. Her ble årets
intensivesnøværover ca3 uker såkrevendeat det ble kr
400.000i underskudd.

Vi har jobbet for å redusere vannforbruket knyttet til
lekkasjer. De siste fire årene har vi klart å redusere
lekkasjerslik at forbruket av vannhar sunketmed 33%i
forhold til i 2010, til tross for et stadig økende antall
abonnenter.Dette gjør at vi kan vente med å ta store
investeringeri nytt vannbehandlingsanlegg.

Tekniskansvar916, Drift og vedlikeholdvann og avløp.
Innen vann og avløp må en påregne betydelige
investeringer i årene som kommer. Det skyldes flere
forhold. Renseanleggeter nå så gammelt at det må
gjøres noe forholdsvis raskt. I tillegg innebærer
utbyggingerat man må bygge nye vannledningermot
Bliksåsenog FrolandsVerk.Videreutbyggingpå Mjølhus
og Blakstadheia vil også medføre betydelige
investeringer for å tilfredsstille krav til vanntrykk.
Inntekter knyttet til gebyrer har vært noe lavere enn
tidligere år som følge av mindre utbygging. Det var

Vi jobber ogsåmed kontroll på avløpsvannet,men her er
renseanleggeti så dårlig forfatning at man uansett må
forvente en betydeligkostnadi løpet av forholdsvis kort
tid.
Planleggingen er godt påbegynt etter
Kommunestyretsvedtak om nytt anlegg, og vi regner
med at det vil kunneferdigstillesi 2016.
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forventet at utbyggingstakteni 2014 ville bli noe lavere
sidendet var lite etterspørseletter tilgjengeligetomter.
Dette vil kunne påvirkebefolkningsveksteni kommunen
framover.

Virksomhetsledersvurdering
Alt i alt vurderesdet som at det meste fungerer bra i
virksomheten. Lavt sykefraværog stor arbeidsvilje er
med på å skapegode resultater. Vi håper at vi fortsatt
skalkunneskapegoderesultaterinnenforde ressurser vi
forvalter, til tross for at økte arbeidsoppgaverikke
kompenseresgjennomøkte rammer.Dvs.at vi må jobbe
endasmartereog ta i bruk ny teknologider det er mulig,
og at andre virksomheter og våre innbyggere må
akseptereen annentjenesteleveransefra ossframover.

Frolandiahar totalt sett levert et resultatman er fornøyd
med utifra den prosessenman har vært i. Man har god
kontroll på kostnadene,og har fått ryddet i budsjetter og
regnskaper.Man har nå et godt styringsverktøyfor den
videre driften. Den fine sommerenhar hatt en negativ
effekt på besøketog det endeligeresultatet, men man
har ved god kostnadskontrollog fleksibel ressursbruk
klart å minimere effekten på badeanlegget.Det gjøres
flere endringer i stab og ansvarsfordelingsom man
håpervil gi ytterligere uttelling for mer effektiv samdrift
av
de
ulike
tjenestene. Omstillings- og
effektiviseringsprosessene
på ansvar934 er i så måte i
avslutningsfasen,
og mankanfokuserepå drift i 2015.

Froland13.02.2015
Martin Due-Tønnessen,
AnneGunnT. Mesel,SveinMork
Dahlog HognePrestegård
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Omgjøring av ansvarlig lån til aksjekapital - Returkraft AS
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Froland kommunestyre aksepterer ikke at det ansvarlige lånet Agder Renovasjon IKS har ytet
Returkraft AS konverteres til aksjekapital. Dette som følge av selskapets usikre økonomiske
situasjon.
2. Froland kommune krever fremlagt en kvalifisert helhetlig plan for Returkraft AS.
En slik plan må være bygget på selvkostprinsippet og sikre en bærekraftig fremtidig økonomi i
selskapet, basert på påregnelige inntekter og en forsvarlig gjeldsbelastning.
3. Froland kommunestyre er av den oppfatning at selskapets organer bør vurdere oppbud (konkurs)
dersom en helhetlig plan, jfr. pkt.2, ikke lar seg gjennomføre.

Vedlegg:
1

Bilag 1 Notat fra Agder Renovasjon i forbindelse med forespørsel om konvertering av ansvarlig lån
til aksjekapital i Returkraft AS

2

Bilag 2 Notat fra advokatfirma Hjort DA om Returkraft As - spørsmål om konvertering av ansvarlig
lån til aksjekapittal

3

Bilag 3 Forespørsel fra Returkraft AS til Agder renovasjon IKS vedrørende konvertering av
ansvarlig lån til aksjekapital

4

Bilag 4 Protokoll fra representantskapet i Agder renovasjon IKS om konvertering av ansvarlig lån til
aksjekapital i Returkraft AS

5

Bilag 8 Powerpointpresentasjon fra eiermøte i Returkraft AS i Kristiansand

6
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Notat - undersøkelse av Agder Renovasjons rolle i Returkraftsaken

Bakgrunn / Saksfremstilling:
Forord:
Herværende saksutredning er i hovedsak og prinsipp overensstemmende med tilsvarende
saksutredning i Grimstad kommune.
Sammendrag:

Saken gjelder i hovedsak omgjøring av ansvarlig lån gitt av Agder Renovasjon IKS til aksjekapital i
Returkraft AS.
Det ser ut til at det er uklarheter med hensyn til om forutsetningen for konvertering av ansvarlig lån til
aksjekapital er til stede. Det er videre ukart hva som er den akkumulerte selvkostkapitalen i Agder
Renovasjon IKS. På bakgrunn av dette kan ikke rådmannen anbefale en konvertering av ansvarlig lån til
aksjekapital nå og foreslår at:
Froland kommunestyre ikke aksepterer at det ansvarlige lånet Agder Renovasjon IKS har ytet Returkraft
AS konverteres til aksjekapital. Dette som følge av selskapets usikre økonomiske situasjon.
Selskapets eiendeler er videre verdsatt for høyt i forhold til forventede framtidige innbetalinger eller
kontantstrøm. Konsekvenser av å nedskrive anleggets verdi bør derfor diskuteres åpent med alle eiere og
eierkommuner.
Det er usikkert om Returkraft AS følger selvkostforskriften og prisingen i henhold til enerettsavtalen.
Kommunen har rett og plikt til å påse at selvkostforskriften følges og det foreslås derfor:
Rådmannen ønsker at håndteringen av selvkostforskriften for husholdningsavfall fra kommunen (via
Agder Renovasjon IKS) til Returkraft AS med bakgrunn i forskriftens § 156
blir gjennomgått, gjerne i samarbeid med andre kommuner.
Når det gjelder Returkraft AS’ planer om å justere nedbetalingsplanene for selskapets langsiktige og
garanterte gjeld, er dette nødvendig for at selskapet ikke skal få likviditetsproblemer. Denne
refinansieringen gir små negative resultateffekter ved at den gjennomsnittlige gjeldsbelastningen øker for
Returkraft. Denne refinansieringen er ikke bærekraftig, men akuttnødvendig slik at selskapet ikke skal få
betalingsvansker.
Fakta:
Returkraft AS’ forbrenningsanlegg i Kristiansand startet opp i april 2010. Forbrenningsanlegget er et
samarbeidsprosjekt mellom flere renovasjonsselskap på Sørlandet hvor Avfall Sør AS er største eier
49,90% og Agder Renovasjon eier 31,01%.
Agder Renovasjon fikk en forespørsel den 20. april 2015 om konvertering av ansvarlig lån til
aksjekapital fra Returkraft AS. Samme ettermiddag, den 20. april 2015, behandlet representantskapet i
Agder Renovasjon IKS saken og besluttet at eierkommunene burde behandle saken i det enkelte
kommunestyre. Rådmannen i Froland er anmodet om å utarbeide en politisk sak til
kommunestyret den 21. mai då.
I følge Returkraft AS har det økonomiske fremtidsbildet for selskapet gjennom lenger tid vært gjenstand
for diskusjon. Froland kommune ble først kjent med de finansielle utfordringene i selskapet da
kommunen fikk søknad om kommunal garanti 4. september 2012.
Hvorvidt det har foregått en kryssubsidiering mellom nærings- og husholdningsavfall i selskapet har også
vært gjenstand for diskusjon.
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Med bakgrunn i dette har det videre en usikkert hvorvidt selvkostforskriften til KRD har vært/er håndtert
som forutsatt.
Arendal, Grimstad og Froland besluttet i første del av 2013 å engasjere advokatfirmaet Haavind AS for å
undersøke Agder Renovasjons rolle i Returkraftsaken. Arendal kommune ved Trond S. Berg bestilte
oppdraget og var oppdragsgivernes kontaktperson i denne prosessen.
Den 15. mai 2013 leverte Advokatfirmaet Haavind AS sitt notat til kommunene.
I følge advokatfirmaet Haavind AS ble prosjektet Returkraft startet av Agder Renovasjon,
Renovasjonsselskapet for Kristiansand regionen og Agder Energi AS i 2004.
I 2007 trådte Agder Energi AS ut som eier og Returkraft AS ble stiftet 5. juli 2007 uten Agder Energi AS.
I henhold til aksjonæravtalen datert 20. desember 2007 plikter Agder Renovasjon å skyte inn aksjekapital
på 3,4 mill. kroner av totalt 10,0 mill. kroner i Returkraft AS og gi ansvarlig lån på 12,4 mill. kroner av
totalt 40,0 mill. kroner. I henhold til Agder Renovasjons årsrapport for 2009 var beløpet på 12,4 mill.
kroner utlånt i sin helhet per 31. desember 2009 til Returkraft AS. Det framkommer videre at lånet og
aksjekapitalen er bokført i morselskapet, ikke i næringsselskapet.
8. september 2014 fastsatte Klima og miljødepartementet ny forskrift om kommunale avfallsgebyrer slik
at disse ikke skal benyttes til å subsidiere næringsavfall. Endringene i selvkostforskriften er gjort med
virkning fra 1. januar 2015. Klima og miljøminister Tine Sundtoft ”stadfester avfallsprinsippet” og
kommenterer i en pressemelding at dette vil sikre at de kommunale avfallsgebyrer ikke skal nyttes til å
subsidiere kommersiell avfallshåndtering.
Ledelsen i Returkraft AS inviterte eierselskapene og kommunene til et eiermøte den 19. september 2014 i
Kristiansand. Det ble da orientert om departementets vedtak om endringer i selvkostforskriften, om
konsekvenser og om det politiske arbeidet selskapet har gjort for å påvirke departementets vedtak. Det ble
ettersendt powerpoint presentasjon fra møte. Det ble presentert tre driftsalternativer.
Flere eierrepresentanter etterlyste et fjerde alternativ som gikk på finansiering av selskapet.
Daglig leder i Agder Renovasjon IKS, Anita Aanonsen Jernquist orienterte i februar måned Froland
kommune på om driften, resultater og forventninger for 2014, 2015 og 2016. Videre orienterte hun om
endringer i selvkostforskriften og at selskapet håndterte renteinntektene på 315 000 kroner for det
ansvarlige lånet på 12,4 mill. kroner, som inntekt i henhold til selvkostregelverket i Agder Renovasjon.
Returkraft AS har gjennom vinteren 2015 arbeidet med ulike driftsmodeller. Disse er
behandlet på styremøtene 17. februar, 24. mars og 14. april 2015.
I protokollen fra styremøte 24. mars 2015 heter det:
1. Returkrafts økonomiske utfordringer kan ikke løses over driften. Ingen scenarioer gir tilstrekkelig
kontantstrøm til å betjene selskapets forpliktelser slik de foreligger.
2. En restrukturering av lånene, der de samlede årlige avdrag tilsvarer avskrivningene, vil langt på vei
løse likviditetsproblemene.
3. Behovet for konvertering av ansvarlig lån til egenkapital, og eventuell ytterligere tilførsel av kapital,
følger av underskuddene i næringsselskapene, som oppstår dersom miljødirektoratets tolking av
forskriften legges til grunn.
På styremøte i Returkraft AS den 14. april 2015 ble det fattet følgende vedtak i sak 12/2015:
1. Styret i Returkraft anmoder eierselskapene om å konvertere det ansvarlige lånet (totalt 40 MNOK) til
egenkapital i 2015.
2. Administrasjonen bes tilskrive eierselskapene og be om en bindene tilbakemelding på om det enkelte
eierselskap er villig til å konvertere sin del av det ansvarlige lånet til egenkapital, og hvilke
betingelser som eventuelt måtte knytte seg til en slik konvertering. Eierselskapene gis frist til 15. mai
med å svare. Styret vil deretter behandle saken på nytt i ekstraordinært styremøte 19. mai.
3. Avhengig av utfallet av selvkostsaken vil styret komme tilbake til behovet for eventuelt å styrke
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egenkapitalen ytterligere i 2016/2017.
4. Administrasjonen bes videre igangsette arbeidet med å restrukturere låneporteføljen for å skape
større samsvar mellom avskrivningstakt og nedbetaling av lån.
Avtale om behandlingstjenester (enerettsavtale) for husholdningsavfall ble inngått mellom Agder
Renovasjon og Returkraft 28. august 2008 og tildeler Returkraft enerett for behandling av
husholdningsavfall i 20 år. Avtalen er likt utformet for alle renovasjonsselskap som inngår i
samarbeidet og innebærer fullfordelt selvkost, det betyr at alle variable og faste kostnader fordeles likt
per tonn for husholdnings og næringsavfall.
Det ble uenighet mellom Returkraft AS og Maren AS om forståelse av enerettsavtalen for
husholdningsavfall. Voldgiftsretten avsa enstemmig dom den 5. mai 2014, og Maren AS vant
saken fullt ut:
”Vederlaget som Maren AS skal betale til Returkraft AS for levering av husholdningsavfall skal fastsettes
på grunnlag av reglene om fullfordelt selvkost slik at alle driftsvariable og faste kostnader fordeles likt
per tonn for alt husholdnings og næringsavfall som behandles i anlegget”
Agder Renovasjon engasjerte advokatfirmaet Hjort DA for å gjøre en juridisk vurdering om konvertering
av ansvarlig lån til aksjekapital, notatet er datert 6. mars 2015. Advokatfirmaet Hjort DAs
hovedkonklusjon er at Agder Renovasjon IKS har rettslig adgang til å gi samtykke til å konvertere det
ansvarlige lånet i Returkraft AS til aksjekapital. Denne vurderingen bygger på flere forutsetninger:
Forutsetningen er at en slik konvertering ikke vil medføre en vesentlig svekkelse av Agder
Renovasjons IKS økonomiske evne til å bære risiko.
Forutsetningen er at det uansett er tilstrekkelig med frie midler fra næringsdelen i Agder
Renovasjon IKS til å dekke fremtidige rentekostnader etter hvert som de forfaller til betaling.
Forutsetningen er at det er tilstrekkelig med frie midler fra næringsdelen i Agder Renovasjon
IKS til å betale fremtidige avdrag fortløpende etter hvert som de forfaller til betaling.
Da Advokatfirmaet Haavind undersøkte Agder Renovasjons direkte økonomiske engasjement i
Returkraft, konkluderte de med:
Vi er ikke kjent med at Agder Renovasjon har benyttet lånte midler for å kunne skyte inn aksjekapital eller
gi det ansvarlige lånet. Beslutningen om å inngå en slik avtale hører derfor inn under styrets kompetanse,
jf. vedtektenes §§ 15 og 16 som oppstiller
begrensninger i styrets adgang til å oppta lån med kommunale garantier/driftskreditt,
samt lån mot pantesikkerhet i maskiner og utstyr. Siden Agder Renovasjon hadde økonomiske
midler til å foreta innskuddet og yte det ansvarlige lånet, var det ikke nødvendig at avtalen ble
behandlet av representantskapet.
Vurderinger:

Saken gjelder i hovedsak omgjøring av ansvarlig lån gitt av Agder Renovasjon IKS til aksjekapital i
Returkraft AS. Dette er en kompleks og sammensatt sak som omhandler både økonomiske og juridiske
spørsmål i flere selskap. Rådmannen i Froland fikk denne bestillingen 21. april 2015, og det er forventet
en uke til saksbehandling i kommunen. Etter rådmannens vurdering er dette på grensen til hva som er
forsvarlig saksbehandlingstid i en sak av denne karakter. Det hadde vært ønskelig med en grundigere
vurdering både innenfor økonomi og finansområdet, samt en juridisk vurdering. I tillegg hadde det vært
hensiktsmessig med en eventuell ”second opinion” på det som nå er foreslått. Ut fra dette kunne også
saken vært utsatt slik at en grundigere vurdering kunne blitt mulig.
En grunnleggende hovedutfordring som Returkraft AS fortsatt har med seg i driften, er at anlegget ble
51% dyrere enn forutsatt. Prosjektert kostnad var 950 mill. kroner i 2007, mot en endelig
investering i anlegget på 1 432 mill kroner i 2011. Dette fører til økte avskrivninger og rentekostnader på
ca. 38 mill. kroner årlig.
Styret i Returkraft AS har ikke vurdert konsekvensen av ulike alternativer der selskapet nedskriver
anleggets verdi. Rådmannen i Froland mener at selskapets eiendeler er verdsatt for høyt i forhold til
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forventede framtidige innbetalinger eller kontantstrøm. Konsekvenser av å nedskrive anleggets verdi bør
derfor diskuteres åpent med alle eiere og eierkommuner.
Det er fortsatt usikkert om Returkraft AS har fulgt betalingen og prisingen i henhold til enerettsavtalen
av 28. august 2008. Avtalen bygger på selvkostprinsippet som innebærer fullfordelt selvkost.
Dette indikeres ved at voldgiftsretten avsa en dom om tolking av enerettsavtalen den 5. mai 2014 i
”Marensaken”.
Når det gjelder tolkning av selvkostforskriften har Returkraft AS jobbet aktivt og politisk med å endre
innholdet i selve forskriften. Selskapet har blant annet engasjert Petter S. Gitmark for å påvirke det
politiske miljøet, departementet og direktoratet i denne saken. Rådmannen i Froland registrerer at
påvirkningsarbeidet forsetter, etter at det er fattet et lovlig vedtak om hvordan selvkostforskriften skal
praktiseres. Det vises til styremøtet i Returkraft AS sak 4/2015 i denne sammenheng. Det er
også verd å merke seg at denne konsulentkostnaden blir belastet selvkostregnskapet, og abonnentene
betaler dermed for dette påvirkningsarbeidet indirekte. Videre framkommer det i sak 9/2015 at
Returkraft AS har engasjert advokat og konsulentfirmaet Deloitte for å utarbeide en alternativ modell
som bygger på merkostnadsprinsippet som innebærer en skjevfordeling av faste kostnader for
husholdning og næringsavfall.
Rådmannen i Froland er usikker på om Returkraft AS følger selvkostforskriften og prisingen i henhold til
enerettsavtalen. Rådmannen er videre bekymret over at det ser ut til at selskapet bruker ressurser på å
jobbe mot vedtatte forskrifter og retningslinjer. Som følge av dette mener rådmannen at kommunen har
rett og plikt til å tilse at selvkostforskriften følges.
Returkraft AS legger videre til grunn at fullfordelt selvkost i henhold til selvkostforskriften i sine
analyser. Dette innebærer at selskapet de første årene vil gå med betydelige underskudd.
Selskapets resultatprognose for 2015 er 19,8 mill. kroner og for 2016 11,8 mill. kroner.
Dette kommer i tillegg til det negative selvkostfondet på 94,2 mill. kroner som framkommer av selskapets
årsrapport for 2013.
De historiske resultatene til selskapet viser at det årlige resultatet i gjennomsnitt er ca. 20
mill. kroner, og prognosene framover viser en tilsvarende utvikling. Rådmannen mener at det å skyte inn
mer aksjekapital i selskapet ikke er noen bærekraftig løsning. Det er ingen løsning som bedrer resultatet
vesentlig, men utsetter synliggjøring av de økonomiske utfordringene ved at egenkapitalen gradvis brukes
opp.
Ut fra Returkraft AS’ prognoser er Agder Renovasjon IKS’ aksjekapital i Returkraft AS tapt i 2015.
Agder Renovasjon IKS er ikke forpliktet til å konvertere ansvarlig lån til aksjekapital, og selskapet bør
derfor trekke seg ut som eier av Returkraft AS. Aksjekapitalen er tapt, og det er ikke fornuftig å bruke
”friske penger” til store framtidige tap. Forbrenningsanlegget i Kristiansand er bygd, og leverer gode
tjenester i henhold til enerettsavtalen. Denne avtalen har en gjenværende løpetid på 15 år.
Det er videre usikkert om det er lovlig å konvertere ansvarlig lån til aksjekapital. Forutsetningene til
advokatfirmaet Hjort DA må være til stede, og innebærer at denne konverteringen ikke medfører en
vesentlig svekkelse av Agder Renovasjon IKS’ økonomiske evne til å bære risiko. Videre må det være
tilstrekkelige midler i Agder Renovasjon IKS til å betale renter og avdrag, samt dekke eventuelle
finansielle tap.
Denne vurderingen står i kontrast til Advokatfirmaet Haavind AS s vurderinger av Agder Renovasjons
direkte økonomiske engasjement i Returkraft, der de sier at det ikke er benyttet lånte midler for å skyte
inn aksjekapital eller gi det ansvarlige lånet. Samtidig ble kommunen orientert om at
renteinntektene som Agder Renovasjon IKS får for det ansvarlige lånet, fordeles i henhold til
selvkostregelverket.
Når det gjelder selvkostkapitalen, er den ikke klargjort fra etableringen av Agder Renovasjon IKS fram til
2010. En klargjøring av denne kapitalen ville støttet opp under forutsetningene i Hjorts vurderinger.
Representantskapet i Agder Renovasjon IKS valgte å ikke etterberegne selvkost, men ville finne ut hva
innskutt kapital var i selskapet ved etableringen i 1998.
Rådmannen i Froland mener at det fortsatt er uklarheter med hensyn på om forutsetningen for
konvertering av ansvarlig lån til aksjekapital er til stede. Det er videre uklart hva som er den akkumulerte
selvkostkapitalen i Agder Renovasjon IKS. På bakgrunn av dette kan ikke rådmannen anbefale en
konvertering av ansvarlig lån til aksjekapital nå.
Når det gjelder Returkraft AS’ planer om å justere nedbetalingsplanene for selskapets langsiktige og
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garanterte gjeld, er dette nødvendig for at selskapet ikke skal få likviditetsproblemer. Dette er i realiteten
en refinansiering av selskapet og må godkjennes av garantikommunene og fylkesmannen. Denne
refinansieringen gir små negative resultateffekter ved at den gjennomsnittlige gjeldsbelastningen øker for
Returkraft AS. Denne refinansieringen er ikke bærekraftig, men akuttnødvendig slik at selskapet ikke skal
få betalingsvansker.
Froland kommune har tatt stilling til garantisaken, ved å ikke gi garanti i 2013. Rådmannen
legger til grunn at garantisaken til Returkraft AS er oppe og avgjort, og at det ikke er kommet noen nye
momenter i denne sammenheng nå.
Rådmannen vurderer videre saken slik at vedtaket i representantskapet i Agder Renovasjon IKS om å
oversende saken om konvertering av det ansvarlige lånet til Returkraft AS til behandling i de enkelte
kommunestyre slik at representantskapet legger til grunn at en eventuell konvertering betinger enighet i
samtlige kommuner (Arendal, Grimstad og Froland).
Det er videre de siste dager fremkommet opplysninger om at Returkraft AS har inngått avtaler knyttet til
næringsområdet som vil bedre den økonomiske situasjonen i selskapet. Rådmannen har ikke hatt
anledning til en nærmere gjennomgang av nevnte nye opplysninger, men vil ikke unnlate å nevne
følgende:
”Dersom det de siste dager har oppstått en betydelig bedring i Returkraft AS med hensyn til den
fremtidige økonomi bør saken i sin helhet trekkes da begrunnelsen for at den er fremmet i så tilfelle ikke
lenger er tilstede”.
Etter en helhetlig vurdering fremmer rådmannen innstilling slik det fremgår over.
Jfr. for øvrig vedlegg i saken.
Willy Hægeland
Rådmann

Vedtak sendes: Returkraft AS
Agder Renovasjon IKS
Arendal kommune
Grimstad kommune
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TIL

AgderRenovasjon IKS
v/dagliglederAnita AanonsenJernquistog økonomisjefEirik Kristiansen

FRA

AdvokatfirmaetHjort DA
v/advokatRolf Chr Trolle Andersenog advokatSigveBraaten

DATO

6. mars2015

Returkraft AS – spørsmål om konvertering av ansvarlig lån til aksjekapital
1 Innledning
1.1 Bakgrunn
Arendalkommune,Grimstadkommuneog Frolandkommuneneer deltakerei det interkommunale
selskapetAgder Renovasjon IKS (” ARIKS ”). Formålet til ARIKS er blant annet ”å lçse
eierkommunenes
oppgaverinnenavfallshåndteringpå en økonomisk,ressurs- og miljømessigbest
mulig måte,i samsvarmedgjeldendelover og forskrifter”.1
ARIKS eier 31 % av aksjenei selskapetReturkraft AS (” RK ”), som eier og driver et energigjenvinningsanleggpå Langemyhrutenfor Kristiansand.2 RK er finansiertmed en aksjekapitalpå
NOK 10 000000,eksternelån medkommunalegarantier,samtansvarlige lån fra aksjonærene
påtil
sammenkr 40 000000. De ansvarligelåneneer fordelt mellom RKs aksjonæreretter eierandel.
Størrelsenpå det ansvarligelånet som ARIKS har gitt til RK utgjør NOK 12 400000 (som altså
tilsvarer31 % av NOK 40 000000).
Drif ten av RK går i dag med underskudd,og det er etter det vi har fått opplyst fare for at
egenkapitaleni RK kan gå tapt i løpet av året. Administrasjoneni RK arbeidermed å finne
løsningerpå de økonomiskeutfordringenesom selskapetstår overfor, og har blant annetanbefalt
selskapetsstyreå beeierneom å konverteredeansvarligelånenetil aksjekapital.
I forbindelsemed en redegjørelsefor representantskapet
i ARIKS om situasjoneni Returkraft
tirsdag 10. februar 2015, ble spørsmåletom å konverterede ansvarligelånenetil aksjekapital
fremlagt som en mulighet for å unngå at egenkapitaleni Returkraft blir negativ i 2015.
Administrasjoneni ARIKS ble anmodetom å utrede den rettslige adgangentil å foreta slik
konvertering.
1

Jf selskapsavtalen
§ 4 førsteledd.
RKs vedtekter§ 3 fastsetterat RKs hovedformåler ”… mottakog behandlingav husholdningsavfallbasertpåtildelt
eneretti samsvarmedselvkostprinsippet.Selskapetsvirksomheter drift av avfallsforbrenningsanlegg
for produksjonog
salgav fornybarenergii form av elektriskkraft og fjernvarme.”
2
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1.2 Oversiktoverproblemstillinger
Vi vil i dette notatet vurdere om ARIKS har rettslig adgangtil å samtykkei å konverteredet
ansvarligelånettil aksjekapital.Spørsmåleter om ARIKS rettslig settstårfritt til å si ja eller nei til
konvertering,altsåom ARIK S kan velgeå si entenja eller nei. Om ARIKS bør si ja eller nei til å
konverteredetansvarligelånettil aksjekapital,ligger detutenforvårt mandatå vurdere.
Utgangspunkteter at ARIKS somaksjonæri RK stårfritt til å samtykkei å konvertereansvarliglån
om til aksjekapital,men slik at begrensningeri detteutgangspunktetkan følge av inngåtteavtaler,
relevantelovregler eller andrerettsligegrunnlag.Vi har identifisert fire problemstillinger som vi
behandlernærmerei dettenotatet:
1. Et førstespørsmåler om bruk av låntemidler til å finansiereervervav aksjervil værei strid
med bestemmelsene
i lov om interkommunaleselskaperfra 1999 (” IKS -loven”) § 22 om
låneopptak.De midlene som ARIKS i henholdtil aksjonæravtaleni RK overførte til RK
somansvarliglån, ble etterdet vi har fått opplystdelvis innlånt fra Kommunalbanken.Ved
en eventuellkonverteringav det ansvarligelånet til aksjekapital, vil det derfor i realiteten
kunneværetaledelvis om å benyttelåntemidler til å finansiereervervav aksjer.
2. Et nestespørsmåler om en konverteringav et ansvarliglån til aksjekapitali RK vil værei
strid medbestemmelsene
i IKS-loven§ 22 om forsvarligforvaltningav økonomiskemidler i
interkommunaleselskaper.I vedtektenetil RK er det i § 11 fastslåttat selskapeter ”av
allmennyttigkarakterog ikke skal gi fortjeneste(utbytte) til eierne”. Om ikke vedtektene
endres,vil derfor ikke selskapetgi noen ordinærøkonomiskavkastningav den kapitalen
somomdannestil aksjekapital.I tillegg kommerat en konverteringav ansvarliglånekapital
til aksjekapitalantakeligbarevil væreen midlertidig løsning,og ikke en endeligløsningpå
deøkonomiskeutfordringenesomRK ståroverfor.
3. Et tredjespørsmålgjelderansvaretfor de fremtidigerentekostnadene
knyttet til de innlånte
midlene fra Kommunalbanken.Det ansvarligelånet har frem til nå genererten netto
renteinntekt,fordi rentenemottatt fra RK etter det vi har fått opplyst hele tiden har vært
høyereenn rentenesom er betalt til Kommunalbanken
. En eventuellkonverteringav det
ansvarligelånet til aksjekapitalvil medføreat fremtidigerenteinntekter bortfaller, medden
konsekvensat ARIKS fremover blir sittendemed en netto rentekostnad. DersomARIKS
ikke kan forventeså værei standtil å dekkedennerentekostnaden,vil ARIKS ikke uten
viderekunnesamtykkei å konvertere detansvarligelånettil aksjekapital.
4. Et fjerdespørsmålgjelderansvaretfor å tilbakebetalelånetfra Kommunalbanken.I henhold
til punkt 1 i Aksjonæravtaleni RK skal det ansvarligelånet innfris i sin helhet31.12.2020.
Dersomdet ansvarligelånet konverterestil aksjekapital,vil ikke denneforutsetningenom
innfrielsekunneopprettholdes.L åneti Kommunalbankenvil dai stedetmåttetilbakebetales
med andre midler. Dersom ARIKS ikke har tilstrekkelig med andre midler til å
tilbakebetale,vil ARIKS ikke uten videre kunne samtykkei å konverteredet ansvarlige
lånettil aksjekapital.
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2 Oppsummering
Hovedkonklusjonene
i dettenotatetkanoppsummeres
slik:
1. Etter vår vurderingtaler de bestegrunnerfor at bruk av midler lånt i 2009til å finansiereet
ervervav aksjeri RK ikke vil værei strid medbestemmelsene
om låneopptaki IKS-loven §
22. I lys av departementets
uttalelserforut for de sisteendringenei bestemmelsene,
er det
likevel en viss usikkerhetknyttet til dennekonklusjonen.DersomARIKS ikke fullt ut kan
finansiere ervervet av aksjer med frie midler fra næringsdeleni selskapet,kan denne
usikkerhetenavklaresved at spørsmåletforelegges departementettil uttalelsefør ARIKS
eventueltgir samtykketil konverteringen.
2. Ettervår vurderingvil en konverteringav ansvarliglån til aksjekapitali RK ikke værei strid
med bestemmelsene
i IKS-loven § 22 om forsvarlig forvaltning av økonomiskemidler i
interkommunaleselskaper.Forutsetningener at en slik konverteringikke vil medføreen
vesentligsvekkelseav ARIKS’s çkonomiskeevnetil å bærerisiko.
3. Etter vår vurderinger det ikke nødvendigå avklareom fremtidige rentekostnaderpå lånet
fra Kommunalbankenkan kreves dekket i henhold til selvkostregleneeller av deltakerkommunenei henhold til særskilt avtale, før ARIKS tar stilling til spørsmåletom å gi
samtykketil konverteringav ansvarliglån i RK til aksjekapital.Forutsetningener at det
uansetter tilstrekkelig med frie midler fra næringsdeleni ARIKS til å dekke fremtidige
rentekostnader
etterhvert somdeforfaller til betaling.
4. Etter vår vurdering er ansvaretfor å tilbakebetalelånet gitt av Kommunalbankenikke til
hinder for at ARIKS kan gi samtykketil konverteringav det ansvarligelånet i RK til
aksjekapital.Forutsetningener at det er tilstrekkelig med frie midler fra næringsdelen i
ARIKS til å betalefremtidigeavdragfortløpendeetterhvertsomdeforfaller til betaling.
Hovedkonklusjon: ARIKS harrettsligadgangtil å gi samtykketil å konverteredetansvarligelånet
i RK til aksjekapital.
3 Om bruk av lånte midler til å finansiere erverv av aksjer
De midlenesomer lånt ut til RK somet ansvarliglån, ble opprinnelighentetdelsfra ”frie midler”
fra næringsdeleni ARIKS, og dels fra innlåntemidler fra Kommunalbanken.Det er brukenav de
innlånte midlene som reiser spørsmålom lovligheten av å konverteredet ansvarligelånet til
aksjekapital.
Bakgrunnenfor at spørsmåletoppstår,er at departementeti motivenetil endringene i IKS-loven §
22 somtrådtei kraft 1. januar2014 uttalteat interkommunaleselskaperslånerettikke omfatterlån
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til aksjer.3 Det fremgårav sammenhengen
at departementetmenteat detteskulle gjelde generelt,
utenhensyntil hva slagsaksjerdet er tale om. Dersomdepartementets
oppfatningleggestil grunn
som gjeldenderett, vil altsårettstilstandeni dag væreat det ikke er adgangfor interkommunale
selskapertil å ta opplån for å finansiereervervav aksjer.
Det aktuellelånet i Kommunalbankenble tatt opp i 2009, før de nevntelovendringenefant sted.
ARIKS var den gangikke organisertsomet interkommunaltselskap,men som et interkommunalt
samarbeidregulert av kommuneloven§ 27. Styret i det interkommunalesamarbeidetkunne i
henholdtil § 27 ta opp lån dersomvedtekteneåpnetfor det, noe vedtektenefor daværendeAgder
Renovasjongjorde.For slike låneopptakgjaldt sammereglersomfor kommunenesegenadgangtil
å ta opp lån.4 Kommunerkunneta opp lån blant annetfor videre utlån, forutsattat mottakerikke
5
Vi legger til grunn at
drev næringsvirksomhetog at midlene skulle brukes til investeringer.
vedtaketi daværendeAgderRenovasjonom å ta opplån i 2009oppfylte alle de kravenesomgjaldt
dengangenlånetble tatt opp.
Spørsmåleter om de endringenesom senereskjedde i regleneom interkommunaleselskapers
opptakav lån, etterat Agder Renovasjonvar blitt omdannettil et interkommunaltselskapi 2011,
innebæreren begrensningi adgangentil i dagå erverveaksjermedmidler somopprinneligvar lånt
til et annetformål.
Det første som må vurderes,er låneavtalensbestemmelser.Den aktuelle låneavtalenmellom
Kommunalbankenog daværendeAgder Renovasjoninneholderingenbegrensningeri adgangentil
å benyttelåntemidler til å erverveaksjer.
Det nestesom må vurderes,er IKS-lovens bestemmelser.IKS-loven § 22 første og annet ledd
oppstilleri dagbegrensningeri adgangenfor interkommunaleselskapertil å ta opplån:
”Selskapetkan bareta opp lån dersomdetteer fastsatti selskapsavtalen.
Dersomselskapetskal kunneta opp
lån,skalavtaleninneholdeet tak for selskapetssamledelåneopptak.
Selskapetkan ta opp lån for å finansiereinvesteringeri bygninger,anleggog varigedriftsmidler til egetbruk,
og for å konvertereeldre lånegjeld Det kan ikke tas opp lån etter første punktum for den delen av
anskaffelseskost
somtilsvarerrett til kompensasjonfor merverdiavgiftetterlov 12. desember2003nr. 108 om
kompensas
jon av merverdiavgiftfor kommuner,fylkeskommunermv. Selskapetkan ta opp likviditetslåneller
inngåavtaleom likviditetstrekkrettighet.”

