
Agder Sekretariat  
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder 

 
Postboks 120 

4491 Kvinesdal 

Bankkonto:  

3080 32 25660 

Organisasjonsnr.: 

988 798 185 

 

 

Eierkommuner: 

 

Ansatte: 

Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og 

Hornnes, Farsund, Flekkefjord, 

Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, 

Lindesnes, Lyngdal, Mandal, 

Marnardal, Sirdal, Valle, Åseral 

 

Daglig leder Kjell Ivar Hommen 

Telefon: 97 51 02 98 

E-post: kjell.ivar@asekretariat.no 

Saksbehandler Willy Gill 

Telefon 90 95 62 46 

E-post: willy.gill@asekretariat.no 

 

BYKLE KOMMUNE – KONTROLLUTVALET 
  

Medlemmer: Personlege varamedlemmer: 

 

Torvald Gautland, leiar Olav Mandt   

Lars Erik Domaas, nestleiar  Rolf Arne Haugen   

Magnhild Bjørnarå   Johannes W. Christensen  

Ingrid Helle Birgit Lidtveit 

Olav Mosdøl Sondov Bjåen 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET 
 

Tid: Torsdag 25. januar 2018 kl. 10.00 
 

Sted: Rådhuset, møterom A 

 

SAKSLISTE: 
SAK 01/18  GODKJENNING AV MØTEBOK 

SAK 02/18  FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 

SAK 03/18  RETURKRAFT – ORIENTERING 

SAK 04/18 ÅRSPLAN FOR 2018 

 

Eventuelt 

  

Hovden, 17. januar 2018 

 

 

 

   Torvald Gautland  

   Leiar 

        Kjell Ivar Hommen 

        Utvalssekretær 

 

 

 

Kopi sendt elektronisk til: 

Bykle kommune, ordførar, rådmann, revisorar, Astrid Steensby og Setesdølen 
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Eventuelle forfall må meldast til Kjell Ivar Hommen, tlf. 97 51 02 98.  
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BYKLE KOMMUNE – KONTROLLUTVALET 

 

MØTEBOK 
 

Møte nr. 04/17 

Dato: 21.09.2017 kl.10.00 – 11.00 

Sted: Rådhuset, møterom A 

 

 

Til stades: 

Torvald Gautland, leiar 

Rolf Arne Haugen, møtte for Lars Erik Domaas 

Magnhild Bjørnarå 

 

Ingrid Helle, møtte ikkje som følgje av manglande innkalling (sekretær sjekkar e-postadressa) 

Lars Erik Domaas hadde forfall 

Olav Mosdøl hadde forfall (personleg varamedlem kunne ikkje møte) 

 

Dessutan møtte: 

Revisor Tommy Pytten 

Utvalssekretær Willy Gill 

Det var ikkje merknader til innkalling og saksliste. 

 

SAKSLISTE: 
SAK 10/17 GODKJENNING AV MØTEBOK 

SAK 11/17 KLAGE PÅ RUTINER OG PROSEDYRER 

SAK 12/17 BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2018 

 

Eventuelt 

 

Kvinesdal,  21.09.2017   

 

Agder Sekretariat 

 

 

Willy Gill 

Utvalssekretær 
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Utskrift sendast til: 

Kontrollutvalet sine medlemmer og varamedlemmer, Bykle kommune, ordførar, rådmann, 

revisor, Astrid Steensby  og Setesdølen. 
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Møtebok  21. september  2017      Bykle kontrollutval 

 

 

SAK 10/17 GODKJENNING AV MØTEBOK 
 

Samrøystes  vedtak: 

 

Møtebok frå 7. juni 2017 vert godkjend. 

 

 

 

 

SAK 11/17 KLAGE PÅ RUTINAR OG PROSEDYRER 

 
Samrøystes vedtak: 

 

Kontrollutvalet ser ikkje grunn til å følgje opp denne saka vidare på grunnlag av 

dei opplysningar ein har motteke. 

 

 

Saksutgreiing:      Sakshandsamar: Willy Gill 

 

SAK 11/17  KLAGE PÅ RUTINAR OG PROSEDYRER 

 

Vedlegg: 

Brev frå Vidar Toreid 

 

 

Saka gjeld: 

I møte i kontrollutvalet 11.05.2017 vart det under posten Eventuelt teke opp brev frå Vidar 

Toreid kor han kjem med klage på prosedyrar, sakshandsaming og habilitet i Bykle 

kommuneadministrasjon. 

 

Utvalet gjorde slikt samrøystes vedtak: 

 

«Kontrollutvalet vil invitere rådmannen til neste møte (7. juni) for å orientere om prosedyrar 

og sakshandsaming i administrasjonsutvalet.» 

 

I møte den 7. juni orienterte rådmann Tallak Hoslemo om kommunen sine prosedyrar og 

sakshandsaminga i samband med tilsetjingar. 

 
Kontrollutvalet fatta følgjande samrøystes vedtak: Saka vert utsett til neste møte. 

 

I etterkant av kontrollutvalets møte har rådmannen også orientert kommunestyret om saka, og 

kommunestyret har slutta seg til handsaming av saka. 
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Det har ikkje kome fram opplysningar som gjer at kontrollutvalet bør følgje opp denne saka 

vidare.  