Direktegjelderdissebestemmelsene
bareved opptakav lån, og ikke ved ny anvendelseav tidligere
opptattelån. Ordlyden i bestemmelsene
tilsier derfor ikke at det er noe i veien for at ARIKS kan
anvendetidligerelåntemidler til å erverveaksjeri RK.
Konsekvensene
av å bruketidligereopptattelån til å erverveaksjervil imidlertid langtpå vei kunne
hevdeså være de sammesomdepartementetmenerbegrunneret forbud mot å ta opp nye lån til et
3

Jf Prp.119L (2011–2012)punkt8.1.4.
Jf Ot.prp.nr 42 (1991–1992)side281(merknadenetil kommuneloven§ 27 nr 2 bokstavd)
5
Kommuneloven§ 50 nr 6, slik bestemmelsen
ogsålød i 2009.
4
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slikt formål. Isolertsettkunnedettetrekkei retningav at detlikevel måinnfortolkesen begrensning
i adgangentil å anvendetidligerelåneopptakpåslik måte.
Påden annenside tilsier ettervår vurderingikke de overordnedehensynenebak begrensningenei
kommunersog interkommunaleselskapersadgangtil å ta opp lån, at eventuellebegrensningeri
adgangenbør tolkes utvidende. Hovedformålet om kommunelovens og IKS-loven regler om
låneopptaker først og fremstå ivaretahensynettil balansemellom avkastning,risiko og likviditet.6
Kommunerskal for eksempelikke prøveå opptresom profesjonelleinvestorermed innbyggernes
penger.7 BådeARIKS og RK er opprettetfor å løsespesifikkeoppgaversom deltakerkommunene
ved lov er pålagtå oppfylle. Når virksomheteni RK er organiserti form av et aksjeselskap,har
dettedenvesentligekonsekvensenat aksjonærenes
ansvarfor virksomhetener begrenset.Etter vår
vurdering er det derfor mer nærliggendeå se investeringenav midler i RK som en form for
begrensningav risiko, ennsominvesteringforetatti spekulasjonsøyemed.
Slik vi serdet vil derfor
ikke de overordnedehensynenebak begrensningene
i kommuners og interkommunaleselskapers
adgangtil å ta opp lån eller å plasseremidler i aksjeselskaper
tilsi en utvidendetolkning av lovens
ordlyd i dettetilfellet.
Videre er det slik at virkningen av at det tas opp lån i strid med IKS-loven § 22 beror på hvilken
bestemmelsei § 22 som er overtrådt.IKS-loven § 22 åttendeledd slår fast at avtalei strid med
førsteledd er ugyldig, men inneholderingentilsvarendebestemmelseom avtalei strid med annet
ledd. Virkningen av at det eventuelttas opp lån i strid med annetledd, er ikke løst i loven, eller
direkteomtalti forarbeidene.
Etter vår vurderingtaler de bestegrunnerfor at IKS-loven § 22 ikke kan forståsslik at loven er til
hinderfor at ARIKS anvendermidler lånt før lovendringenei 2014til å erverve aksjeri RK. Det må
leggessærligvekt på ordlydeni bestemmelsen
og at konverteringenikke skjer i direkte strid med
overordnendehensynbak regleneom opptakav lån. I lys av uttalelseri forarbeidenetil IKS-loven
og kommunelovener det usikkerhetknyttet til konklusjonen.Denne usikkerheten kan avklares
gjennomen anmodningom tolkningsuttalelsefra departementetsomhar ansvaretfor IKS-loven og
kommuneloven.
Det vil ikke værenødvendigå ta endeligstilling til om lånte midler kan benyttestil å finansiere
ervervav aksjeri RK, dersomARIKS uansetthartilstrekkeligmedfrie midler fra næringsdelentil å
finansiereervervetfullt ut med dissemidlene.I så fall kan dissemidlene brukestil å finansiere
ervervet.
4 Om forsvarlig forvaltning av økonomiskemidler i interkommunale selskaper
Det nestespørsmålet er om konverteringenav ansvarliglån til aksjekapitali RK kan værei strid
med kravenetil forsvarlig forvaltning av økonomiskemidler i interkommunaleselskaper.IKS6
7

Jf Ot.prp.nr 43 (1999–2000)side 136
Jf Bernti Rettsdataslovkommentarnote919til kommuneloven§ 52 nr 3
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loven § 22 syvendeledd inneholderbestemmelserom interkommunaleselskapershåndteringav
finansiellrisiko:
” Selskapetskal forvalte sine midler slik at tilfredsstillendeavkastningkan oppnås,uten at det innebærer
vesentligfinansiell risiko, og underhensyntil at selskapetskal ha midler til å dekkesinebetalingsforpliktelser
vedforfall. ”

Bestemmelsentil svarerkommuneloven§ 52 nr 3 og ble endretved lov 8. februar2013nr 7 med
virkning fra 1. januar2014. Bakgrunnenfor lovendringenvar i førsterekke at lovgiver menteat
interkommunaleselskaper bør væreunderlagtde sammekrav til forsvarlig finansforvaltning som
eierkommuneneselv.
Bestemmelsenkonkretisererikke nærmerehva som skal regnessom tilfredsstillendeavkastning
eller vesentlig finansiell risiko. Dette blir i utgangspunktetopp til selskapetog kommuneneå
vurderei lys av formåletmedbestemmelsen.
Det kan spørresom bestemmelseninnebæreret forbud mot å plassereøkonomiskemidler i et
aksjeselskapsom etter vedtekteneikke skal utbetaleutbytte. Isolert sett vil en slik plasseringav
midler ikke kunne forventeså gi en løpendeøkonomisk avkastning.Dersom plasseringenmå
vurderesisolert,vil dentrolig ikke kunnegjøresutenat det vil værei strid meddettenyelovkravet.
Alternativet til å vurdere plasseringenisolert, er å se den i sammenhengmed den øvrige
forvaltningenav selskapetsmidler. Det interkommunaleselskapeter opprettetfor å løsespesifikke
oppgaversomdetvedlov er pålagtdeltakerkommunene
å oppfylle. Deltakerkommuneneer pålagtå
sørgefor forbrenningav avfall. Sentrali en slik brederevurderingav den aktuelleplasseringenav
midler i RK blir da alternativkostnaden
– hvaville dethakostetARIKS å løsedeltakerkommunenes
lovpålagteoppgaverpåannenmåteenngjennomforbrenningsanlegget
til RK?
Ordlydeni bestemmelsen
gir ingenklareholdepunkerfor om denenkelteplasseringenskalvurderes
isolert eller i en brederesammenheng.
I forbindelsemedat det ble gitt forskrifter til de tilsvarende
bestemmelsene
i kommuneloven,ga imidlertid departementet
uttrykk for at det ved vurderingenav
”vesentlig finansiell risiko” vil værerelevantogsåå se hen til en samletvurderingav den totale
forvaltningsporteføljen:
“I vurderingenav vesentlig finansiell risiko vil det imidlertid være naturlig å vurdere både risikoen i
kommunens eller fylkeskommunenstotale forvaltningsportefølje og risikoen i de enkelte finansielle
instrumenter. Hvorvidt den finansielle risiko en kommune eller fylkeskommune tar på seg i sin
finansforvaltninger forsvarlig, må sesi sammenhengmed kommunenseller fylkeskommunensøkonomiske
evnetil å bærerisiko.
Det understrekesat det vil værekommunestyretog fylkestinget selv som må fastsettehva som vil være
tilfredsstillendeavkastningfor den enkeltekommuneog fylkeskommune(uten at det tas vesentligfinansiell
risiko). Dette innebære
r at kommunerog fylkeskommunerkan (og i mangetilfeller bør) leggetil grunn lav
finansiellrisiko og merstabil avkastningfor heleforvaltningsporteføljen,og at kommunerog fylkeskommuner
ikke vil værepålagtå forvaltelangsiktigefinansielleaktiva meden noehøyerefinansiellrisiko, jf. merknadene
til § 4.”
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At aksjenei RK ikke gir rett til utbytte,er på dennebakgrunnettervårt synikke i segselv til hinder
for at en plasseringav midler i ytterligere aksjer i RK kan være forsvarlig. Risikoen ved
plasseringener ikke først og fremstknyttet til manglendeutbetalingav utbytte,fordi dettelangt på
vei kompenseres
gjennomlaverekostnadertil kjøp av tjenesterfra RK.
Risikoener i størregradknyttettil denøkonomiskeusikkerhetensomfor tidenråderi RK. Etterdet
vi forstår er det langt fra gitt at en konverteringav ansvarliglånekapitaltil aksjekapital vil være
tilstrekkelig til å reddeselskapetsøkonomiskefremtid. En konverteringtil aksjekapital vil derfor i
utgangspunktetmedføre en større risiko for aksjonærenefor at midlene går tapt. Forskjellen er
imidlertid i praksisneppestor, fordi de ansvarligelånenei en konkurssituasjonuansettikke vil
kunnekrevesdekketfør all annengjeld er gjort opp. Sålengealle aksjonærenehar gitt ansvarlige
lån som er like store(målt i forhold til den enkelteaksjonærenseierandeli RK), vil utsiktenefor
aksjonærene
til å få tilbake midlenei enkonkurssituasjonværedesamme,entenmidleneer plassert
som ansvarligelån eller som aksjekapital. Dette tilsier etter vår vurdering at den økonomiske
usikkerhetensområderi RK trolig ikke medførerat en konverteringvil værei strid medkravettil
forsvarlig forvaltning av økonomiske midler i interkommunaleselskaper.Forutsetningener
imidlertid at samtlige aksjonærersamtykker i slik konvertering,for ellers forrykkes forholdet
mellomaksjonærene
til ugunstfor desomgir slikt samtykke.
Forutsattat en konverteringav det ansvarligelånet til aksjekapitalikke vil medføreen vesentlig
svekkelseav ARIKS`s økonomiske evnetil å bærerisiko, og at samtligeaksjonærersamtykkeri en
slik konvertering,er det på dennebakgrunnvår vurderingat konverteringen ikke værei strid med
kravenei IKS-loven til forsvarlig forvaltning av økonomiskemidler, jf særlig IKS-loven § 22
syvendeledd.
5 Ansvaret for fremtidige rentekostnader
Det tredje spørsmål
et gjelder ansvaretfor de fremtidige rentekostnadene
knyttet til de innlånte
midlenefra Kommunalbanken.Det ansvarligelånet har frem til nå generert en netto renteinntekt,
fordi rentenemottattfra RK etterdet vi har fått opplystheletiden har værthøyereennrentenesom
er betalttil Kommunalbanken.En eventuellkonverteringav det ansvarligelånettil aksjekapitalvil
medføre at fremtidige renteinntekter bortfaller, med den konsekvensat ARIKS fremover blir
sittendemeden nettorentekostnad.Spørsmåleter om ARIKS ogsåetteren eventuellkonvertering
vil værei standtil å betjenede løpenderentekostnadenepå lånetfra Kommunalbankenetterhvert
somdeforfaller til betaling.
Inntektenetil ARIKS kommerdelsfra håndteringav avfall somdeltakerkommunene
er pliktige til å
håndtere(”husholdningsdelen”av virksomheten), og dels fra håndtering av næringsavfall og
spesialavfallsomdeltakerkommuneneikke er pålagtå håndtere(”næringsdelen” av virksomheten
).
Det gjelderlitt ulike reglerfor deto ulike deleneav virksomheten.
Forurensingsloven§ 34 setter de rettslige rammenefor den enkelte kommunes fastsettelseav
avfallsgebyr:
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“Kommunen skal fastsette gebyrer til dekning av kostnader forbundet med avfallssektoren,herunder
innsamling,transport,mottak,oppbevaring,behandling,etterkontrollm.v. Kostnadeneskal fullt ut dekkesinn
gjennomgebyrene.Med kostnadermenesbådekapitalkostnaderog driftskostnader.For avfall somkommunen
harplikt til å samleinn, mottaog/ellerbehandleetter§§ 29, 30 eller 31 mågebyretikke overstigekommunens
kostnader
.”
[Vår understrekning.]

Bestemmelsenangir ”selvkost” som grunnlag for innbyggernesbrukerbetalingfor lovpålagte
tjenester.Det er ikke anledning for kommunentil å innkalkulere en fortjenestei gebyret for
avfalltjenestersom kommunener pålagt å levere. Derimot er det adgangfor kommunentil å
innkalkulere en fortjenestei avfallsgebyretsom innkreves for håndteringav næringsavfallog
spesialavfallsomkommunenikke er pålagtå håndtere
.
Forurensningsloven
§ 34 påleggerde enkeltekommuneneå fastsetteavfallsgebyrene
, og inneholder
begrensningeri hvor høye gebyrer som kan kreves av innbyggerne.Bestemmelsenregulerer
derimotikke forholdetmellom ARIKS og deltakerkommunene.
Bestemmelsen
er derfori prinsippet
ikke til hinder for at ARIKS for eksempelkan kreve høyerebetalingav deltakerkommunene,
enn
8
detdeltakerkommunene
kankreveav innbyggerne.
En begrensningi hvor mye ARIKS kan krevefølger derimotantakeligav selskapsavtalen
§ 12. Det
fçlger av dennebestemmelsen
at selvkostprinsippetskal ” ligge til grunn” for selskapetsdrift, og at
selskapetskal føre selvkostregnskapetter departementetsveileder. Antakelig skal bestemmelsen
forståsslik at ARIKS skal ha densammeadgangentil å krevebetalingfor sine tjenester,som den
enkeltedeltakerkommunenville hahattom kommunenselvhaddeutført tjenestene.
Spørsmåleter etter detteom rentenepå lånet i Kommunalbankenkan krevesdekketi henholdtil
selvkostreglene.Det grunnleggendevilkåret om at kostnadenemå være ”forbundet med
avfallssektoren” er utvilsomt oppfylt. Imidlertid ligger det i departementets
veilederenbegrensning
i hva slagskapitalkostnadersom skal inngåi grunnlagetfor beregningenav selvkost. I henholdtil
veilederenpunkt 6.1 er det barekapital sombindesoppi en realinvestering(bygninger,anleggmv)
somskalinngå. Kapital sombindesoppi aksjerfaller dautenfor.
I hvilken graddet vil væreadgangtil å ta med rentekostnadene
til Kommunalbankeni grunnlaget
for selvkost,er et komplisertspørsmålsomvi ikke skal gånærmereinn påi denneomgang.
Vi peker imidlertid på at dersomman legger til grunn at det ikke er adgangtil å ta med disse
rentekostnadene
i grunnlagetfor beregningav selvkost,så vil rentekostnadene
måtte dekkespå
annenmåte,i praksisved bruk av frie midler fra næringsdeleni ARIKS. Dersomdetikke er utsikter
til at det vil væretilstrekkelig med frie midler i ARIKS til å dekke løpenderentekostnader,vil
konverteringda kunneføretil at selskapetpå sikt ikke vil værei standtil å betjene rentekostnadene

8

Begrensningeri hvor myeARIKS kankreveav deltakerkommunene
kanimidlertid følgeav andrelovregler,for
eksempelregleneom statsstøtte.
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etterhvert somde forfaller. Ettersomdeltakerkommunene
er ansvarligefor gjeldentil ARIKS,9 vil
ansvaretfor å betalerentekostnadene
dafalle pådeltakerkommunene.Dersomdetikke er utsiktertil
at ARIKS vil værei standtil å dekke rentekostnadeneetter hvert som de forfaller, bør styret i
ARIKS ikke samtykkei å konverteredet ansvarligelånet til aksjekapitali RK utenførst å avklare
med deltakerkommunene
at dissei nødvendigutstrekningvil værevillig til å skyte inn midler i
selskapettil å dekkeløpenderenteforpliktelser.
Etter det vi har fått opplyst, er det tilstrekkelig med frie midler i ARIKS til å dekke fremtidige
rentekostnaderfortløpendeetter hvert som de forfaller til betaling.Dersomdette er tilfellet, kan
spørsmåletom å gi samtykketil konverteringav ansvarliglån i RK til aksjekapitalavgjøresuten
først å avklareom rentekostnadene
kan krevesdekketav innbyggernei henholdtil selvkostreglene
eller av deltakerkommunene
i henholdtil særskiltavtale.
6 Ansvaret for å tilbakebetale lånet fra Kommunalbanken
Det fjerde spørsmålet gjelderansvaretfor å tilbakebetalelånetfra Kommunalbanken.I henholdtil
punkt1 i Aksjonæravtaleni RK skal detansvarligelånetinnfris i sin helhet31.12.2020.Dersomdet
ansvarlige lånet konverterestil aksjekapital,vil ikke denneforutsetningenom innfrielse kunne
opprettholdes.Låneti Kommunalbankenvil dai stedetmåttetilbakebetalesmedandremidler.
Påtilsvarendemåtesomfor spørsmåletom rentekostnader
oppstårdet spørsmålom de økonomiske
utsiktene til at ARIKS kan klare å tilbakebetalelånet til Kommunalbankenetter hvert som
avdrageneforfaller til betaling. Dersomutsiktenetil å få tilbakebetaltdet ansvarligelånet faller
bort, vil gjeldentil Kommunalbankendai sin helhetmåttetilbakebetalesmedandremidler.
Som nevntovenfor er deltakerkommunene
ansvarligefor gjeldentil ARIKS.10 Dersomdet ikke er
utsiktertil at ARIKS vil værei standtil å tilbakebetalelånettil Kommunalbankenetterhvert som
deenkelteavdrageneforfaller, børstyreti ARIKS ikke samtykkei å konverteredet ansvarligelånet
til aksjekapitali RK utenførst å avklaremeddeltakerkommunene
at dissei nødvendigutstrekning
vil værevillig til å skyteinn midler i selskapettil å dekkeløpendeavdragsforpliktelser.
Etter det vi har fått opplyst, er det imidlertid tilstrekkelig med frie midler i ARIKS til å betale
fremtidigeavdragfortløpendeetter hvert som de forfaller til betaling.Ansvaretfor å tilbakebetale
lånet gitt av Kommunalbankenvil da ikke være til hinder for at ARIKS kan gi samtykketil
konverteringav ansvarliglån i RK til aksjekapital.

9

Jf selskapsavtalen
§ 6. Deltakernesansvarfølgerdeltakerandelen
somangitti selskapsavtalen
§ 5, dvsArendal
kommune62 %, Grimstadkommune30 % og Frolandkommune8 %.
10
Jf selskapsavtalen
§ 6.
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7 Konklusjo n
Med de forutsetningenesomer beskreveti dettenotateter det vår vurderingat ARIKS har rettslig
adgangtil å gi samtykketil å konverteredetansvarligelåneti RK til aksjekapital.