Møtebok  21. september  2017      Bykle kontrollutval 

 

 

Framlegg til vedtak: 

Kontrollutvalet ser ikkje grunn til å følgje opp denne saka vidare på grunnlag av dei 

opplysningar ein har motteke. 

 

 

 

 

SAK 12/17 BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2018 
 

Samrøystes vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget tilrår ei budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2018 på  

kr. 891 000. 

 

2. Kontrollutvalet sitt vedtak skal i medhald av § 18 i Forskrift om kontrollutval  i 

kommunar og fylkeskommunar følgje formannskapet si innstilling til 

kommunestyret. 

 

 

Saksutgreiing:      Sakshandsamar: Willy Gill 

 

 

SAK 12/17 BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2018 

 

Vedlegg: 

1. Agder Sekretariat, styret – sak 04/17  

2. Agder Kommunerevisjon IKS, delbudsjett for Bykle kommune 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalet skal etter § 18 i forskrift om kontrollutval utarbeide forslag til budsjett for 

kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. I merknadene heiter det at budsjettet skal omfatte 

både kontrollutvalets og revisjonens samla verksemd.  

 

Kontrollutvalssekretariatets budsjettframlegg 

Driftstilskotet skal dekke den normale aktiviteten i kontrollutvalet, frå sakshandsaming til 

utsending av innkallingar og utskrifter, samt arkivhald med meir. Styret i Agder Sekretariat 

handsama budsjettet i møte 5. september 2017 og legg i sitt budsjett opp til at driftstilskotet 

frå kvar av eigarkommunane vert kr 126.000 for 2018. Dette er ein auke med kr 3.000 frå året 

før, tilsvarande 2,5%. 

 

Kommunerevisjonens budsjettframlegg 

Sekretariatet har motteke revisjonssjefen sitt framlegg til budsjettramme frå Agder 

Kommunerevisjon IKS. Tilskotet til revisjonen utgjer kr 610.000, som er ein auke med  
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kr. 15.000 frå året før, tilsvarande 2,5%. Budsjettet er handsama i styret, medan 

representantskapet fastset budsjettet endeleg i løpet av september. 

 

Ifølge forskrifta skal utgifter til kontrollutvalets samla verksemd være ein del av budsjettet for 

kontroll og tilsyn. Som tidligare er det en eigen post i budsjettframlegget til dekning av 

utvalet sine utgifter. Dette gjelder bl.a. møtegodtgjering, reiseutgifter, kurs mm. 

 

Budsjettframlegget: 

Det framlagde budsjettframlegg for kontroll og tilsyn bygger på  

 Førre års budsjettramme 

 Førebels budsjett for Agder Kommunerevisjon IKS for 2018 (styrehandsama) 

 Vedteke budsjett for Agder Sekretariat for 2018 

 

 
 Budsjettframlegg 

2018 

Vedteke budsjett 

2017 

Vedteke budsjett 

2016 

Tilskot til 

revisjonsdistrikt 
Kr.    610 000  

 

Kr.   595.000 Kr.  588 626 

 

Andel av 

sekretariatstenester 
Kr     126 000 Kr.   123.000 Kr.  120 000 

Kontrollutvalet sine 

utgifter : 

 

Møtegodtgjersle 

m.m. 

Kurs og andre utg. 

Andre 

Konsulenttenester 

 

 

 

 

 

Kr       45.000 

Kr       30.000 

 

Kr       80.000 

 

 

 

 

Kr.     45.000 

Kr.     30.000 

 

Kr.     80.000 

 

 

 

 

Kr     45.000 

Kr     30.000 

 

Kr     80.000 

Totalbudsjett Kr     891.000 Kr.   873.000 Kr.  863 636 

 

 

Framlegg til vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget tilrår ei budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2018 på  

kr. 891 000. 

 

2. Kontrollutvalet sitt vedtak skal i medhald av § 18 i Forskrift om kontrollutval  i 

kommunar og fylkeskommunar følgje formannskapet si innstilling til kommunestyret. 

 

 

 

 

Eventuelt 

 

Nytt frå revisor 

Revisor orienterte om status for selskapskontroll i Setesdal brannvesen IKS og 

forvaltningsrevisjon kommunale avgifter. Forvaltningsrevisjonsrapporten sendes på høyring i 

oktober.  

Revisor orienterte også om plan for gjennomføring av regnskapsrevisjon. Ein tar sikte på å 

starte opp i oktober. 
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Nytt frå sekretær 

Utvalssekretær orienterte om mellombels skifte av sekretær som følgje av sjukdom. 

Møte 23.11 går som planlagt dersom forvaltningsrevisjonsrapport er klar for handsaming. 



Agder Sekretariat 

 

Kontrollutvalget i Bykle kommune   Sak 02/18 

        Møtedato: 25.01.2018 

        Sakshandsamar: kih 

 

 

SAK 02/18 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON – Internkontroll knytta til 

kommunale avgifter i Bykle kommune 

 

Vedlegg: 

1. Rapport frå Agder Kommunerevisjon, datert 20. desember 2017 

 

 

Saksopplysningar: 

 

Generelt: 

Forvaltningsrevisjon er eit verktøy som kommunestyret og kontrollutvalet skal bruke for å 

sikre at kommunen drives på ein måte som varetek innbyggjarane sitt behov og rettigheter 

best mulig. Forvaltningsrevisjon er ein av de pålagte oppgåvene til kontrollutvalet. Gjennom 

forvaltningsrevisjon undersøker kontrollutvalet om kommunen etterlever regelverk, når 

fastsette mål, og om ressursane forvaltast på ein effektiv måte. 