****
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Medlemmer og varamedlemmer
til representantskapet
Medlemmer og varamedlemmer
til styret
Arendal kommune
Grimstad kommune
Froland kommune
MØTEPROTOKOLL
Representantskapsmøte
i Agder Renovasjon IKS
20. april 2015
Tilstede:
Representantskapsmedlemmer (9 fremmøtte medlemmer):
Anne Merete Holmberg (Grimstad), Frode Filseth (Arendal), Irene Henriksen Aune
(Arendal), Gjermund Orrego Bjørndahl (Arendal), Elin Mee Lunde (Arendal), Hans Antonsen
(Grimstad) (tilstede for behandling av sak 11.15 og 12.15), Terje Stalleland (Grimstad), Mari
Mykland (Froland), Tom Eivind Koveland (Froland).
Forfall: Andre Roshan (Arendal) og Tore Oland (vara Arendal).
Styremedlemmer: Tormod Vågsnes (styreleder), og Per Svenningsen.
Fra administrasjonen: Daglig leder Anita Aanonsen Jernquist (referent), og økonomisjef Eirik
Kristiansen.
Møtested: Heftingsdalen
Representantskapets leder Anne Merete Holmberg ledet møtet.
Saksliste:
Sak 07.15
Godkjennelse av innkallelse og dagsorden
Det var ingen anmerkning til innkallelsen eller dagsorden.
Sak 08.15
Godkjennelse av protokoll fra representantskapsmøte 10.2.15
Protokollen var sendt til representantskapets medlemmer tidligere, og ble signert i møtet.
Sak 09.15
Valg av medlemmer til å undertegne protokollen
Protokollen skal underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer.
I tillegg til møteleder Anne Merete Holmberg, ble følgende 2 medlemmer valgt til å
undertegne protokollen: Irene Henriksen Aune og Tom Eivind Koveland.
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Sak 10.15

Årsregnskap 2014, årsberetning og revisjonsberetning

Regnskapet og årsberetning for 2014 samt revisjonsberetning fra Arendal Revisjonsdistrikt,
var vedlagt innkallingen, og ble gjennomgått i møtet.
Årsresultat:
Selskapets resultat for 2014 viser et overskudd på kr 802 740,- (budsjettert overskudd 2 mill).
Overskuddet foreslås overført til selskapets egenkapital. Selskapets egenkapital blir etter dette
(pr 31.12.14) på kr 32 814 010,- hvilket gir en egenkapitalandel på 23,1 % (23,6 % i 2013).
Selvkost:
Agder Renovasjon IKS har tre separate selvkostregnskaper basert på reglene for selvkost.
Det er for husholdningsrenovasjon, slamrenovasjon og næringsavfall (inkluderer det som
håndteres av næringsavfall fra Agder Renovasjon Næring AS). Husholdningsrenovasjon og
slamrenovasjon skal være til selvkost, og disse selvberegningene fremgår av note 15 i
årsregnskap for 2014.
Status – selvkostfond:
Selvkostberegninger - husholdningsrenovasjon:
Inngående balanse – selvkostfond, pr 1.1.2014:
Selvkostresultat (til selvkostfond - 2014):
Utgående balanse – selvkostfond 31.12.14:

kr - 4 412 761,kr - 2 073 652,kr - 6 486 413,-

Selvkostberegninger – slamrenovasjon:
Inngående balanse – selvkostfond, pr 1.1.2014:
Selvkostresultat (til selvkostfond - 2014):
Utgående balanse – selvkostfond 31.12.14:

kr 375 724,kr 4 157,kr 379 881,-

Oversikten viser at inntektene fra kommunene (gebyr fra abonnentene) er 6,5 mill mindre enn
selvkost på husholdningsrenovasjonen pr 31.12.14. En økning i underskuddet på selvkost for
husholdningsrenovasjonen, skyldes i hovedsak økte restavfallsmengder til forbrenning (2,2
mill høyere enn budsjett) og økte innsamlingskostnader for avfall fra husholdningene (1 mill
høyere enn budsjett) som i sin helhet skal dekkes av selvkost på hush renovasjon. Mengden
restavfall fra husholdningene økte med 5,3 % fra 2013 til 2014.
Salg av aksjer Retura Sør AS:
Aksjene som AR IKS hadde i Retura Sør AS er solgt i 2014. Selvkost skal være til
kommunens faktiske kostnad, og gevinsten skal ikke inngå i selvkostberegningen.
Netto gevinsten fra salget skal videreføres til eierkommunene i henhold til deres eierprosent,
etter at regnskapet for siste regnskapsår er fastsatt.

Salgspris
Kostpris
Avkastning til ARIKS i
eierperioden
Netto utbetaling til
kommunene

Beløp
2 142 856
-250 000
-252 856
1 640 000
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Vedtak (styrets innstilling):
1. Representantskapet godkjenner at nettoverdien på kr 1 640 000,- fra salg av aksjer i
Retura Sør AS skal tilføres eierkommunene, og at dette skal videreføres til
eierkommunene i henhold til deres eierprosent.
2. Representantskapet godkjenner at kr 300.000,- i utbytte fra Agder Renovasjon Næring
AS i 2014, skal videreføres til eierkommunene i henhold til deres eierprosent.
3. Regnskap og årsberetning for 2014 godkjennes. Overskuddet på kr 802 740,- foreslås
overført til selskapets egenkapital.
Sak 11.15

Returkraft AS – framtidig driftsform (kapasitetsutnyttelse)

Situasjonen i Returkraft ble presentert og gjennomgått i møtet. Forbrenningsanlegget går
stabilt og bra og med god tilgang på avfall. Pt så behandles 63 % husholdningsavfall og 37 %
næringsavfall i anlegget. Den økte mengden på husholdning skyldes i hovedsak trevirke som
sammen med en økende mengde farlig avfall, bidrar til positive og bedre resultater for
Returkraft. Farlig avfall faser ut dårligere betalt ordinært næringsavfall, og konsesjonen på
30.000 tonn farlig avfall er viktig for anlegget. Farlig avfall har en mottakspris på Returkraft
som dekker fullfordelt kost (Fullfordelt kost er beregnet til ca 1100,- /tonn) og mer til.
Anlegget er bygd solid med et svært bra renseanlegg, og det er positivt for å kunne håndtere
det viktige farlige avfallet.
Rentesituasjonen på lånene til Returkraft er i stadig bedring og pt en gjennomsnittsrente på
lånene til 3,79 %.
Resultatene for Returkraft 1. kvartal:
Selvkost (hush) + 2,5 mill og næring – 2,5 mill. En bedring sammenlignet med budsjett.
For å sikre Returkrafts drift og finansielle stilling så har styret og adm i Returkraft arbeidet
med ulike driftsformer (2016 – 2025). Formålet er hvordan anleggets kapasitet best kan
utnyttes og hvordan dette påvirker Returkraft og økonomien på kort og lang sikt.
De ulike driftsmodellene er forbrenning av:
1. 130 000 tonn avfall/år (husholdning – og næringsavfall) – full kapasitetsutnyttelse og
med en økende mengde farlig avfall. Videreføring av dagens driftsmodell. Anbefalt
modell.
2. 140 000 tonn avfall/år (husholdning – og næringsavfall) – 110 % kapasitetsutnyttelse
og med en økende mengde farlig avfall. Modellen anbefales ikke fordi dette vil gi
anlegget for stor belastning over tid. Det vil gi økte inntekter, men dette igjen vil bli
spist opp av økte vedlikeholdsutgifter.
3. 106 000 tonn avfall/år (husholdning – supplert med næringsavfall som fases ut etter 4
år) – redusert helårsdrift. Lite anbefalt fordi satsingen på farlig avfall vil bli redusert.
4. 80 000 tonn avfall/år (kun husholdningsavfall) – delårs drift (8 måneder fra 2016 –
2025, og helårsdrift fra 2026). Anbefales ikke fordi farlig avfall satsing forutsetter
helårsdrift. En slik modell vil gi eierselskapene store utfordringer ved at anlegget ikke
3
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tar imot avfall sommerstid når det er mest avfall, og restavfall fra husholdningene må
sannsynligvis emballeres (krav om forsvarlig lagring av restavfall fra Fylkesmannen).
En emballering har en kostpris ca 200,- /tonn. En slik modell vil også medføre en
høyere mottakspris for restavfall fra husholdningene, ca 2500 – 3000,-/tonn, fordi
husholdningene må bære alle kostnader.
5. Det er fremkommet forslag om at Returkraft også utarbeider 120 000 tonn
driftsmodell. En 90 % - variant med 120 000 tonn pr år gir fordeler knyttet til
energiutnyttelse og andel husholdningsandel (som begge blir høyere). Anbefalt modell
å vurdere nærmere.
En drift på 90 – 100 % av anleggets kapasitet (130 000 - 120 000 tonn pr år) ser ut til å være
de økonomisk sett gunstigste driftsformene for Returkraft. Styret i Returkraft anbefaler derfor
at begge disse variantene tas med i det videre arbeidet med økonomi modellene, mens de
andre tre (141 000, 106 000 og 80 000) skrinlegges.
Modellene og konsekvensene av de ulike driftsmodellene, ble gjennomgått i
representantskapsmøtet.
Generalforsamling i Returkraft er satt til 16. juni, og i styremøte 10.mars 2015 ble det bestemt
at Per Svenningsen møter for Agder Renovasjon IKS.
Vedtak:
Representantskapet tar informasjonen om Returkraft og mulighetene for fremtidig
kapasitetsutnyttelse for Returkraft AS, til orientering.
Sak 12.15

Agder Renovasjon IKS og ansvarlig lån til Returkraft AS

Agder Renovasjon har gitt 12,4 mill i ansvarlig lån til Returkraft (12,4 mill gjenspeiler
eierprosenten i Returkraft (31 %) av det totale ansvarlige lån på 40 mill). Det ble gitt en
redegjørelse i representantskapet 10.2.15 om situasjonen til Returkraft, og opplyst om
sannsynligheten for at styret i Returkraft vil be eierne om å omgjøre de ansvarlige lånene til
aksjekapital, for å løse situasjonen om egenkapital i Returkraft for 2015.
Det ble stilt spørsmål i representantskapet om det er rettslig adgang og innenfor IKS lovverket å omgjøre ansvarlig lån til aksjekapital? Agder Renovasjon IKS har engasjert
advokatfirmaet Hjort for å bistå selskapet i dette spørsmålet.
Konklusjon fra advokatfirmaet Hjort, er at Agder Renovasjon IKS har rettslig adgang til å gi
samtykke til å konvertere det ansvarlige lånet i Returkraft til aksjekapital, med de
forutsetningene som beskrevet i notatet. Advokatfirmaet har også vurdert lånerett fremover
for Agder Renovasjon etter endring av IKS loven som trådte i kraft januar 2014, der det ikke
er adgang for interkommunale selskaper til å ta opp lån for å finansiere erverv av aksjer.
Agder Renovasjon har derfor ikke anledning til å ta opp nye lån for å dekke inn kapital til
Returkraft.
Endelig rapport fra advokatfirmaet var vedlagt innkallingen.
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Agder Renovasjon har ikke mottatt formell henvendelse fra Returkraft om å konvertere
ansvarlig lån til aksjekapital, men styreleder opplyste om at brevet snart ville bli sendt.
Representantskapet ber om en skriftlig henvendelse fra Returkraft, og at denne videresendes
by – og kommunestyrene for behandling. Neste representantskapsmøte ble utsatt til 1. juni for
at kommunene skal få tid til å behandle dette.
Representantene fra Froland fremmet følgende forslag:
Froland kommune godtar ikke på nåværende tidspunkt at det ansvarlige lånet som er gitt fra
Agder Renovasjon til Returkraft AS, konverteres til aksjekapital, da de mener det er store
uklarheter vedrørende lovligheten av dette. Representantskapet i Agder Renovasjon IKS
vedtar å be administrasjonen om å oversende spørsmålet om lovligheten av å bruke gammelt
lån til ervervelse av aksjer i Returkraft AS til departementet for en tolkningsuttalelse.
Forslaget fra Froland falt med 2 stemmer (representantene fra Froland) mot 7 stemmer.
Representantene fra Froland hadde følgende kommentarer:
Siden Hjorts notat sier at det er usikkerhet om tolkningen av den reviderte IKS-loven
vedrørende adgangen til å anvende gammelt lån til konvertering av det ansvarlige lånet til
aksjekapital, vil Froland sende saken departementet for å få en tolkningsuttalelse. Dette for å
være på den sikre siden. Hvis det skulle vise seg senere at det ansvarlige lånet i sin helhet er
finansiert med frie midler, faller saken bort. Men siden det står i rapporten at lånet er
finansiert både med frie og lånte midler, ønsker Froland klarhet i spørsmålet.
Vedtak:
Representantskapet tar rapporten fra advokatfirmaet Hjort til orientering.
Sak 13.15

Valg av revisor

Arendal Revisjonsdistrikt IKS er nåværende revisor for Agder Renovasjon IKS. Styret
anbefaler at selskapet velges som revisor for 2015.
Vedtak (styrets innstilling):
Arendal Revisjonsdistrikt IKS velges som revisor for Agder Renovasjon IKS for 2015.
Sak 14.15

Godtgjørelse for verv i styret og representantskap

Iht selskapsavtalen skal en gjennomgang og eventuelt justering av styregodtgjørelse for både
styremedlemmer og representantskapets medlemmer, tas opp til behandling i
representantskapsmøte. Den siste justeringen av godtgjørelse for verv i styret og
representantskap i Agder Renovasjon IKS ble gjennomført i 2012. Eventuell justering av
godtgjørelse for verv i styret og representantskap i Agder Renovasjon IKS, vil gjelde fra
januar 2016.
Forslaget om å be valgkomiteen i representantskapet komme med en innstilling til
godtgjørelse for verv i styret og representantskapet, ble enstemmig vedtatt.
Terje Stalleland erstatter Synnøve Jomås i valgkomiteen for Grimstad.
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Vedtak:
Representantskapet utsetter saken om godtgjørelse for verv i styret og representantskapet til
høsten 2015. Valgkomiteen i representantskapet kommer med innstilling før endelig
behandling i representantskapet.
Sak 15.15

Innsamling av husholdningsavfall og avvik statistikk, og
utvikling av avfallsmengder (1998 – 2014) kg pr innbygger.

Innsamlingen av husholdningsavfall:
Statistikken som omfatter ukentlig innsamling av avfall fra 28.000 husholdningsabonnenter i
Arendal, Froland og Grimstad kommune, ble gjennomgått. Reno Norden som har kontrakten
gjør en svært god jobb for Agder Renovasjon, og mars måned 2015 var rekord med færre enn
50 avvik pr måned totalt for alle 17 renovasjonsbilene, for manglende tømminger (ekstra
gledelig da renovatørene også hadde påske innkjøring i mars). Det er svært viktig for servicen
som skal ytes til innbyggerne at innsamlingen fungerer slik den skal, og Agder Renovasjon
har et godt samarbeid med Reno Norden og jevnlige oppfølgingsmøter.
Utviklingen av avfallsmengder:
Statistikk som viser utviklingen av avfallsmengder (1998 – 2014) og avfallsmengder (kg) pr
innbygger fordelt på gjenvinning, deponi og restavfall til forbrenning, ble gjennomgått i
møtet. Den totale mengden avfall pr innbygger i 2014 var 431 kg, sammenlignet med i 1998
(da Agder Renovasjon ble etablert) da mengden var 334 kg. Av de 431 kg med avfall,
kommer 230 kg fra innsamlingen og ca 200 kg ble levert inn på gjenvinningsstasjonene.
Vedtak:
Representantskapet tar i innsamling av husholdningsavfall og avvik statistikk, og
utvikling av avfallsmengder, til orientering
Sak 16.15
Ingen saker

Eventuelt

Neste møte i representantskapet: 1. juni (Kroverten fra kl 17.00)

Anne Merete Holmberg

Irene Henriksen Aune

Tom Eivind Koveland
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Eiermøte 19.09.14

Side286

Agenda

• Ny selvkostforskrift: Departementets vedtak
• Ny selvkostforskrift: Konsekvenser
• Ny selvkostforskrift: Det politiske arbeidet
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Ny selvkostforskrift
• Klima- og miljødepartementet fastsatte 8.september ny
selvkostforskrift
• To forhold er av særlig interesse for Returkraft:
•
•

Rentespørsmålet
Spørsmålet om hvordan de faste kostnadene skal fordeles
mellom ”selvkostdelen” og ”næringsdelen”
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Ny selvkostforskrift
• Rentespørsmålet
•
•
•

Det skal fortsatt være anledning til å legge faktisk betalte
renter til grunn
MDir holdt i sin innstilling muligheten åpen for at bruk av
kalkylerente kan bli forskriftsfestet på et senere tidspunkt, og
anbefaler alle å innrette seg deretter
På dette punktet kommer forskriften Returkraft og flere andre i
møte
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Ny selvkostforskrift
Kostnadsfordelingsspørsmålet
•
•

•

Den nye forskriften krever fullfordeling av alle kostnader (inkl
kapitalkostnader)
Dette er en radikal endring i forhold til gjeldende regelverk, selv om
KLD og ministeren framstiller det som en presisering (så sent som i
2012 bekreftet imidlertid direktoratet at vår praktisering av selvkost
var i henhold til reglene)
NB: Kravet om regnskapsmessig skille mellom selvkostdelen og
næringsdelen er ikke nytt. Det nye er kravene til hvordan kostnader
skal fordeles mellom de to!
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Talleksempler (Prognose 2015)
N æ rin g

Se lvk ost

D r ift sinnt e k t e r
Mottaksavgifter husholdningsavfall
53 %
t onn
Mottaksavgifter næringsavfall
47 %

0

109 689

0

74 315

37 481
65 184

0

12 603
8 395
554

14 369
9 570
631

59 032

134 259

Direkte driftskostnader

7 189

8 196

Direkte vedlikeholdskostnader

7 000

7 980

44 843

118 083

El-salg
Varmesalg
Andre inntekter
Sum dr ift sin n t e k t e r

D e k n ingsbidr a g

t onn
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Hittil har kravet vært at
inntektene fra den ikkelovpålagte aktiviteten (les:
mottak av næringsavfall)
som et minimum måtte
dekke de merkostnadene
denne ekstra-aktiviteten
medførte.
For Returkraft betyr det at
vi i teorien kunne tatt imot
næringsavfall gratis, fordi
inntektene fra energisalget
oppveier
behandlingskostnadene!

Talleksempler (Prognose 2015)
N æ r in g

Se lvk ost

D r ift sin n t e k t e r
Mottaksavgifter husholdningsavfall
53 %
t onn
Mottaksavgifter næringsavfall
47 %

0

109 689

0

74 315

37 481
65 184

0

12 603
8 395
554

14 369
9 570
631

59 032

134 259

Direkte driftskostnader

7 189

8 196

Direkte vedlikeholdskostnader

7 000

7 980

44 843

118 083

13 778

16 161

973

1 109

3 971

5 006

25 601

29 187

520

66 620

El-salg
Varmesalg
Andre inntekter
Su m drift sin n t e k t e r

D e k ningsbidr a g
Lønn og personalkostnader
Vedlikehold bygg/utearealer
Andre driftskostnader
Avskrivninger
D RI FTSRESULTAT

t onn
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Vi selger vår restkapasitet
så dyrt som mulig.
I praksis må vi forholde
oss til markedsprisen, og i
dagens uregulerte marked
bestemmes den av
mottaksavgiften ved
anlegg i syd-Sverige.
Prisen vi oppnår gir
imidlertid et betydelig
bidrag til å dekke faste
kostnader.

Talleksempler: Prognose 2015
N æ r in g

Se lvk ost

D r ift sin nt e k t e r

Mottaksavgifter husholdningsavfall
53 %
t onn
Mottaksavgifter næringsavfall
47 %

0

109 689

0

74 315

37 481
65 184

0

12 603
8 395
554

14 369
9 570
631

59 032

134 259

Direkte driftskostnader

7 189

8 196

Direkte vedlikeholdskostnader

7 000

7 980

44 843

118 083

13 778

16 161

973

1 109

3 971

5 006

25 601

29 187

520

66 620

520

59 980

0

6 640

t onn

El-salg
Varmesalg
Andre inntekter
Sum drift sinnt e k t e r

D e k nin gsbidr a g
Lønn og personalkostnader
Vedlikehold bygg/utearealer
Andre driftskostnader
Avskrivninger
D RI FTSRESULTAT
Fin a n spost e r
RESULTAT FØR SKATT

a)
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Problemet oppstår når vi
kommer til finanspostene.
Det er ikke mer penger
igjen i ”næringsdelen”.
”Selvkostdelen” (les:
husholdningene) har
derfor måttet dekket det
vesentlige av dette.
Hittil har dette vært i tråd
med regelverket.
Nå er det stemplet som
kryssubsidiering og ulovlig
statsstøtte

Kryssubsidiering?
• Kryssubsidiering betyr at det går penger fra et virksomhetsområde til
et annet
• I vårt tilfelle anklages vi for å bruke husholdningenes penger til å
subsidiere næringsavfalls-leverandørene
• Hvis pengene hadde gått denne veien ville det vært å regne som ulovlig
statsstøtte

• MEN PENGENE GÅR IKKE DEN VEIEN!
• Returkraft mottar næringsavfall til markedspris
• Intektene fra mottaket av næringsavfall dekker ALLE variable
kostnader som dette mottaket medfører
 Husholdningene taper med andre ord ingenting på at vi gjør dette!

• Tvert imot bidrar inntektene fra mottak av næringsavfall med
ytterligere 45 MNOK til dekning av faste kostnader
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Konsekvens av forskriften:
59 032

134 259

Direkte driftskostnader

7 189

8 196

Direkte vedlikeholdskostnader

7 000

7 980

44 843

118 083

13 778

16 161

973

1 109

3 971

5 006

25 601

29 187

520

66 620

28 270

32 230

-27 750

34 390

Sum drift sinnt e kt er

Dek ningsbidrag
Lønn og personalkostnader
Vedlikehold bygg/utearealer
Andre driftskostnader
Avskrivninger
DRI FTSRESULTAT

Fina nspost er
RESULTAT FØR SKATT

b)
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To alternativer:
Enten la ”næringsdelen”
gå med underskudd – og
dekke dette over
egenkapitalen
Eller slutte å ta imot
næringsavfall.
Husholdningene vil da sitte
igjen med alle de faste
kostnadene, samt en
betydelig svekket
inntektsside – og dette må
dekkes over
renovasjonsgebyret

Et valg mellom pest og pest…
Hva gjør vi?
•

Vi fortsetter å kjempe mot en forskrift som er historieløs og rigid og
som ikke engang prøver å utnytte det handlingsrommet EU-regelverket
gir
•
•

Kampen er nå flyttet over på en politisk arena
Vi samarbeider tett med Oslo kommune, kommunene i Bergens-regionen,
Avfall Norge

•

Vi tar ikke noen seier på forskudd

•

Vi tar heller ikke noe nederlag på forskudd
•

Derfor har styret i Returkraft besluttet å videreføre dagens driftsform i 2015,
selv om vi da kan risikere et underskudd for næringsdelen

•

Det er ikke tatt noen beslutning mht hva som skal skje etter 2015

•

Tilbakemeldingen fra renovasjonsselskapene er entydig: De ønsker
helårsdrift og full kapasitetsutnyttelse
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Hvordan utnytter vi
restkapasiteten?
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Hvordan utnytter vi
restkapasiteten?
135 000
120 000
105 000
90 000
75 000
Alternativ A:
Ikke i det hele tatt. Kun husholdningsavfall
Ingen underskudd å dekke.
Mottaksavgifter de første årene
i størrelsesorden 2500-3000 kr/tonn

60 000
45 000
30 000
15 000
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2
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2
20

2
20

2
20

1
20

1
20

1
20

1
20

20

1

0

Hvordan utnytter vi
restkapasiteten?
135 000
120 000
105 000
90 000
75 000
Alternativ B:
Fullt ut. Akkumulerte underskudd for
næringsdelen på ca 145 mill over 10 år.
Mottaksavgifter for husholdningsavfall
under 1000 kr/tonn etter kort tid
(fra dagens nivå på 1750 kr/tonn)

60 000
45 000
30 000
15 000
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Hvordan utnytter vi
restkapasiteten?
135 000
120 000
105 000
90 000
75 000
Alternativ C:
Delvis. Stor nok kapasitetsutnyttelse til å
sikre helårsdrift. Akkumulerte underskudd
over 5-6 års periode ca 65 mill.
Mottaksavgifter omkring 1900 kr/t i 4-5 år;
deretter rom for gradvis reduksjon

60 000
45 000
30 000
15 000
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0
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2
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8
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1

17
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6
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1

20
1

5
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Hva foretrekker eiere og kommuner:
• Alt A:





”halvårsdrift”
(sky)høye mottaksavgifter (≈2500-3000 kr/t i 5-6 år)
mellomlagring av avfall i sommerhalvåret
ingen underskudd å dekke

• Alt B:

 Full helårsdrift
 raskt reduserte mottaksavgifter (<1000 kr/t)
 145 mill som må dekkes inn

• Alt C:

 Redusert helårsdrift
 høyere mottaksavgifter (≈1900 i 5-6 år)
 65 mill som må dekkes inn
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Innvendingene mot forskriften:

Forskriften er basert på feil lovforståelse eller feil forståelse av fakta.
•Er håndtering av husholdningsavfall en tjeneste av allmenn økonomisk betydning eller en
økonomisk virksomhet? Departementet har ikke vurdert unntaksbestemmelsen i EØSavtalens artikkel 59 (2)
•Departementet ser bort fra at kommunale vedtak/pålegg må likestilles med statlige
pålegg i forhold til statsstøtteregelverket.
•Departementet har ikke tatt hensyn til avfallspolitikken som ligger til grunn for
beslutningene om å investere i behandlingsanlegg. Departementet har heller ikke vurdert
sentrale forhold som nærhetsprinsippet og behovet for nasjonal behandlingskapasitet.
•Myndighetenes anvisning av at eierne (kommunene) kan skyte inn kapital for å dekke
driftsunderskudd kan være i strid med statsstøtteregelverket.
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Haavind
ENDELIG

Til

NOTAT

Arendal kommune, Grimstad kommune og Froland kommune
v/ Trond S. Berg

Fra

Ehk Davidsen, Bjørn Brevik og Tone Grivi

Dato

15. mai 2013

Ansvanig advokat

Erik Davidsen

UNDERSØKELSE AV AGDER RENOVASJONS ROLLE I "RETURKRAFT-SAKEN"
1.

INNLEDNING

1.1

Bakgrunn og mandat

Advokatfirmaet Haavind AS ("Haavind") har avtalt med Arendal, Grimstad og Froland
kommuner at Haavind skal undersøke/foreta en granskina av Agder Renovasjons rolle i
"Returkraft-saken". Saken dreier seg om etablering av et felles forbrenningsanlegg for avfall.
Tema er Agder Renovasjons rolle i perioden fra de fikk den første kontrakt/henvendelse om
eventuell medvirkning i et forbrenningsanlegg og frem til 31. desember 2012.
Oppdragsbekreftelsen knyttet til oppdraget er inntatt som vedleqg 1 til dette notatet ("Notatet").
Samtlige dokumenter som er gjennomgått fremgår av dokumentoversikten som er inntatt som
vedlegq 2.
Haavind har blitt bedt om følgende:

•

Utarbeide en kronologisk oversikt over de formelle beslutninger som er truffet i de ulike
myndighetsorganene (representantskap, styre og daglig leder) i Agder Renovasjon i
nevnte tidsperiode. Oversikten er vedlagt som vedleqq 3.

•

Undersøke om formelle beslutninger er truffeti henhold til organets myndighet og om
saksbehandlingen som ledet frem til beslutningene er forsvarlig, herunder om det er
skriftlig dokumentasjon som underbygger beslutningene.
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•

Gjennomgå avtaler som Agder Renovasjon har inngått knyttet til Returkraft AS
CReturkraft"). En oversikt over de avtaler som er gjennomgått følger av vedleoq 4.

•

Vurdere om Agder Renovasjon har ivaretatt sin informasjonsplikt internt i selskapet og
overfor selskapets eiere i denne saken.

1.2

Oppsummering/konklusjon

•

De formelle beslutninger som krever styre- eller representantskapsbehandling i Agder
Renovasjon er behandlet og vedtatt av riktig organ. Protokollene burde imidlertid vært
mer utførlige.

1/2

•

Vi har ingen holdepunkter for å si at saksbehandlingen i styret og representantskapet i
Agder Renovasjon for øvrig ikke har vært forsvarlig. Medlemmer av styret har i samtaler
med oss uttalt at de har vært tilfredse med grunnlagsmaterialet for beslutningene. Det
bemerkes at en del av dette grunnlagsmaterialet har vært muntlige orienteringer og at vi
derfor ikke har kunnet etterprøve forsvarligheten i dette.

•

Protokollene fra styre- og representantskapsmøter i Agder Renovasjon, samt
dokumentasjonen som følger innkallingene eller som er inntatt som vedlegg til
protokollene, burde generelt vært mer utførlige.

•

Selskapsorganene i Agder Renovasjon har ivaretatt sin informasjonsplikt internt i
selskapet og overfor elerkommunene.

1.3

Avgrensning

Vårt oppdrag går som nevnt ut på å undersøke Agder Renovasjons rolle i "Returkraft-saken". Vi
har derfor valgt å avgrense mot eierkommunenes og Returkrafts beslutningsprosesser i samme
sak. I enkelte tilfeller, og der vi har ansett at det har betydning for vurderingen, har vi imidlertid
også beskrevet og kommentert beslutninger fattet av styret og generalforsamlingen i Returkraft.
Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at vi kun har fått fremlagt protokoller fra et utvalg av de
styremøtene og generalforsamlingene som er avholdt i Returkraft. Vi kan derfor ikke utelukke at
det er protokoller fra styremøter eller generalforsamlinger i Returkraft som vi ikke har sett, men
som kan inneholde informasjon av betydning i forhold til vårt oppdrag. Videre har vi avgrenset
mot behandlingen av andre saker enn selve 'Returkraft-saken".
1.4

Tilnæring

—gjennomgått

dokumentasjon

og foretatte undersøkelser

Vår gjennomgang er i hovedsak utført i fidsrommet 4. mars —22. april 2013 og har vært
begrenset til de dokumenter som vi har fått fremlagt av daglig leder i Agder Renovasjon, Anita
Aanonsen Jernquist, Helge Moen, økonomisjef i Grimstad kommune og Trond S. Berg,
jur.spes rådgiver i Arendal kommune.
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De dokumentene som er gjennomgått, er all hovedsak:
•
•

•
•
•
•
•

Innkallinger til styremøter, styremøteprotokoller og noe grunnlagsmateriell fra Agder
Renovasjon for perioden 30. juni 2004 til 14. desember 2012.
Innkallinger til representantskapsmøter, protokoller fra representantskapet og noe
grunnlagsmateriell i Agder Renovasjon for perioden 22. september 2004 til 8. november
2012.
De avtaler som fremgår av vedleqq 4.
Instruks til representantskapet, styreinstruks, instruks til ansattes representanter i styret og
instruks til daglig leder
Arsregnskap og årsrapporter, samt revisors beretninger
Rapporter for utført selskapskontroll, 2007 og 2009
Rapport fra Advokatfirma HALD & CO datert 30. januar 2013 ("HALD-rapporten")

Dokumentasjonen vi har mottatt går frem til 20. februar 2013.
I tillegg har vi gjennomført samtaledintervjuer med følgende personer:
•
•
•
•
•

Helge Moen, økonomisjef i Grimstad kommune. Det er gjennomført en innledende samtale
med Moen i forbindelse med at han overleverte dokumenter til oss
Aage Nystøl, nåværende styremedlem i Agder Renovasjon
Tove Nævisdal, tidligere styreleder/styremedlem i Agder Renovasjon
Tormod Vågsnes, nåværende styreleder i Agder Renovasjon
Anita Aanonsen Jernquist, daglig leder i Agder Renovasjon

Samtalen med Moen ble avholdt i Haavinds lokaler i Oslo den 8. mars 2013 Intervjuene med
de øvrige ble alle avholdt i Rådhuset i Arendal den 8. april 2013. På bakgrunn av at intervjuene
har vært begrenset til et lite antall personer har vi valgt å ikke fokusere særskilt på eller legge
vesentlig vekt på intervjusammendragene i framstillingen. Vi-har hovedsakelig benyttet
informasjonen fra disse samtalene som bakgrunnsinformasjon for vår faktumgjennomgang.
Som nevnt innledningsvis er vi bedt om å utarbeide en kronologisk oversikt over de formelle
beslutninger som er truffet i de ulike myndighetsorganene. Relevante myndighetsorganer er
representantskap, styre og daglig leder i Agder Renovasjon. Oversikten vi har utarbeidet
inneholder imidlertid kun beslutninger truffet av styret og representantskapet. Bakgrunnen for
det er at daglig leder, etter det vi forstår, ikke har fattet egne drift- og økonomirelaterte
beslutninger av betydning for "Returkraft-saken" i den aktuelle perioden. Slike beslutninger er
fattet av styret og representantskapet og fremgår av protokollene fra disse selskapsorganenes
møter.
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1.5

Hva saken gjelder

Saken gjelder etableringen av et avfallsbasert energianlegg for håndtering av
husholdningsavfall for kommunene i Agder. Bakgrunnen for at denne prosessen ble igangsatt
var særlig at ordningen med deponering av restavfall etter all sannsynlighet ville bli forbudt. Når
deponering ikke lenger ville være tillatt, måtte restavfall håndteres på annen måte. I
forberedelsesfasen ble prosjektet betegnet "Agder Energisentral". Prosessen medførte stiftelsen
av et selskap, Returkraft, 5. juli 2007.
Prosjektet ble startet av Agder Renovasjon, Renovasjonsselskapet for Kristiansand-regionen
("RKR") og Agder Energi AS ("Agder Energi") i 2004. I 2007 trådte Agder Energi ut og
prosjektet ble videreført av RKR og Agder Renovasjon, og disse etablerte sammen selskapet
Returkraft.
Etableringen av avfallshåndteringsanlegget hadde opprinnelig en total kostnadsramme på ca.
NOK 1,12 milliarder. Kostnadsrammen har senere økt til ca. NOK 1,43 milliarder. Investeringen
er i all hovedsak lånefinansiert med sikkerhet i kommunale garantier. Av de tre eierkommunene
er det pr i dag bare Arendal som har stilt garanti. Arendal har imidlertid anmodet om at Grimstad
og Froland kommune overtar en del av dette garantiansvaret slik at dette fordeles mellom
kommunene etter eierandel.
Vi har fbrbndclsc med vår: arb.id gjPnnomebitt oa vurdert de formelle beslutninger SOM er
truffet i de ulike myndighetsorganene i Agder Renovasjon vedrørende "Returkraft-saken", fra
prosjektet startet i 2004 og frem til 31. desember 2012. For øvrig vises det til beskrivelsen av
vårt mandat innledningsvis.

2.

FAKTUM

2.1

Etableringen av Agder Renovasjon

2.1.1

Agder Renovasjon —etablering og hjemmelsgrunnlag

Agder Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap med henholdsvis Arendal, Grimstad og
Froland kommuner som deltakere. Selskapet ble etablert med hjemmel i kommunelovens § 27 i
1998 og videreført med nytt organisasjonsnummer og som et interkommunalt selskap i henhold
til lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 ("IKS-loven"). Stiftelsesdato for IKSet
var 20. juni 2011 (disse selskapene benevnes heretter "Agder Renovasjon"). Agder
Renovasjon var således I det alt vesentlige et § 27 selskap i den perioden undersøkelsen
gjelder. Dette gjaldt imidlertid ikke i perioden fra 20. juni 2011 til 31. desember 2012, hvor Agder
Renovasjon har fungert som et IKS.
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Eierne av Agder Renovasjon er ansvarlige for selskapets samlede forpliktelser i henhold til
eierandel, jf. vedtektenes § 6' og selskapsavtalens § 7. Vi understreker for ordens skyld at den
rettslige organiseringen av Returkraft er annerledes. Dette er et aksjeselskap hvor eiernes
ansvar i utgangspunktet er begrenset til innskutt egenkapital.
Etter IKS-lovens system skal eierkommunene ivareta sine eierinteresser gjennom de
representantene som kommunene har utpekt som styre- og representantskapsmedlemmer.
Dette skal skje gjennom behandlingen og godkjenningen av de beslutninger som hører inn
under det respektive organs myndighet etter loven og vedtektene. Dersom eierkommunene
ønsker større beslutningsmyndighet, eller informasjon ut over det som følger av loven - inkludert
behandlingen av årsregnskapet - må eierkommunene sørge for å regulere dette særskilt. Dette
kan gjøres i vedtektene, selskapsavtalen og eventuelt i egen instruks til styret og daglig leder.
2.1.2

Vedtekter og selskapsavtalen

Vedtektene for Agder Renovasjon ble vedtatt av komrnunestyrene i Arendal, Grimstad og
Froland henholdsvis 26. januar 1998, 2. februar 1998 og 12. februar 1998 (inntatt som
dokument 1 i dokumentoversikten). Disse vedtektene var gjeldende helt frem til etableringen av
IKSet den 20. juni 2011. Da fikk Agder Renovasjon en selskapsavtale (inntatt som dokument
186 i dokumentoversikten). Fra 1998 og frem til 20. juni 2011 forholdt Agder Renovasjon seg
således til vedtektene fra 1998, mens selskapet fra 20. juni 2011 forholdt seg til
selskapsavtalen.
Både innholdet i vedtektene fra 1998 og selskapsavtalen fra 2011 går ut over de minimumskrav
som følger av henholdsvis kommunelovens § 27 og IKS-loven. Vedtektene og selskapsavtalen
har mange likhetstrekk. Imidiertid er det verdt å nevne at selskapsavtalen oppstiller mange flere
regler, både saksbehandlingsregler og materielle regler, enn vedtektene fra 1998 da dette ikke
var påkrevd etter kommuneloven § 27. Siden det er vedtektene fra 1998 som var gjeldende
størstedelen av perioden vi er bedt om å undersøke, og endringene som er gjort i
selskapsavtalen sammenlignet med vedtektene fra 1998 ikke får særlig betydning for våre
vurderinger, vil vi i fortsettelsen gjennomgå de viktigste bestemmelsene i vedtektene fra 1998
Når det i fortsettelsen vises til vedtektene, er dette derfor i betydningen vedtektene fra 1998.
2.1.3

Vedtektenes formålsbestemmelse

Av vedtektenes § 2 følger at Agder Renovasjons formål er:2
•

"å løse eierkommunens oppgaver innen avfallshåndtering på en økonomisk, ressurs- og
miljømessig god måte, i samsvar med gjeldende lover og forskrifter”.