 

Fokus på å bidra til forbetring er eit viktig aspekt med gjennomføring av 

forvaltningsrevisjonar.  

 

Bakgrunn: 

Kontrollutvalet gjorde i sitt møte 11.05.2017 ei tinging av forvaltningsrevisjonsprosjektet « 

Internkontrollsystem knytt til innkrevjing av kommunale avgifter og gebyr» med fokus på ei 

vurdering av om kommunen har tilfredsstillande kontroll med innkrevjing av tilkoplings- og 

årsavgift for vann og avlaup. 

 

Rapporten har på vanlig måte vært på høyring hjå kommunen. Høyringssvaret står på side 51 i 

rapporten. 

 

Endelig rapport vart ferdig i desember 2017 og vert med dette lagt fram for handsaming i 

kontrollutvalet. 

 

Revisjonen vil presentere rapporten i møtet. 

 

Problemstillingar: 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært gjennomført med ei vurdering av desse spørsmåla: 

(Sitat frå rapporten) 

 

1. Har kommunen foretatt risikovurdering og definert mål for Byggsak og Teknisk drift og 

eigedom, og har kommunen tilfredsstillende rapportering knyttet til måloppnåelsen? 

 

2. Har Bykle kommune rutiner for vurdering av inhabilitet (ev. etiske retningslinjer) for 

kommunalt ansatte og politikere knyttet til behandling av byggesaker? 

 



3. Har Bykle kommune et forsvarlig system for behandling av byggesøknader og 

registrering av tilkopling til vann og avløp etter regler i Pbl med forskrifter? 

 

4. Har kommunen egne kvalitetssikringrutiner, herunder system for registrering og 

oppfølging av avvik, knyttet til behandling av søknader etter plan og bygningsloven og 

søknader om tilkopling? 

 

5. Har kommunen tilfredsstillende oversikt (register) over hytter/fritidsboliger, 

ferieleiligheter med tilhørende informasjon for å fastsette korrekt gebyrsats for 

tilkopling og årsavgift for vann og avløp i samsvar med prisene i «Kommunale 

avgifter, prising og tilskot for 2017»? 

 

6. Har kommunen rutiner for å kontrollere at alle hytter, fritidsboliger og ferieleiligheter 

som er tilkoplet vann og avløp betaler kommunale gebyr? 

 

7. Har kommunen system og rutiner for beregning av selvkost – for å sikre at 

gebyrsatsene ikke overstiger selvkost? 

 

Revisjonskriterier er dei krav og det ein venter seg vert nytta for å vurdere i kommunens 

internkontrollsystem, kriterier som angir krav til byggesakshandsaming og retningsliner ol 

knytt til register og innkrevjing av brukarbetaling. Jamført med faktaskildringa, gjev 

revisjonskriteriene grunnlag for dei analyser og vurderingar som vert gjort, samt dei 

konklusjonar som vert trekt. Dei er eit viktig grunnlag for å kunne dokumentere eventuelle 

avvik eller svakheter. 

 

Funn: 

Ein syner til rapporten sitt samandrag. 

 

Revisors tilrådingar: 

På bakgrunn av dei vurderingane som er gjort av revisjonen i rapporten, kjem dei med nokre 

tilrådingar om tiltak som dei meiner kan styrke arbeidet med internkontroll og styrke 

grunnlaget for innkrevjing av kommunale avgifter i Bykle kommune. 

 

Revisjonen kjem med desse tilrådingane:  

(Sitat frå rapporten) 

 

 Internkontrollsystemet Compilo tas i bruk innenfor alle tjenesteområdene i kommunen. 

 

 Alle ansatte bør få tilstrekkelig og tilpasset opplæring i bruk av internkontrollsystemet. 
 

 

 Alle tjenesteenhetene bør ha en tidsplan for å utarbeide og legge inn dokumentasjon 

knyttet til internkontroll i Compilo. (Risikovurdering, organisasjonskart, 

prosessbeskrivelser, kontrollhandlinger, rutinebeskrivelser ol.) 

 Det bør foretas en vurdering av om avviksrapporteringsmodulen i Compilo skal tas i 

bruk i alle tjenesteenhetene. 
 

 



 Byggesak bør innarbeide et punkt om vurdering av inhabilitet i retningslinjer og/eller 

sjekklister for byggesaksbehandlingen. 

 

 Byggesak bør gjennomføre en gjennomgang (risikovurdering) av virksomheten som 

grunnlag for å prioritere internkontrolltiltak, slik som utarbeidelse av 

prosessbeskrivelser kontrolltiltak og skriftlige rutinebeskrivelser. 
 

 

 Byggesak bør, i samsvar med krav i Plb med forskrift, utarbeide en plan for tilsyn, 

samt en årlig rapportering til kommunestyret over hvilke tilsyn som er gjennomført. 

 

 Teknisk drift og eigedom bør foreta tilsvarende kontroller, som er gjennomført i 

midtregionen, av hytter som ikke er registrert som tilkoplet til vann- og avløpsnett og 

som ligger i områder med kommunalt vann- og avløpsnett. (Det er ikke et krav å være 

påkoplet, derfor må dette undersøkes i de enkelte tilfeller). 

 

 

Vurdering: 

Som alt nemnd i saka er eit viktig formål med forvaltningsrevisjon å bidra til forbetringar.  

 

Det er kommunestyret som gjer vedtak i saka etter innstilling frå kontrollutvalet. Me råder 

kontrollutvalet til å gjere framlegg til  kommunestyret om å be rådmannen følge opp 

revisjonens tilrådingar i rapporten.  

 

Det bør i tillegg bli sett ein frist for tilbakemelding til kontrollutvalet om oppfølging av 

rapportens tilrådingar.  

 

I rådmannens høyringssvar vert det sagt at det er ein fyldig og oversiktleg rapport. 

Rådmannen kjenner seg att i dei utgreiingar og konklusjonar som revisor legg fram. 

 

I rådmannens høyringssvar vert enkelte av forholda i rapporten kommentert næmare. 

 

 

 

Framlegg til innstilling til kommunestyret: 

 

1. Kommunestyret ber rådmannen fylgje opp dei tilrådingane som kjem fram i rapporten. 

2. Kommunestyret ber rådmannen gje ei tilbakemelding til kontrollutvalet innan 1. juli 

2018 om korleis tilrådingane i rapporten er fylgd opp. 

 



 
 

 

   
  Agder Kommunerevisjon IKS  E-post: post@agderkomrev.no   Avd. Setesdal 
Postadr.: Postboks 417 Lund  Hjemmeside: www.agderkomrev.no   Kasernevegen 19 
  4604 Kristiansand  Telefon Kr.sand: 38 07 27 00   4735 Evje 
Hovedktr. Tollbodgata 37  Telefon Evje: 977 60 455     
Org.nr.  987 183 918 
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1 Sammendrag 
 
Bestilling, problemstillinger og kriterier 
Kontrollutvalgene i Bykle kommune vedtok i møtet 11.05.17 å be revisjonen gjennomføre 
prosjektet «Internkontrollsystem knyttet til innkreving av kommunale avgifter og gebyr». 
Kontrollutvalget ønsket fokus på vurdering av om kommunen har tilfredsstillende 
kontroll med innkreving av tilkoblings- og årsavgift for vann og avløp.  
 
Problemstillingene som revisjonen har drøftet i denne forvaltningsrevisjonsrapporten 
ble lagt frem for kontrollutvalget i forbindelse med behandlingen av prosjektplanen for 
prosjektet. Problemstillingene er knyttet til om Bykle kommune har forsvarlig intern-
kontrollsystem - overordnet og spesifikt knyttet til behandling av byggesaker, og til 
kommunens system for innkreving av gebyr for tilkobling til det kommunale vann- og 
avløpsnettet.    
 
Revisjonen har i kapittel 3 drøftet kriterier som vi mener er relevante å legge til grunn for 
vurderingen av de ulike problemstillingene. Kriteriene er hentet fra lov og forskrift, 
veiledere og kommunens egne forskrifter. Anbefalinger i KS sin veileder «Rådmannens 
internkontroll – hvordan få orden i eget hus?» er sentral i vurderingen av om Bykle 
kommune har et forsvarlig internkontrollsystem. I vurderingen av kommunens 
behandling av byggesaker og innkreving av kommunale gebyr er sentrale kriteriekilder; 
 Forvaltningsloven  
 Plan- og bygningsloven (Pbl) med forskrift 
 Arkivloven 
 Retningslinjer for beregning av selvkost fra Kommunal- og moderniseings-

departementet (KMD). 
 Kommunens etiske retningslinjer 
 
Funn og vurderinger  
Overordnet internkontroll – rådmannens ansvar 
Revisjonens vurdering er at Bykle kommune har gjennomført overordnet ROS-analyse og 
foretatt vurderinger som grunnlag for å styrke kvaliteten på tjenestene og effektiviteten i 
ressursbruken innenfor flere sentrale tjenesteområder.1 Revisjonen registrerer at det 
foreløpig ikke er gjennomført tilsvarende gjennomgang av Byggesak som er organisert 
innenfor Rådmannens stab. Det er etter revisjonens vurdering viktig at kommunen følger 
opp og gjennomfører de tiltak de selv har avdekket som nødvendig for å styrke 
kommunens internkontroll. Dette gjelder særlig formalisering av rutiner og prosesser og 
bruk av kvalitetssikringssystemet Compilo.  
 
Kommunens rutiner for vurdering av inhabilitet 
Bykle kommune har etiske retningslinjer der ansatte og politikere i samsvar med 
forvaltningslovens bestemmelser instrueres i å vurdere egen inhabilitet, og å ta opp med 
overordnet dersom de kommer i en situasjon der personlige interesser kan påvirke 
avgjørelsen i en sak de har faglig ansvar for eller deltar i behandlingen av. Etter 

                                                        
1 Teknisk drift og eiendom, økonomi og personalfunksjonen, pleie- og hjelpetjenesten og Helsetjenesten i 
Bykle og Valle er gjennomgått 
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revisjonens vurdering bør rådmannen sikre at retningslinjene med jevne mellomrom er 
tema i møter med ansatte, og at de gjennomgås i forbindelse med opplæringen av 
politikere og ny-ansatte i kommunen.    
 