"Eierkommunene er ansvarlige for selskapets forpliktelser, herunder lån, selskapet opptar, i samme
forhold som fordelingen av eierandel".
Selskapsavtalen har inntatt formålsbestemmelsen i § 409 den er lik § 2 i vedtektene fra 1998.
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2.1.4

Representantskapet og styret

Agder Renovasjon har selskapsorganer i form av representantskap, styre og daglig leder.
Styre- og representantskapsmediemmene velges blant representantene i by- og
kommunestyrene i de aktuelle eierkommunene.
Det følger av vedtektene at representantskapet består av 13 deltakere. Av disse velges syv
medlemmer fra Arendal kommune, fire fra Grimstad kommune og to fra Froland kommune.3
Det følger videre av vedtektene at selskapet skal ha syv styremedlemmer. Seks av
medlemmene velges av eierkommunene, mens ansatte velger en representant. Av de seks
eiervalgte styremedlemmene følger det av vedtektene at tre utpekes av Arendal kommune, to
av Grimstad kommune og ett av Froland kommune. Etter at IKS-loven trådte i kraft, velges
styret av representantskapet. Tidligere ble styret valgt direkte av by- og kommunestyrene.
2.1.5

Selskapsorganenes myndighet

2.1.5.1

Representantskapet

I henhold til vedtektenes § 11 er representantskapet:
•

"selskapets øverste organ og opptrer på vegne av eierkommunene".4

Representantskapet skal videre blant annet:
•
•
•

2.1.5.2

"Vedta selskapets økonomiplan og årsbudsjett, [...1."
"Vedta selskapets årsmelding og regnskap."
"Innga samarbeidsavtaler som medfører bindende, langsiktige forpliktelser med andre
kommuner når dette kan skje innenfor vedtektenes rammer."
Styret

Styrets delegerte myndighet fremgår av vedtektenes § 12, hvor det blant annet står at:
•

"styret er ansvarlig overfor representantskapet og utøver sin myndighet som de er tillagt
etter vedtektene og vedtak gjort av representantskapet." 5

3

Da selskapsavtalen trådte i kraft i 2011, ble antallet representantskapsmedlemmer redusert til ti
personer; fem fra Arendal, tre fra Grimstad og to fra Froland, jf selskapsavtalen for IKS § 8.
Representantskapet skal etter selskapsavtalen ha møter minst to ganger per år.
Selskapsavtalen § 8: "Deltakerne utøver sin myndighet gjennom representantskapet, som er selskapets
øverste organ".
Selskapsavtalen § 9: "Eierne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskaper
5 Selskapsavtalen § 10 annet ledd: "Styret er underlagt representantskapet, og følger vedtak og
retningslinjer som representantskapet fastsetter Styret har ansvaret for at verdiene deltakerne har
investett i selskapet, anvendes i samsvar med selskapets formål".
4
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Bestemmelsen inneholder for øvrig en nærmere beskrivelse av styrets oppgaver og
kompetanse som vi har valgt å ikke gjengi her.
2.1.5.3

Daglig leder

I henhold til vedtektenes § 19 skal Agder Renovasjon•

"Ha en egen administrasjon med daglig leder til å forestå planlegging og daglig drilt.
Daglig leder har myndighet og ansvar mht. økonomistyring og bemanning for å ivareta
selskapets interesser
Daglig leder har anvisningsmyndighet innenfor vedtatt budsjett, er sekretær for-, og
møter i representantskap og styre."

Daglig leders plikter er regulert mer utførlig i selskapsavtalen § 11.
2.2

Etableringen av Returkraft —kronologisk fremstilling

2.2.1

Deltakelse i forprosjektet for etableringen av forbrenningsanlegget og Agder
Energis uttreden

Det fremgår av dokumentene at Agder Renovasjon og RKR innledet samarbeidgorhandlinger
med Agder Energi om etablering av et forbrenningsanlegg for avfall i 2004.6 I
forberedelsesfasen ble prosjektet betegnet "Agder Energisentral" og resulterte i stiftelsen av et
selskap, Returkraft, 5. juli 2007. På dette tidspunktet hadde Agder Energi trådt ut av prosjektet.
RKR og Agder Renovasjon stod bak som stiftere av Returkraft og videreførte prosjektet
gjennom dette selskapet.
Styret i Agder Renovasjon holdes orientert om at Agder Energi trådte ut:
•

Den 19. februar 2007 ble det sendt et brev fra styreleder i RKR og Agder Renovasjon til
Agder Energi ved konsernsjef Tom Nysted hvor det fremgikk at styrene i RKR og Agder
Renovasjon hadde besluttet å forhandle med Agder Energi med sikte på avvikling av
samarbeidet. Bakgrunnen for dette var at Agder Energi hadde foreslått å avslutte
samarbeidet i den formen det hadde fått. Agder Energi foreslo at prosjektet skulle
videreføres av enten Agder Energi eller av renovasjonsselskapene.

6

I styremøtet i Agder Renovasjon 30. juni 2004 (inntatt som dokument 3 i dokumentoversikten),
bl.a. besluttet at:

ble det

"1. Agder Renova.sjongis anledning til å inngå i forprosjektet. AR dekker relativ andel av
prosjektkostnader i forhold til andre deltakende kommuner.
2. Agder Renovasjon har intensjon om eterskap i forbrenningsanlegg."
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•

Det ble i tillegg utarbeidet et notat av daglig leder i Returkraft, Sigurd Tvedt, som ble
sendt ut med styreinnkallingen til styremøte i Agder Renovasjon 21. februar 2007.' Av
notatet fremgår blant annet at samarbeidet med Agder Energi skulle avvikles.
Den 23. mars 2007 ble det sendt ut en pressemelding, inntatt som dokument 28 i
dokumentoversikten, om at renovasjonsselskapene overtar Agder Energisentral. Av denne
pressemeldingen fremgår at samarbeidspartnerne Agder Energi, Agder Renovasjon og RKR
har inngått avtale om at renovasjonsselskapene overtar realiseringen av
forbrenningsanleggsprosjektet.°
2.2.2

Informasjon til eierkommunene

investeringskostnad NOK 950 millioner

I henhold til protokoll fra styremøte i Agder Renovasjon 20. juni 2007 (protokoll inntatt som
dokument 42 i dokumentoversikten), fremgår det at Age Nystøl og Tormod Vågsnes orienterte
om status i prosjektet, og at det ble gitt uttrykk for at det var:

•

"Ønskelig med ytterligere orientering om prosjektet til politikeme i hver kommune, noe
Age Nystøl og Tormod Vågsnes ser på".

Det fremgår videre av protokollen at Age Nystøl hadde utarbeidet et "faktaark" om Agder
Energisentral som ble sendt styremedlernmene. Av "faktaarket" fremgår at:

•

"Det går nå mot at bare renovasjonsseiskapene eier sentralen (RKR og AR,
sannsynligvis sammen med andre renovasjonsselskaper på Agder).
Investeringsbeslutning er ikke tatt. Antar sommer/tidfig høst 2007'.

Videre fremgår det av "faktaarket" at anlegget har en investeringskostnad på.
•

"Ca. 950 MNOK (100 % lånefinansiert)". "Byggetid ca 30 måneder (første driftsår er
2010)."

Informasjon til eierkommunene ble fulgt opp knapt en uke etter styremøtet, 25. juni 2007. Age
Nystøl fra styret i Agder Renovasjon orienterte først ordfører og rådmann i Grimstad kommune
og ga deretter en orientering i Grimstad kommunestyre og Froland kommunestyre. Tormod
Vågsnes holdt samme presentasjon for Arendal bystyre. Av presentasjonen fremgår det at
"økonomien" i prosjektet ble gjennomgått. I samtalene vi har hatt har vi fått bekreftet at
eierkommunene ved by- og kommunestyrene herte informert om en forventet
investeringskostnad på NOK 950 millioner.
7

VI

8 Av

har ikke fått fremlagt vedleggene til dette notatet
pressemeldingen fremgår det at:
• "Partene er enige om en raskest mulig frerndrift på forhandlingene, slik at et samlet resultat kan
legges fram for godkjenning hos partenes respektive besluttende organer Målet er å ha fultført et
samlet avtaleverk rundt 20. april 2007."
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2.2.3

Investeringsbeslutning i juli 2007 —investeringskostnad NOK 1,12 milliarder
Fra styremøteprotokollen datert 2. juli 2007 (inntatt som dokument 47 og 48 i
dokumentoversikten) fremgår:
•

"Sak 43.07 Avfallsforbrenningsanlegget i Kristiansand
Styrets innstillino:
Representantskapet i Agder Renovasjon gir styret i Agder Renovasjon fullmakt til å
foreta investeringsbeslutning og delta i dannelse av selskapet for forbrenningsanlegg i
Kristiansand, innenfor de økonomiske rammer som ble presentert i
representasjonsmøtet 2. juli 2007. Vågsnes får fullmakt til å stifte selskapet.'°

Samme dag ble det avholdt representantskapsmøte, (protokollen er inntatt som dokument 46 i
dokumentoversikten) hvor følgende ble vedtatt:
•

"Representantskapet i Agder Renovasjon gir styret i Agder Renovasjon fullmakt til å
foreta investeringsbeslutning og delta i dannelse av selskapet for forbrenningsanlegg i
Kristiansand, innenfor de økonomiske rammene som ble presentert i representantskapet
2. juli 2007."

Vedtakene viser kun til "de økonomiske rammer som ble presentert" og gjengir ikke hva de
økonomiske rammene beløper seg til. Av HALD-rapporten fremgår det at styret og
representantskapet fattet vedtak basert på et kostnadsestimat på NOK 1,12 milliarder. Det vises
til HALD-rapporten side 4:
•

"Vi har fått opplyst at styringsgruppen for Agder Energisentral, bare to dager senere, ble
forelagt et justert kostnadsestimat på NOK 1.120.000.000. Vi har videre fått opplyst at
dette oppjusterte estimatet b/e fremlagt i styre og representantskapsmøtene som ble
avholdt 02.07.07, og at dette lå til grunn for de vedtak som da ble fattet".

I samtalene vi har hatt, har vi fått bekreftet at det oppjusterte estimatet på NOK 1,12 milliarder
ble fremlagt i styre- og representantskapsmøtet som ble avholdt den 2. juli 2007, og at dette lå
til grunn for de vedtak som da ble fattet. De fremlagte dokumentene viser imidlertid ikke hvilken,
kostnadsrarnme som lå til grunn for vedtaket. Vi mangler således skriftlig dokumentasjon på
hvilken kostnadsramme som lå i estimatet.

9 I en tilleggsprotokoll til sak 43-07 fremgår at"Styret gir styreleder
fullmakt til å stifte selskapet. Styret gir
også styrets leder og nestleder fullmakt til å foreta investenngsbeslutning innenfor de økonomiske
rammene som ble presentert i representantskapet 2. juli 2007'.
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2.2.4

Stiftelse av Returkraft

Returkraft ble sfiftet 5. juli 2007. Selskapet ble stiftet av RKR og Agder Renovasjon med en
eierandel på henholdsvis 66 % og 34 %. I stiftelsesmøtet deltok Age Nystøl og Tormod Vågsnes
på vegne av Agder Renovasjon.10
2.2.5

Godkjennelse av behandlingsavtalen/enerettsavtale

I styremøtet i Agder Renovasjon 3. september 2007 godkjente styret inngåelse av
behandlingsavtalen for husholdningsavfall med Agder Energisentral ("Enerettsavtalen").''
Avtalen ble imidlertid av praktiske årsaker Çørstsignert 28. august 2008. For øvrig vises det til
punkt 2.4.1 nedenfor.
2.2.6

Informasjon til styret om investeringskostnad på NOK 1,3 milliarder og
henvendelse om garantistillelse

Den 25. september 2007 ble det avholdt styremøte i Agder Renovasjon, jf. protokoll fra
styremøtet inntatt som dokument 60 i dokumentoversikten. I henhold til protokollen ble det i
styremøtet redegjort for et brev som er skrevet til Arendal kommune om finansiering av et nytt
forbrenningsanlegg i Kristiansand.
Brevet er datert 24. september 2007, og her retter Agder Renovasjon en henvendelse til
Arendal kommune om å stille simpel garanti for 34 % av et lån stort NOK 1,3 milliarder, dvs.
NOK 440 millioner, som Returkraft skal ta opp i Kommunalbanken. Av brevet fremgår at:
•

"I slike saker er det ikke avgjørende for Kommunalbanken at alle deltakende kommuner
stiller garanti. Tvert imot vil det være enklere hvis dette gjøres av de største
kommunene. Her kan Kristiansand og Arendal stille garantiene og eventuelt sikre seg
%1,
bakover ved avtaler med de andre kommunene eller gjennom sikkerhet i anlegger

Dagen etter, 26. september 2007, ble det gitt en orientering til representantskapsmedlemmer og
styret i AR, inntatt som dokument 61 i dokumentoversikten. Under punktet om "Finansiering",
fremgår følgende:

10 Styret i Agder Renovasjon ble informert om at Returkraft AS ble sfiftet i styremøtet 22 august 2007, jf
protokoll fra styremøtet (inntatt som dokument 52 i dokumentoversikten).
11

Styrets vedtak:
•

"Styret godigenner behandlingsavtalen for husholdningsavfall med Agder Energisentral. Avtalens
løpetid er 20 år fra oppstart i 2010, og pris for levert husholdningsavfall skal fastsettes etter
selykostprinsippet. En forutsetning for avtalen er at det nystiftede selskapet (Returkraft AS)
overtar alle avtaler som er inngått med Agder Energisentral."

303405017

10

Side433

Endelig notat av 15. mai 2013

•

"Styret i Agder Renovasjon ber Arendal kommune stille garanti for 440 mil( kr overfor
Kommunalbanken for finansiering av forbrenningsanlegget. Dette utgjør 34 % av
Totalrammen på 113milliarder kr
Dette brevet sendes til ARENDAL KOMMUNE, 28.9.07 (er signed og sendt 28.9)."

Den 18. oktober 2007 behandlet driftsstyret og bystyret i Arendal kommune henvendelsen fra
Agder Renovasjon og vedtok å stille garantien etter filrådning fra rådmannen.
•
•

"Dette vedtaket forutsetter at det foreligger garanti fra Kristiansand kommune for
resterende 66 % av låneopptaket.
Bystyret forutsetter at det arbeides med sikte på at deler av de to kommunenes garantier
kan overtas av andre kommuner som deltar i renovasjonsarbeidet i de interkommunale
selskapene."

Den 31. oktober 2007 godkjente Fylkesmannen i Aust-Agder bystyrets vedtak om å stille
garanti.
Basert på e-post fra Anita Jernquist av 9. april 2013, (inntatt som dokument 267 i
dokumentoversikten), skal styret i Returkraft den 10. desember 2012 ha godkjent
budsjettrammen på NOK 1,3 milliarder. Vi har ikke fått fremlagt denne protokollen. Vi har
imidlertid fått fremlagt protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Returkraft den 20.
desember 2007 (inntatt som dokument 83 i dokumentoversikten), hvor det fremgår at
budsjettrammen på NOK 1,3 milliarder ble godkjent av generalforsamlingen.
2.2.7

Pressemelding —lånegaranti oppnådd

Den 6. november 2007 ble det sendt ut en pressemelding fra Returkraft. Av denne fremgår
blant annet at avfallsforbrenningsanlegget har fått konsesjon fra Fylkesmannen og lånegaranti
fra de to største eierkommunene.
2.2.8

Kunngjøring om tildeling av enerett på Agder Renovasjons hjemmeside
Den 15. november 2007 ble det kunngjort på hjemmesiden til Agder Renovasjon at Returkraft
var tildelt enerett til behandling av husholdningsavfall.
I årene etter dette har det blitt gitt generell informasjon om Returkraft i styre- og
representantskapsmøter i Agder Renovasjon, men uten at vi finner grunn til å gå nærmere inn
på hvilken informasjon som er gitt i denne perioden her da dette ikke har vesentlig betydning for
de forhold vi er bedt om å se på.12"
12 Styremøter 29. januar 2008 og 2r februar 2008 (kun informasjon om status, uten å utdype hva
"status"
er), 23. april 2008, 25. mai 2008, 18. juni 2008, 22. september 2008, 12. desember2008, 28. januar
2009, 25. februar 2009, 17. juni 2009, 26. august 2009, 23. september 2009, 25. mai 2010, 29.
september 2010, 19. januar 2011, 25. mai 2011, 25. mai 2011, 22. juni 2011, 30. august 2011, 21.
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2.2.9

Utvidet lånegaranti

For sammenhengens skyld nevnes at Returkraft sendte et brev til Arendal kommune den 13.
oktober 2009 og ba om utvidet lånegaranti fra kommunen for 34 % av et ytterligere lån på NOK
130 millioner (totalt lån etter denne utvidelsen var NOK 1,43 milliarder). Den 19. november 2009
vedtok Arendal bystyre å godkjenne endret og utvidet garanti. Den 7. januar 2010 godkjente
fylkesmannen i Aust-Agder denne garantistilielsen.
Av bystyrets vedtak fremgår;
•

13ystyret ber om at arbeidet med å fordele garantiansvaret mellom kommunene i samme
forhold som aksjonærfordelingen i Returkraft AS sine eierselskaper, blir igangsatt".