Revisjonen oppfatter at saksbehandlerne på Byggesak og rådmannen, som frem til 
september 2017 også har vært faglig ansvarlig for vedtak på administrativt nivå, har 
vurdert sin habilitet i de sakene de har behandlet. Revisjonen mener også saks-
behandlere og rådmannen har vært bevisst i forhold til å opptre korrekt i de saker der 
rådmannen har vært inhabil. Ordføreren har da, på vegne av kommunestyret, fattet 
vedtak i sakene. 
 
Etter revisjonens vurdering bør kommunen innarbeide et punkt om vurdering av 
inhabilitet i retningslinjer og/eller rutiner for byggesaksbehandlingen.  
 
Behandling av byggesaker  
På grunnlag av de byggesaker revisjonen har gått gjennom er vår vurdering at 
forvaltningslovens krav til skriftlighet, begrunnelse og angivelse av klageadgang er fulgt. 
Iht. data fra KOSTRA har kommunen i 2015 og 2016 behandlet alle byggesaker innenfor 
de tidsfrister som er angitt i Pbl.   
 
Etter revisjonens vurdering bør kommunen foreta en gjennomgang av ressursbruken og 
kontrollrutinene innenfor Byggesak. En slik risikovurdering av virksomheten vil kunne 
avdekke hvilke tiltak som bør prioriteres for å styrke internkontrollen. Rådmannen opp-
lyser at Byggesak står for tur og vil bli gjenstand for en gjennomgang. Han opplyser 
videre at kommunen i begrenset grad har skriftlige rutiner for byggesaksbehandlingen.  
 
Etter revisjonens vurdering har ikke kommunen en oppdatert strategi for tilsyn av 
byggesaker etter bestemmelsene i Pbl § 25-1. Kommunen bør utarbeide en strategi for 
tilsyn og en årlig rapport om tilsynsvirksomheten til kommunestyret i samsvar med 
kravene i Byggeforskriften § 15-1 andre ledd.  
 
Oversikt over hytter og leiligheter som er tilknyttet vann- og avløpsnettet 
Revisjonen har vurdert om Bykle kommune i dag har tilfredsstillende oversikt (register) 
over hytter og ferieleiligheter som er tilkoblet vann- og avløpsnettet.  
 
Manglende søknad om, og utsteding av ferdigattest, og manglende innsending av 
registreringsskjema for tilkobling, synes å ha vært de viktigste årsakene til at kommunen 
har hatt noe mangelfull oversikt i sine system over hytter og ferieleiligheter som har vært 
tilkoblet vann- og avløpsnettet. 
 
Frem til 2013 ble tilkoblingsgebyr fakturert etter at det ble gitt ferdigattest, eller etter at 
rørlegger sendte inn registreringsskjema for tilkobling. Fra og med 2013 er rutinene 
endret. Faktura for tilkoblingsgebyr blir nå sendt ut, med ett års betalingsfrist, i 
forlengelsen av at det gis igangsettingstillatelse. Fra 2016 ble årsavgift fakturert ved 
forfallsdato for tilkoblingsavgift. Tidligere skjedde dette i forbindelse med at kommunen 
fikk inn tilkoblingskjema.   
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Revisjonen oppfatter at endringene i rutinene for fakturering, og de fysiske kontrollene 
som er gjennomført, har gitt gode resultater. Revisjonens vurdering er at kommunen i 
dag har mye bedre oversikt over hytter og fritidsleiligheter som er tilknyttet kommunalt 
vann- og avløpsnett enn de hadde i 2016, før de første kontrollene ble gjennomført. Ut fra 
kommunens egne opplysninger gjenstår det å kontrollere ca 80 hytter som står som ikke-
tilkoblet i kommunes register, og som ligger i felt med kommunalt vann- og avløpsnett.  
    
Rutiner for fakturering av kommunale gebyr og selvkost 
Bykle kommune har foretatt en gjennomgang av arbeidsprosesser og rutiner i Økonomi- 
og personalfunksjonen. Funn og anbefalinger til forbedringstiltak er beskrevet i 
rapporten «Optimalisering av økonomi- og personalfunksjonen i Bykle Kommune» 
(datert 06.09.16).  
 
Revisjonens vurdering er at gjennomgangen av prosessen knyttet til fakturerings-
grunnlaget i KomTek har vært grundig. Rutinene for utføring av de ulike arbeids-
prosessene bør, som anbefalt i rapporten fra gjennomgangen høsten 2016, skrives ned 
som en del av formaliseringen av rutiner og prosesser i kommunen.   
 
Bykle kommunes selvkostregnskap ble kontrollert i forbindelse med årsoppgjøret for 
2016. Det ble ikke avdekket vesentlige feil eller mangler i denne gjennomgangen.  
 
Anbefalinger  
På grunnlag av vurderingene vi har foretatt i denne forvaltningsrevisjonen har vi i 
kapittel 10 kommet med anbefalinger til tiltak som, etter vår vurdering, kan styrke 
arbeidet med internkontroll og styrke grunnlag for innkreving av kommunale avgifter i 
Bykle kommune. Anbefalingene er knytter til:   
 
 Internkontrollsystemet Compilo bør tas i bruk innenfor alle tjenesteområdene i 

kommunen.  
 Ansatte bør få opplæring i bruk av internkontrollsystemet. 
 Tjenesteenhetene bør ha en tidsplan for å utarbeide og legge inn dokumentasjon 

knyttet til internkontroll i systemet.  
 Det bør foretas vurdering av om kommunen skal bruke avviksrapporteringsmodulen i 

Compilo. 
 Byggesak bør foreta en gjennomgang (risikovurdering) som grunnlag for å prioritere 

internkontrolltiltak.  
 Byggesak bør innarbeide et punkt om vurdering av inhabilitet i retningslinjer og/eller 

rutiner for byggesaksbehandlingen. 
 Byggesak bør i samsvar med krav i Pbl med forskrift, utarbeide en plan for tilsyn, og 

en årlig rapportering til kommunestyret over hvilke tilsyn som er gjennomført.  
 Teknisk Drift og Eiendom bør foreta kontroller av resterende hytter som ligger i felt 

med utbygd kommunalt vann- og avløpsnett, men som ikke er registrert som tilkoblet 
til vann- og avløpsnettet.    
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2 Innledning 

2.1 Bestilling 
Agder Kommunerevisjon IKS har utarbeidet en overordnet analyse for Bykle kommune 
som dannet grunnlaget for kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 
perioden 2016-2019. Plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt av kommunestyret 
23.01.17 (sak 6/17). «Forsvarlig internkontrollsystem» er et av områdene hvor det i 
planen foreslås forvaltningsrevisjon.   
 
I møte i kontrollutvalget 23.03.17 (sak 3/17) vedtok kontrollutvalget å be revisjonen 
utarbeide en prosjektplan for prosjektet «forsvarlig internkontrollsystem». 
Prosjektplanen ble behandlet i kontrollutvalgets møte 11.05.17 (sak 7/17). 
Kontrollutvalget vedtok å be revisjonen gjennomføre prosjektet «Internkontrollsystem 
knyttet til innkreving av kommunale avgifter og gebyr» basert på de problemstillinger 
som fremgår i prosjektplanen.  
 
Kontrollutvalget ønsket at internkontroll knyttet til brukerbetaling skal være 
fokusområde. Dette henger blant annet sammen med tidligere drøftinger i 
kontrollutvalget der det er stilt spørsmål ved om kommunen har tilfredsstillende kontroll 
med beregningsgrunnlaget for brukerbetalingen i kommunen. Kontrollutvalgets fokus 
har særlig vært rettet mot avgifter og gebyr knyttet til fritidsboliger i kommunen, 
herunder avgifter for tilkobling til vann- og avløpsnett.  
 
I forslaget til formål og problemstillinger for dette forvaltningsrevisjonsprosjektet la 
derfor revisjonen til grunn at kontrollutvalget ønsket en vurdering av om Bykle 
kommune har forsvarlig internkontroll knyttet til behandling av byggesøknader og 
registering av tilkobling til vann og avløp, herunder oppfølging og kontroll med 
innkreving av tilkoblings- og årsavgift for vann og avløp. 
 

2.2 Bakgrunn for prosjektet - internkontroll og brukerbetaling 
I oversikten over priser for kommunale betalingstjenester; «Kommunale avgifter, prising 
og tilskott for 2017», vedtatt av kommunestyret 01.12.16, fremgår det at kommunen har 
betalingstjenester innenfor ulike sektorer. Her inngår brukerbetaling for kulturskole, leie 
av utsyr, SFO-betaling, hjemmehjelpssatser, husleiesatser osv. Her finner en også satser 
for avgifter og gebyr knyttet til plan- og byggesaksbehandling og tilkoblings- og årsavgift 
for vann og avløp.  
 
Høsten 2017 er det i overkant av 28002 hytter og ferieleiligheter i Bykle kommune. 
Turistnæringen er av stor betydning for næringsliv og sysselsetting i kommunen. 
Revisjonens vurdering er derfor at det er viktig at kommunen har et godt system for 
beregning og innkreving av gebyr og avgifter knyttet til fritidsboliger. Av hensyn til 
kommunens renommé, likebehandling av hytteeiere og kommunens inntekter, er det 
sentralt å sikre at gebyr og avgifter kreves inn i samsvar med lovkrav og kommunestyrets 
vedtak. Forskriftsmessig utbygging og tilkobling til vann- og avløpsnett er også sentralt i 
et helse- og miljøperspektiv.  

                                                        
2
 Kilde Bykle kommune. Tallet er hentet fra KomTek 
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Betalingstjenestene som revisjonen ser på i dette prosjektet; byggesaksgebyr og 
tilkoblings- og årsavgift for vann og avløp, er selvkosttjenester. Kommunen må kunne 
dokumentere at brukerbetalingen ikke overstiger kostnadene kommunen har ved å 
produsere tjenestene.3 Kommunen må også ha kontroll med beregningsgrunnlaget.  
 
Det har vært stilt spørsmål ved om kommunen har tilfredsstillende oversikt over alle 
hytter og fritidsleiligheter som er tilkoblet det kommunale vann og avløpsnettet. Med 
gjeldende tilkoblingsavgifter (i 2017) på 21 500 kr for vann og 73 500 kr for kloakk så 
utgjør tilkobling en betydelig utgift for den enkelte utbygger/hytteeier som kobler seg til 
det kommunale vann- og avløpsnettet. I sum er det også viktige gebyrinntekter for 
kommunen som over tid justerer gebyrene slik at de ikke overstiger kommunens selvkost 
knyttet til disse tjenestene.  
 