Anmodningen om å fordele garantiansvaret ble imidlertid først videreformidlet til Grimstad og
Froland av Agder Renovasjon i 2012.
Av protokollen fra styremøtet i Returkraft av 14. februar 2011, inntatt som dokument 172 i
dokumentoversikten, fremgår at byggebudsjettet har økt fortløpende:
-

Mars 2008: NOK 1,261 milliarder
12. august 2008: NOK 1,299 milliarder
9. mars 2009: NOK 1,322 milliarder
2. november 2011: NOK 1,342 milliarder

Videre fremgår det av årsrapporten for Returkraft for 2011 at investeringene i anlegget på dette
tidspunkt var på totalt NOK 1,438 milliarder, og at lånet på NOK 1,43 var sikret med garanti fra
henholdsvis Arendal, Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla kommuner.

2.3

Inngåtte avtaler

Vi har fått fremlagt de avtalene som fremgår av vedlecto 4. For vår gjennomgang er særlig
avtalene nedenfor av betydning. Vi understreker for ordens skyld at vi ikke har vurdert det
kommersielle innholdet i avtalene, men kun sett på beslutningsprosesser og saksbehandlingen
knyttet til inngåelsen av disse avtalene.
2.3.1

Avtale om behandlingstjenester (enerettsavtale) for husholdningsavfall

Avtale om behandlingstjenester (enerettsavtale) for husholdningsavfall ble inngått mellom Agder
Renovasjon og Returkraft 28. august 2008 og tildeler Returkraft enerett i 20 år for behandling av
september 2011, 26. oktober 2011, 16. desember 2011, 21. februar 2012, 22. mai 2012 og 14. desember
2012.
13 Representantskapsmøter
23. april 2008, 19. november 2008, 29. april 2009, 18. november 2009 og 8.
november 2012.
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husholdningsavfall. Avtalen var en legal og kommersiell forutsetning for prosjektet da det ikke
hadde vært mulig å finansiere anlegget uten en slik avtale på plass. Avtalen ble behandlet og
godkjent i styremøtet i Agder Renovasjon den 3. september 2007, og deretter 20. august 2008
Vi har ikke funnet dokumentasjon som viser at denne avtalen er forelagt eller behandlet av
representantskapet i Agder Renovasjon. I hvilken grad denne avtalen skulle vært forelagt
representantskapet blir behandlet i punkt 3.1.4.

(

Vi har heller ikke fått fremlagt dokumentasjon som viser om denne avtalen er behandlet av
styret i Returkraft, men understreker som nevnt innledningsvis at vi kun har fått oversendt
enkelte eksempler på styreprotokoller for Returkraft.
2.3.2

Avtale om overdragelse av prosjektrettigheter

Avtalen om overdragelse av prosjektrettigheter mellom Agder Energi og Norsk Varme- og
Energiproduksjon AS på den ene side og RKR og Agder Renovasjon på den annen side, ble
signert 2. november 2007 og innebar at RKR og Agder Renovasjon overtok Agder Energis
prosjektrettigheter for totalt NOK 22,5 millioner, hvorav Agder Renovasjons andel utgjorde
NOK 7 650 000. Avtalen om overdragelse av prosjektrettigheter ble behandlet av styret i Agder
Renovasjon den 25. september 2007. Avtalen ble ikke forelagt eller behandlet av
-15
representantskapet før den ble inngått. I hvilken grad denne avtalen skulle vært forelagt \\Ckt
representantskapet blir behandlet i punkt 3.1.3.
2.3.3

Aksjonæravtalen

I henhold til aksjonæravtalen datert 20. desember 2007 mellom RKR og Agder Renovasjon,
plikter Agder Renovasjon å skyte inn aksjekapital på NOK 3,4 millioner av totalt NOK 10
millioner i Returkraft og gi ansvarlig lån på NOK 12,4 millioner av totalt NOK 40 millioner til
Returkraft. Forpliktelsene er basert på Agder Renovasjons eierandel i Returkraft, hvilket var
34 % på det tidspunktet, og sammen med innskuddet på sfiftelsestidspunktet utgjør det Agder
Renovasjons direkte økonomiske engasjement i Returkraft
Den 12. desember 2007 ble det avholdt styremøte i Agder Renovasjon hvor sak 68.07 gjaldt
Returkraft. Fra protokollen gjengis:
•

"Saken gjelder status ifm. Returkraft AS, Kristiansand. Det blir ekstraordinær
Qt}uu„\p_ju_4
generalforsamling 20. desember der blant annet vedtektene for Returkraft AS og
godkennelse av aksjonæravtale ertll behandling."

I ekstraordinær generalforsamling i Returkraft den 20. desember 2007 ble selskapets
aksjekapital forhøyet ved nytegning fra NOK 100 000 til NOK 10 millioner. RKR og Agder
Renovasjon deltok i emisjonen i henhold til eierandel slik at de beholdt samme eierbrøk som
tidligere. Tormod Vågsnes representerte Agder Renovasjon i generalforsamlingen i Returkraft.
Styret i Agder Renovasjon har dermed måttet ta stilling til kapitalforhøyelsen i Returkraft. I
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henhold til Agder Renovasjons årsrapport for 2009, inntatt som dokument 148 i
dokumentoversikten, var beløpet utlånt sin helhet per 31. desember 2009 og er det fortsatt, jf.
også Agder Renovasjons årsrapport for 2011, inntatt som dokument 207 i dokumentoversikten.
På bakgrunn av informasjonen som fremgår av protokollen av 12. desember 2007 ocfdet
faktum at Agder Renovasjon faktisk har deltatt i kapitalforhøyelsen i Returkraft, antar vi at
aksjonæravtalen har blitt behandlet av styret i Agder Renovasjon. Det fremgår imidlertid ikke av
protokollen at styret i Agder Renovasjon faktisk har behandlet og vedtatt inngåelsen av
aksjonæravtalen, inkludert lånet til Returkraft. Aksjonæravtalen ble signert av styreleder Tormod
Vågsnes på vegne av Agder Renovasjon. I henhold til vedtektene innehas signatur av styrets
leder, parafert av daglig leder. Paraferingskravet ble imidlertid ikke oppfylt.
Vi har ikke funnet dokurnentasjon som indikerer at denne avtalen er forelagt eller behandlet av
representantskapet. I hvilken grad denne avtalen skulle vært forelagt representantskapet blir
behandlet i punkt 3.1.7. Avtalen ble behandlet og godkjent av generalforsamlingen i Returkraft
den 20. desember 2007, jf. protokoll fra styremøtet inntatt som dokument 80 i
dokumentoversikten.

2.4

Selskapskontroller

i Agder Renovasjon

Det har blitt gjennomført to selskapskontroller i Agder Renovasjon, den første i 2006 (rapport
forelå i begynnelsen av 2007) og den siste i 2009. Begge ble utført av Arendal Revisjonsdistrikt
IKS og fikk deretter tilslutning fra Kontrollutvalget i Arendal.
2.4.1

Selskapskontroll 2006 —rapport 2007

I 2006 ble det gjennomført en selskapskontroll i Agder Renovasjon i form av en
eierskapskontroll, jf. rapport av 24. januar 2007.1415I rapporten ble det kommentert at:

•

"Det synes ikke å være utarbeidet noen egen instruks eller mandat for personer som
opptrer på vegne av kommunene.
Det er ikke blitt avholdt noe fullverdig styrekurs.
Konklusjon:

14

En eierskapskontroll innebærer "en kontroll med forvaltningen av eierinteresser i de aktuelle selskaper,
herunder om den som utøver eierinteressen, gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og
forutsetninger."
1511.

april 2007 behandlet kontrollutvalget i Arendal kommune rapporten og sluttet seg til revisjonens
konklusjon. Rapporten ble behandlet av bystyret i Arendal 21. juni 2007 og ble tatt "til etterretning". Den
20. juni 2007 ble det redegjort for kontrollutvalgets selskapskontroll i styret i Agder Renovasjon,
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Ut ifra mottatte svar fra de tre eierkommunene synes det som om forvaltningen og
utførelsen av styreverv stort sett foregår som forutsatt.
Det bør foreligge en egen instruks eller mandat for personer som opptrer i styreverv på
vegne av kommunene. Tilsvarende bør det utarbeides en rapporteringsrutine, for å sikre
at all vesentlig informasjon om selskapet kommer frem til de nødvendige politiske
organer."

2.4.2

Selskapskontroll 2009

I november 2009 ble det foretatt en ny selskapskontroll i Agder Renovasjon. Fra
oppsummeringen har vi merket oss følgende:
•

"Forhold som undersøkelsen viser fungerer tilfredsstillende:
- Selskapet drives innenfor rammene for eierkommunenes vedtak og forutsetninger."

•

"Anbefaling til selskapet:
Vi anbefaler at selskapets prosedyrer for oppfølging og evaluering av fremdrift og
måloppnåelse av pågående prosjekter blir formalisert.
t
Selskapet må utarbeide økonomiplan i henhold til vedtektene".

•

"Anbefaling til eierkommunene:
vurderer nødvendigheten av, og eventuelt etablerer rutiner for rapportering fra de
styrende organer i selskapet til de politiske organer
at selskapets årsregnskap blir behandlet som egen sak i eierkommunene".

Vedrørende rapportering fra kommunenes valgte representanter til kommunenes politiske
organer, fremgår på side 25:
•

"Selskapets årsregnskap og årsrapport blir behandlet av representantskapet som består
av representanter fra eierkommunenes by-/kommunestyre.

•

Det foreligger ingen faste rutiner for rapportering fra selskapets styre/representantskap
til de politiske organer i deltakerkommunene med unntak av Arendal kommune, hvor
driftsstyret blir orientert. Det foreligger heller ingen rutiner for behandling av selskapets
årsregnskap og årsrapport som egen sak i by-/kommunestyret.

•

Daglig leder gir orientering i by-/kommunestyret basert på eget initiativ og på forespørsel
fra de folkevalgte.
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•

Konklusjon: det er ikke et system som sikrer informasjonsflyt fra selskap til eiernes
folkevalgte organer. Vi anbefaler at man vurderer nødvendigheten av, og eventuelt
etablerer slike rutiner "

Rapporten ble behandlet av styret i Agder Renovasjon henholdsvis 24. februar 2010, 17. mars
2010 og 24. november 2010, og i representantskapet 24. november 2010.
I samtalene vi har hatt med representantene for Agder Renovasjon nevnt i punkt 1.4 ovenfor,
har vi fått opplyst at alle forholdene som er påpekt overfor knyttet til Agder Renovasjon er
håndtert pr dags dato, men at det ikke er utarbeidet rutiner for rapportering fra de styrende
organer i Agder Renovasjon til de politiske organer i eierkommunene.

2.5

Eierskapsmelding

Arendal kommune og Grimstad kommune har innført eierskapsmeldinger. Arendal kommune
var først ute og innførte eierskapsmelding i 2008, Grimstad kommune kom etter i [2011]. Vi har
fått fremlagt eierskapsmeldingen fra Arendal kommune for 2008 og 2011, samt
eierskapsmeldingen fra Grimstad kommune for2011, inntatt som henholdsvis dokument 124,
222 og 196 i dokumentoversikten. Av disse fremgår blant annet at det er vedtatt prinsipper for
og skal arbeides med nødvendig opplæring av styremedlemmer, etablering av eiermøter og
utarbeidelse av rapporteringsrutiner.

3.

VURDERING

3.1

Om formelle beslutninger er truffet i henhold til det enkelte organs myndighet

3.1.1

Generelt

Det er styrets oppgave å forestå forvaltningen av Agder Renovasjon, jfr. kommunelovens § 27
og IKS-lovens § 13. Etter loven tilligger det styret å fatte beslutninger og inngå avtaler på vegne
av selskapet inneRfor de rammer som følge av loven, vedtektene og selskapsavtalen.
Dokumentgjennomgangen viser at Agder Renovasjons engasjement i Returkraft
gjennomgående har vært behandlet av styret og representantskapet i Agder Renovasjon fra
forprosjektet startet i 2004 og ut 2012, som er den perioden vi har undersøkt. Enkelte av
protokollene dokumenterer imidlertid ikke hva som behandles eller grunnlaget for vedtakene.

16

17

Vi vil i det følgende gjennomgå og kommentere beslutningsprosessene i Agder Renovasjon
knyttet til en del sentrale handlinger og milepæler i forbindelse med etableringen av Returkraft,

16
17

Styremøteprotokoller av bl.a. 22. mars 2007. 28. mars 2007 og 25. april 2007.
Representantskapsprotokoller av bl.a. 20. april 2005, 22. september 2005 og 25. april 2007.
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inkludert om beslutningene er truffet av riktig organ, om saksbehandlingen har vært forsvarlig og
om det foreligger skriftlig dokumentasjon som underbygger beslutningene.
3.1.2

Investeringsbeslutningen på NOK 1,12 milliarder
Basert på styrets innstilling, fattet representantskapet den 2. jull 2007 følgende vedtak:
•

"Representantskapet i Agder Renovasjon gir styret i Agder Renovasjon fullmakt til å
foreta investeringsbeslutning og delta i dannelse av selskapet for forbrenningsanlegg i
Kristiansand, innenfor de økonomiske rammene som ble presentert i representantskapet
2. juli 2007."

Som redegjort for ovenfor i punkt 2.2.6, fremkommer ikke de "økonomiske rammene" som både
styrets innstilling og representantskapets vedtak viser til, av protokollene. Det er imidlertid på
det rene at de "økonomiske rammene" som det vises til, er kostnadsrammen på NOK 1,12
milliarder. Dette er også bekreftet i samtalene vi har hatt.
Det er imidlertid vår oppfatning at kostnadsrammen på NOK 1,2 milliarder burde fremkommet
klart av protokollen fra både styre- og representantskapsmøtet.
Grimstad kommune har reist spørsmål ved om det var riktig at representantskapet i Agder
Renovasjon hadde fullmakt til å vedta investeringen i Returkraft, jf. de rammene vedtektene
angir for låneopptak med kommunale garantier. Det vises i den anledning til at Agder
Renovasjons vedtekter § 15 satte rammer for Agder Renovasjons låneopptak med kommunale
garantier. Lånene som er tatt opp for å finansiere investeringen i Returkraft, er tatt opp av
Returkraft og de begrensninger som fremkommer av vedtektene til Agder Renovasjon er derfor
ikke relevante for Returkrafts låneopptak. I hvilken grad låneopptaket i Returkraft er forsvarlig
behandlet beror på styrebehandlingen, eventuelt generalforsamlingens behandling i Returkraft.
Vi nevner for ordens skyld at Agder Renovasjon utøver sine eierinteresser i Returkraft gjennom
generalforsamlingen i dette selskapet.
3.1.3

Avtalen om overdragelse av prosjektrettigheter fra Agder Energi
Av dokumentasjonen som er mottatt fremgår det at Grimstad kommune har stilt spørsmål ved
om Agder Renovasjons økte investering i Returkraft i form av avtalen om overdragelse av
prosjektrettigheter fra Agder Energi, og som ble inngått da Agder Energi trakk seg ut av
prosjektet, burde vært behandlet av representantskapet.
Avtalen om overdragelse av prosjektrettigheter mellom Agder Energi og Norsk Varme- og
Energiproduksjon AS på den ene side og RKR og Agder Renovasjon på den annen side, ble
behandlet i styret i Agder Renovasjon 25. september 2007 og deretter signert 2. november
2007. Avtalen innebar at RKR og Agder Renovasjon overtok Agder Energis prosjektrettigheter
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mot å betale et vederlag på totalt NOK 22,5 millioner. Spørsmålet er om styret i Agder
Renovasjon kunne inngå avtalen med Agder Energi uten representantskapets godkjenning.
Lovens utgangspunkt er som nevnt innledningsvis i punkt 3 at styret kan inngå alle avtaler som
gjelder forvaltningen av selskapets virksomhet innenfor de begrensninger som følger av
vedtektene og forutsatt at inngåelsen av avtalen ikke.forutsetter ytterligere kapitalbidrag fra
eierne.

rib`.

Både styret og representantskapet var inforrnert om at Ager Energi skulle ut av prosjektet (se
punkt 2.2.2) og den 2. juli 2007 vedtok begge organer investeringsrammen på NOK
milliarder. På bakgrunn av dette mener vi det er klart at det lå innenfor styrets kompetanse å
behandle inngåelsen av denne avtalen. Dette var en praktisk oppfølging av vedtaket om selve
investeringen, som igjen var basert på og nettopp forutsatte at Agder Energi ble kjøpt ut.
3.1.4

Godkjennelse av behandlingsavtalen/enerettsavtalen

Avtalen om behandlingstjenester (enerettsavtale) for husholdningsavfall mellom Agder
Renovasjon og Returkraft ble behandlet og godkjent av styret i Agder Renovasjon i et styremøte
den 3. september 2007, men avtalen ble først inngått den 28. august 2008.
Avtalen tildeler Returkraft enerett i 20 år for behandling av husholdningsavfall og er således en
legal og kommersiell forutsetning for prosjektet, og noe som representantskapet antas å ha
behandlet og diskutert i sitt møte 2. juli 2007, men uten at vi er sikre på dette.
IsaLian Lene_vihar hatt er det uavhengig av dette reist spørsmål ved om avtalen om tildeling av
enerett i alle tilfelle skulle vært behandlet av representantskapet, og om den skulle hatt en
nærmere forankring i eierkommunene.
Vi mener at avtaleinngåelsen for Agder Renovasjons vedkommende ligger innenfor styrets
kompetanse og at det, isolert sett, er tilstrekkelig at avtaleinngåelsen er behandlet av styret.
Styrets innstilling fra 2. juli 2007 og representantskapets vedtak av samme datoSimidiertid
etter vårt syn inneholdt en mer spesifikk henvisning til inngåelsen av denne avtalå-riog dens
varighet, da denne avtalen i praksis innebar en langvarig "låsing" av fremgangsmåten for
eierkommunenes avfallshåndtering.

i)
Wi

N 13

Vi er ikke kjent med om eierkommunene ble informert om avtalen før den ble inngått, herunder
konsekvensene av å inngå avtalen, og vi kjenner heller ikke til om by- og kommunestyrene i
eierkommunene har behandlet enerettsavtalen og konsekvensene av denne. I fall kommunene
hadde mottatt slik informasjon burde dette etter vår vurdering fremkommet av protokollen fra
styremøtet.
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3.1.5

Økt investeringsramme til NOK 1,3 milliarder

Dokumentgjennomgangen viser at styret og representantskapet først ble informert om at
investeringskostnaden hadde økt til NOK 1,3 milliarder i styre- og representantskapsmøtene
henholdsvis 25. og 26. september 2007. Informasjonen kom frem via Agder Renovasjons
henvendelse til Arendal kommune om å stille garanti for 34 % av et lån på NOK 1,3 milliarder.
Det ble ikke fattet noen beslutninger direkte knyttet til denne økningen verken i styret eller
representantskapet i Agder Renovasjon. Som nevnt i punkt 2.2.9 ovenfor, godkjente styret i
Returkraft kostnadsrammen på NOK 1,3 milliarder 10. desember 2007.
Den 2. juli 2007 ga representantskapet som nevnt tidligere styret fullmakt til å delta i dannelse
av Returkraft innenfor en økonomisk ramme på NOK 1,12 milliarder. Nesten tre måneder
senere økte denne rammen altså med NOK 178 millioner uten at dette er nevnt i de styre- og
representantskapsprotokoller vi har gjennomgått for Agder Renovasjon.
Spørsmålet blir da om styret og representantskapet i Agder Renovasjon skulle behandlet denne
kostnadsøkningen.
I utgangspunktet var denne kostnadsøkningen et anliggende for styret og eventuelt
generalforsamlingen i Returkraft. Agder Renovasjon utøver sin eiermyndighet via
generalforsamlingen i Returkraft.
Sett i henhold til de lovregler som gjelder for forvaltningen av virksomheten i de aktuelle
selskapene, det vil si Agder Renovasjon og Returkraft, mener vi at det ikke er noe krav om at
styret eller representantskapet i Agder Renovasjon skulle behandlet og vedtatt
kostnadsøkningen.
Siden kommunale garantier på dette tidspunktet var annonsert som en mulig
finansieringsmåte", hadde det imidlertid etter vårt syn vært fornuftig at informasjon om
kostnadsøkningen ble gitt både til styret i Agder Renovasjon og til de tre eierkommunene. Vi er
ikke kjent med om slik informasjon faktisk ble gitt på det aktuelle tidspunkt.
3.1.6

Økt investeringsramme til NOK 1,43 milliarder

Den økte investeringskostnaden opp til NOK 1,43 milliarder ble indirekte vedtatt av bystyret i
Arendal ved at bystyret vedtok å stille garanti for 34 % av tilsvarende beløp. I protokollene fra
styre- og representantskapsmøter i Agder Renovasjon henvises det kun til orienteringer om
Returkraft/prosjektet. Den økte investeringskostnaden til NOK 1,43 milliarder som følge av økt
garanti på NOK 130 millioner, er imidlertid ikke nevnt i noen av protokollene vi har gjennomgått.

18

Notat fremlagt i styremøte i Agder Renovasjon 21. februar 2007.
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Som for kostnadsøkningen nevnt i punkt 3.1.5 ovenfor, er også dette et anliggende for styret i
Returkraft. I henhold til relevante selskapsrettslige regler mener vi derfor at det ikke er noe krav
om at styret og/eller representantskapet i Agder Renovasjon skulle behandlet og vedtatt
kostnadsøkningen. Som nevnt ovenfor hadde det imidlertid etter vårt syn vært fornuftig om
informasjon om kostnadsøkningen ble gitt både til styret i Agder Renovasjon og til de tre
eierkommunene, men vi er ikke kjent med om slik informasjon faktisk ble gitt på det aktuelle
tidspunkt.
3.1.7

Agder Renovasjons direkte økonomiske engasjement i Returkraft
I henhold til aksjonæravtalen datert 20. desember 2007 mellom RKR og Agder Renovasjon
forpliktet Agder Renovasjon seg til å skyte inn aksjekapital på NOK 3,4 millioner og ansvarlig lån
på NOK 12,4 millioner i Returkraft. Vi er ikke kjent med at Agder Renovasjon har benyttet lånte
midler for å kunne skyte inn aksjekapital eller gi det ansvarlige lånet. Beslutningen om å
en slik avtale hører derfor inn under styrets kompetanse, jf. vedtektenes §§ 15 og 16 som
oppstiller begrensninger i styrets adgang til å oppta lån med kommunale garantier/driftskreditt,
samt lån mot pantesikkerhet i maskiner og utstyr. Siden Agder Renovasjon hadde økonomiske
midler til å foreta innskuddet og yte det ansvarlige lånet, var det ikke nødvendig at avtalen ble
behandlet av representantskapet.
kt_
L
1,7 Agder Renovasjons deltakelse i emisjonen fremgår ikke klart av protokollen fra styremøtet
fal.dumat Agder Renovasjon faktisk deltok i emisjonen, viser imidlertid at styret i Agder
Renovasjon har tatt stilling til kapitalforhøyelsen i Returkraft. Et slikt vedtak burde etter vårt syn
vært fattet og gjengitt klart i en styreprotokoll.
Aksjonæravtalen ble senere signert av Tormod Vågsnes på vegne av Agder Renovasjon. I
henhold til vedtektene innehas signatur av styrets leder, parafert av daglig leder.
2_
Paraferingskravet ble ikke oppfylt.
3.2

Om saksbehandlingen

som lede frem til beslutningene har vært forsvarlig

Basert på dokumentgjennomgangen og dpÇ øvrige dokumentasjonen og informasjonen som er
gjort tilgjengelig for oss, har vi ingen holdepunkter for å si at saksbehandlingen i styret og
representantskapet ikke har vært forsvarlig. Vi har heller ikke holdepunkter for å hevde at
representantskap, styre eller daglig leder har gått utenfor sin myndighet, eller at enkelte
styremedlemmer har gått ut over de fullmakter de er tildelt.
3.3

Om det foreligger skriftlig dokumentasjon som underbygger beslutningene
Som tidligere påpekt gir enkelte av innkallingene, protokollene og øvrig dokumentasjon fra
styre- og representantskapsmøtene begrenset med informasjon om vedtakene som er fattet og
grunnlaget for beslutningene. I samtalene vi har hatt er det også blitt gitt uttrykk for at den
skriftlige dokumentasjonen har vært mangelfull, men at styremedlemmene har mottatt den
informasjonen de har etterspurt muntlig. Videre er det viktig å nevne at det kan ha foreligget
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skriftlig informasjon som vedlegg til innkallingene eller protokollene ut over det vi har fått
fremlagt.
I enkelte tilfeller er det vanskelig å lese ut av protokollene hva styret og representantskapet har
blitt informert om. Dette gjelder særlig protokollene fra styre- og representantskapsmøtene 2. juli
2007.
Etter vår vurdering burde protokollene og dokumentasjonen som følger innkallingene eller som
er inntatt som vedlegg til protokollene, generelt vært mer utførlige.
3.4

Nærmere om de garantier som er stilt av enkelte av Agder Renovasjons
eierkommuner

Det kan reises spørsmål ved om garantistillelsene på vegne av Returkraft skulle vært behandlet
av styret eller representantskapet i Agder Renovasjon, men etter vårt syn er det klart at dette i
utgangspunktet er et forhold som juridisk kun involverer Returkraft og de aktuelle
eierkommunene. Det understrekes i den sammenheng at lånet er tatt opp av Returkraft som
låntaker, og at det var långiver(ne) som hadde behov for og krevde garanti fra eierkommunene.
Selv om Returkraft var låntaker, var det Agder Renovasjon som sendte en henvendelse om
garantistillelse til Arendal kommune. Vi ser ikke grunn til å gå nærmere inn på hvorfor Agder
Renovasjon tok på seg denne oppgaven, men nøyer oss med å konstatere at Agder
Renovasjon synes å ha fulgt opp enkelte administrative oppgaver, inkludert denne, på vegne av
Returkraft.
Når Agder Renovasjon først tok på seg å følge opp garantistillelsen ville det, etter vårt syn, vært
hensiktsmessig også å sende en kopi av brevet til de to andre kommunene, dvs. Froland og
Grimstad, særlig siden Agder Renovasjon i sitt brev til Arendal kommune viste til at "her kan
Kristiansand og Arendal stille garantiene og eventuelt sikre seg bakover ved avtaler med de
andre kommunene eller gjennom sikkerhet i anlegger.
På den annen side kunne også Arendal kommune, da kommunen mottok henvendelsen om
garantistillelse i 2007, tatt kontakt med Grimstad og Froland kommune og bedt om sikkerhet for
garantistillelsen/fordeling av garantien.
Den 18. oktober 2007 behandlet driftsstyret og bystyret i Arendal kommune henvendelsen fra
Agder Renovasjon, og vedtok å stille garantien etter tilrådning fra rådmannen basert på
følgende forutsetninger:
•

"Dette vedtaket forutsetter at det foreligger garanti fra Kristiansand kommune for
resterende 66 % av låneopptaket.
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•

Bystyret forutsetter at det arbeides med sikte på at deler av de to kommunenes garantier
kan overtas av andre kommuner som deltar i renovasjonsarbeidet i de interkommunale
selskapene."

Det synes, basert på ovennevnte, klart at Arendal kommune valgte å avgi garantien uten å sikre
seg eller uttrykkelig forutsette en fordeling av garantiansvaret på Grimstad og Froland kommune
forut for garantistillelsen, men at man ville følge opp dette i ettertid. Derimot ble det uttrykkelig
forutsatt slik garantistillelse fra Kristiansand kommune.
Vi tar her ikke stilling om Grimstad og Froland kommune er forpliktet til å stille garanti da det
faller utenfor vårt mandat.
Vi ønsker likevel å gjøre oppmerksom på at det i forbindelse med den første garantistillelsen på
NOK 1,3 milliarder, ble gitt lån fra både Kommunekreditt Norge AS på NOK 700 millioner og
Kommunalbanken på NOK 600 millioner, men at vi kun har sett dokumentasjon på at
Kommunalbanken krevde kommunal garanti.19 I protokoll fra styremøte i Returkraft datert 13.
november 2007, inntatt som dokument 73 i dokumentoversikten, står det at lånetilbudet på NOK
700 millioner fra Kommunekreditt Norge AS er stilt med den betingelse at Nordea Bank Norge
AS stiller garanti overfor Kommunekreditt Norge AS. På denne bakgrunn stiller vi spørsmål ved
om det var påkrevd med kommunale garantier for lånet på NOK 700 millioner fra
Kommunekreditt Norge AS.

3.5

3.5.1

Om Agder Renovasjon har ivaretatt sin informasjonsplikt
overfor eierkommunene

internt i selskapet og

Innledning

Styre- og representantskapsmedlemmene velges blant representanter i by- og kommunestyrene
i eierkommune. Eierkommunene deltar således i beslutningsprosessene via sine representanter
disse organene. Vedtektene fra 1998 fastlegger ingen retningslinjer for rapportering til
eierkommunene, verken fra selskapet selv eller fra enkeltmedlemmene som representerer
eierkommunene i de ulike selskapsorganene.
I selskapsavtalen for IKSet fra 2011 er det derimot inntatt en bestemmelse om informasjonsplikt
til eierkommunene i § 10 siste avsnitt, hvor det fremgår at styret sammen med daglig leder har
19

Brev fra styret i Agder Renovasjon til Arendal kommune datert 24. september 2007, inntatt som
dokument 59 i dokumentoversikten, hvor følgende fremgår:
«Kommunekreditt krever ikke kommunal garanti for lånene, og har indikert en rente på NIBOR
pluss 0,2 %».
«Prosjektet kan også finansieres gjennom Kommunalbanken under forutsetning av at
eierkommunene som står bak de interkommunale renovasjonsselskapene stiller kommunale
garantier».
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"et særlig ansvar for å informere eierkommunene om forhold som har betydning for deltakernes
ansvar og oppgaver i tilknytning til selskapets oppgavern.
Vi er ikke gjort kjent med at det tidligere er gitt retningslinjer eller instrukser fra eierkommunene
til styre- og representantskapsmedlemmer om for eksempel informasjonsstrømmen fra styreog/eller representantskapet til eierkommunene.
3.5.2

Internt i selskapet

En gjennomgang av styre- og representantskapsprotokollene viser at prosjektet Agder
Energisentral/Returkraft har vært et gjennomgående tema på møtene i perioden vi har
gjennomgått. Vårt hovedinntrykk er videre at informasjonsflyten internt i selskapet har vært god,
og at styre- og representantskapet har fått den informasjonen de har etterspurt fra daglig
leder/styreleder. Vi har ikke mottatt informasjon om eller sett dokumenter som gir uttrykk for at
den informasjon som har blitt etterspurt, ikke har blitt fulgt opp tilstrekkelig.
Vi har fått opplyst av Anita Jernquist at innkalling til representantskapsmøter og protokoller fra
representantskapsmøter i Agder Renovasjon sendes pr e-post til samtlige medlemmer og
vararepresentanter i representantskapet og til alle styremedlemmer og vararepresentanter til
styret i Agder Renovasjon. Vi har videre fått opplyst at representantskapets leder fra 2010 har
fått tilsendt alle styremøteprotokollene.
Det er videre utarbeidet retningslinjer for representantskapet20, for styret og ansatte
representanter i styret 21, samt for daglig leder i Agder Renovasjon.22 Disse tydeliggjør det
enkelte organs plikter.
3.5.3

Overfor eierkommunene

I den grad eierkommunene i Agder Renovasjon i den perioden vi har undersøkt har fått for lite
informasjon om prosessen rundt prosjektet og etableringen av Agder Energisentral og stiftelsen
av Returkraft, blir det nødvendig å ta stilling til om
20

Agder Renovasjon utarbeidet i 2011 retningslinjer for representantskapet. Disse er senere endret og
siste versjon er datert 2. februar 2012 (inntatt som dokument 213 i dokumentoversikten). I retningslinjene
er det i punkt 4 inntatt hvilke oppgaver som er fillagt representantskapet.
21

Styret i Agder Renovasjon vedtok styreinstruks og instruks for ansattes representant i Agder
Renovasjon 3. juni 2009, jf protokoll inntatt som dokument 131 i dokumentoversikten. Styreinstruksen ble
deretter revidert 21. februar 2012. Instruksene er satt inn i en styreperm sammen med andre relevante
opplysninger om virksomheten. Permen utdeles til hvert styre- og varamedlem.
22

Instruksen for daglig leder fremgår av styreinstruksen hvor det i punkt 9 er inntatt en bestemmelse om
"arbeidsfordelingen mellom styret og daglig leder."
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1) de styrende organer i Agder Renovasjon skulle informert eierkommunene på en annen
måte, og
2) om eierkommunene burde vært mer aktive og selv innhentet annen og mer informasjon.
Når det gjelder det første spørsmålet, finner vi ingen annen veiledning i vedtektene enn at
eierkommunene utøver eierskap gjennom sine valgte styre- og representantskapsmedlemmer. I
henhold til selskapsavtalen § 10 siste avsnitt har styret sammen med daglig leder:
•

"Et særlig ansvar for å informere eierkommunene om forhold som har betydning for
deltakernes ansvar og oppgaver i tilknytning til selskapets oppgaver'l

Dette antas å være et av grepene som Agder Renovasjon gjorde som følge av
selskapskontrollen i 2009. Eierkommunenes passivitet taler imidlertid for at styret og
representantskapet burde inntatt en mer aktiv holdning og informert eierkommunene ytterligere.
Når det gjelder det andre spørsmålet, er det naturlig å se hen til hvordan eierkommunene har
utøvd sine eierinteresser. Vi er kjent med at det ble gitt direkte informasjon til kommunene fra
Agder Renovasjon 25. juni 2007, uten at eierkommunene etterspurte ytterligere informasjon,
annet enn den informasjonen xLar ut fra at de har fått fra sine styre- og
representantskapsmedlemmer.
Av HALD-rapporten fremgår det videre at Agder Renovasjon skal ha gitt by- og
kommunestyrene i Arendal, Grimstad og Froland en særskilt orientering om sin virksomhet,
herunder engasjement i Returkraft, " 20 . Etter det vi kjenner vi var det by- og
kommunestyrene som etterspurte info-rmas
Dette er den eneste gangen vi har identifisert at
by- og kommunestyrene har etterspurt slik infor asjon. For øvrig har vi flere eksempler på at
styret har hatt informasjonsflyt på agendaen.23
tSutk—i-jUt fra dokumentgjennomgangen kan vi ikke se at kommunene har etterspurt mer informasjon
siden eller har bedt om å bli holdt orientert ut over den informasjon man må gå ut ifra at de har
fått fra sine styre- og representantskapsmedlemmer. Vi er imidlertid gjort kjent med at Agder
Renovasjon har vært i Arendal bystyre flere ganger for å informere, og at dette har vært på
initiativ fra bystyret.
Det er også informert om prosjektet på Agder Renovasjons hjemmesider. Videre fremkommer
Agder Renovasjons sitt økonomiske engasjement tydelig både av årsmeldinger og selskapets
regnskaper. Fra januar 2012 var Agder Renovasjon sine styremøteprotokoller tilgjengelige på
selskapets hjemmeside.

23

Protokoll fra styremøter, bl.a. 20. august 2008 og 31. oktober 2008.
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Endelig notat av 15. mai 2013

På bakgrunn av de dokumentene vi har gjennomgått er vi av den oppfatning at styret og
representantskapet i Agder Renovasjon har gitt nødvendig informasjon til eierkommunene. Sett
i ettertid kunne informasjonsstrømmen opplagt vært bedre, uten at vi finner grunnlag for å
konkludere med at styret eller representantskapet kan bebreides for dette. Eierkommunene har
heller ikke, med unntak av det ene titfellet i 2008 som er nevnt ovenfor, etterspurt mer
informasjon, og kunne inntatt en mer aktiv rolle og etterspurt informasjon, dersom de følte at de
ikke fikk den informasjonen de trengte.
Etter det vi kjenner til er det ikke utarbeidet instrukser eller etablert rutiner for rapportering fra de
styrende organer i Agder Renovasjon til de politiske organer i eierkommunene. Dette er også
påpekt i de selskapsgjennomganger som er gjort for Agder Renovasjon i 2006 og 2009.
Instrukser kunne vært gitt.
Vi har videre fått fremlagt en e-post sendt fra daglig leder i Agder Renovasjon, Anita Jernquist,
til representantskapsmedlernmene hvor det fremgår at hun mangler tilbakemelding fra flere
representantskapsmedlemmer på om de har anledning til å delta i møtet eller ikke.
Etter det vi har fått opplyst har manglende oppmøte fra representantskapets medlemmer vært
en utfordring i forbindelse med flere representantskapsmøter fordi et beslutningsdyktig
representantskap forutsetter at minst halvparten av medlemmene er til stede. Det er
eierkommunenes ansvar å sørge for å ha styre- og representantskapsmedlemmer som aktivt
ivaretar sitt verv.
Eierskapsmeldinger er nå innført i Arendal og Grimstad kommune for å sikre bedre
informasjonsflyt i eierkommunene. Dette anser vi for å være positive tiltak.
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Erik Davidsen

Bjørn Brevik
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