Saksbehandling i samsvar med lovkrav og kommunestyrers vedtak, og gode system for 
registering og innkreving av kommunale gebyr, er avgjørende for å sikre likebehandling 
og at alle som skal, betaler kommunale gebyr. 
 
Byggesak i Bykle kommune har de to siste årene vært organisert under rådmannen i 
rådmannsstab.4 På kommunens internettside finner vi kontaktinformasjon og link til 
ulike veiledere og søknadsskjema for byggesaksbehandling. Byggesak har ansvaret for 
behandling av alle typer byggesaker og fører tilsyn med at plan- og bygningsloven følges i 
kommunen.  
 
Vann og avløp er organisert under tjenesteenheten Teknisk drift og eigedom (TDE). Fra 
kommunens nettside ser en at TDE utfører alle tjenester knyttet til drift og forvaltning av 
kommunale vann- og avløpsrenseanlegg, inkl. nye anlegg. På nettsiden finner en lenke til 
skjema for «Registrering av tilkobling til offentlige vatn- og avløpsledning» og «Forskrift 
om vass- og avløpsgebyr for Bykle kommune». TDE har ansvaret for at alle boenheter 
(hus, hytter og leiligheter), som skal betale for tekniske tjenester (renovasjon og vann og 
avløp), er registrert i KomTek – kommunens system for registrering og oppfølging av 
tekniske gebyrtjenester.   
 

2.3 Formål og problemstillinger 
Formålet med forvaltningsrevisjon er å foreta; Systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak 
og forutsetninger.5 
 
Formålet med dette prosjektet er å vurdere om Bykle kommune har forsvarlig intern-
kontroll knyttet til byggesaksbehandling og registrering av tilkobling til vann- og avløps-
nett, herunder kontroll med innkreving av tilkoblings- og årsavgift for vann og avløp. 
Dette innebærer en kontroll av om kommunen har system som sikrer at virksomheten 
skjer i samsvar med gjeldende regelverk og kommunestyrets vedtak på området. 

                                                        
3 For selvkosttjenester har staten utarbeidet «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale 
betalingstjenester» (H-3/14).  
4 Byggesak, som inngår i planavdelingen, blir fra høsten 2017 ifbm ansettelse av ny plansjef inndelt som 
egen avdeling. 
5 Jf. Kommuneloven § 78 nr 2, og forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 7. 
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Revisjonen legger til grunn at kommunen bør ha gode system for behandling og 
oppfølging av søknader, og at kommunen bør følge opp og kontrollere at hytter, som er 
tilkoblet vann og avløpsnettet, betaler tilkoblings- og årsgebyr. 
 
Kommunen må også kunne dokumentere at byggesaksgebyr og gebyr for vann og avløp 
er i samsvar med regler for selvkosttjenester.    
 
Revisjonen ønsker å vurdere følgende spørsmål:6 
 
1. Har kommunen foretatt risikovurdering og definert mål for Byggsak og Teknisk drift 

og eigedom, og har kommunen tilfredsstillende rapportering knyttet til mål-
oppnåelsen? 
 

2. Har Bykle kommune rutiner for vurdering av inhabilitet (evt. etiske retningslinjer) for 
kommunalt ansatt og politikere knyttet til behandling av byggesaker? 

 
3. Har Bykle kommune et forsvarlig system for behandling av byggesøknader og 

registrering av tilkobling til vann og avløp etter regler i Pbl med forskrifter?7  
 

4. Har kommunen egne kvalitetssikringsrutiner, herunder system for registrering og 
oppfølging av avvik, knyttet til behandling av søknader etter plan og bygningsloven og 
søknader om tilkobling?  
 

5. Har kommunen tilfredsstillende oversikt (register) over hytter/fritidsboliger, ferie-
leiligheter med tilhørende informasjon for å fastsette korrekt gebyrsats for tilkobling 
og årsavgift for vann og avløp i samsvar med prisene i «Kommunale avgifter, prising 
og tilskott for 2017»? 
 

6. Har kommunen rutiner for å kontrollere at alle hytter, fritidsboliger og ferieleiligheter 
som er tilkoblet vann og avløp betaler kommunale gebyr?  

 
7. Har kommunen system og rutiner for beregning av selvkost – for å sikre at gebyr-

satsene ikke overstiger selvkost? 
 

                                                        
6 Problemstillingene er de samme som ble vedtatt i prosjektplanen men rekkefølgen er noen endret.  
7 Revisjonen legger til grunn at Byggsak behandler søknader etter Pbl, som omfatter søknader om å legge 
ned vann og avløpsrør for tilkobling til kommunens nett, og at selve tilkoblingen meldes til kommunen ved 
TDE  ved at rørlegger sender inn registreringsskjema for tilkobling.   



AAggddeerr  KKoommmmuunneerreevviissjjoonn  IIKKSS                                                         

 

  Side 11 av 51
   

2.4 Metode 
Undersøkelsen er gjennomført i tråd med standard for forvaltningsrevisjon fra Norges 
kommunerevisorforbund (RSK 001). Metoden for informasjonsinnhenting har i hovedsak 
vært dokumentgjennomgang og intervju.  
 
Dokumentgjennomgang 
Revisjonen har etterspurt rutiner og prosedyrer som kommunen har for saksbehandling, 
registrering av informasjon, beregning av gebyr og innkreving av gebyr. Revisjonen har 
også bedt om å få se rutiner, prosedyrer for å sikre at ferdigstilte hytter, og eldre hytter 
og fritidsboliger som blir koblet til vann og avløp, blir registrert i kommunens 
betalingssystem. Revisjonen har også bedt om å se etiske retningslinjer og andre 
dokument som er relevant for å vurdere om kommunen har en saksbehandling og 
oppfølging av vedtak som er i samsvar med lov og regelverk og kommunestyrets vedtak. 
For å foreta kontrollhandlinger, for å se om rutiner og prosedyrer følges har revisjonen 
fått tilgang til byggesaker i kommunens arkivsystem. Revisjonen har også bedt om 
dokumentasjon for kommunens beregning av selvkost der dette er aktuelt knyttet til de 
betalingstjenestene vi vurderer.  
 
Intervjuer 
I tillegg til gjennomgang av kommunens rutiner, prosedyrer, retningslinjer og saker på 
dette området, har vi intervjuet ansatte og ledere som jobber med plan- og 
byggesaksbehandling og oppfølging og kontroll med vann og avløpstilkobling. Revisjonen 
har hatt telefonmøter og innhentet informasjon fra blant annet rådmannen, tjenesteleder 
for TDE, økonomisjefen, tjenesteleder for Pleie- og hjelpetjenester (angående 
internkontrollsystemet Compilo), saksbehandlere på Byggesak, arkivansvarlig, ansvarlig 
for registrering i Matrikkelen og ansvarlig for registrering og oppfølging av informasjon i 
KomTek.  
 
Revisjonen har forsøkt å begrense prosjektet i samsvar med angivelsen av formål og 
problemstillinger over. Revisjonen har vurdert internkontroll knyttet til kommunens 
byggesaksbehandling, og når det gjelder registrering og innkreving av gebyr er det kun 
påkoblings- og årsgebyr for vann og avløp som er vurdert.  
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3 Revisjonskriterier  
Revisjonskriteriene er de krav, normer og/eller standarder som danner grunnlaget for å 
vurdere om det foreligger avvik eller svakheter på det reviderte området.8  
 
I dette prosjektet er det naturlig å legge til grunn kriterier som angir krav og for-
ventninger til kommunens internkontrollsystem, kriterier som angir krav til byggesaks-
behandling og retningslinjer ol knyttet til register og innkreving av brukerbetaling.  
 
Under vil vi omtale de ulike kildene for revisjonskriterier som vi mener er relevante. I 
vurderingen av den enkelte problemstilling vil vi utdype de kriterier som vi legger til 
grunn for vurderingen.    
 

3.1 Krav til internkontroll i kommunen 
Interkontroll handler om hvordan kommunens virksomheter skal innrettes for at 
kommunen skal nå de mål som er satt for virksomheten. Den skal bidra til god styring, til 
kvalitet og effektivitet i tjenestene. Internkontroll skal videre bidra til et godt omdømme 
og legitimitet i befolkningen, og til etterlevelse av lover og regler. Det finnes ikke ett svar 
på hva som er en betryggende kontroll, det må vurderes i de enkelte tilfeller. KS påpeker 
at internkontrollen bør være praktisk og håndterbar, og den bør være integrert i 
virksomhetsstyringen. 
 
Én definisjon av internkontroll som er brukt i flere forskrifter, er at internkontroll er; 
«systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, 
utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov om …». 
 
KS skriver i «Rådmannens internkontroll – hvordan få orden i eget hus?» at i praksis kan 
en si at internkontroll er: «Formaliseringer, dokumenter, rutiner (arbeidsformer, kontroll-
tiltak, prosedyrer og rapporteringer) som utarbeides, vedlikeholdes, kontrolleres og følges 
opp, for å sikre at kommunen har den ønskede utvikling, at lover og regler overholdes, at 
det er kvalitet og effektivitet i tjenestene, og at omdømme og legitimitet ikke svekkes». 
 
KS påpeker videre at «Internkontroll dreier seg i stor grad om å være beredt og å fore-
bygge, og å gjøre dette på en slik måte at det gir trygghet for at kommunens utvikling går i 
ønsket retning». 
 

3.1.1 Kommuneloven 

I kommuneloven stilles det generelt krav om at rådmannen skal ha betryggende kontroll 
med kommunens virksomhet. I Kommuneloven § 23 nr 2 (b) heter det; «Administrasjons-
sjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og over-
ordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll».  
 

                                                        
8
 NKRF, Veileder i forvaltningsrevisjon, s.49. Hentet fra 

http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_i_forvaltningsrevisjon_NKRF__2016_04_25.pdf  

http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_i_forvaltningsrevisjon_NKRF__2016_04_25.pdf


AAggddeerr  KKoommmmuunneerreevviissjjoonn  IIKKSS                                                         

 

  Side 13 av 51
   

I NOU – 2016:4 «Ny kommunelov» er det pekt på at det er helt sentralt for en god intern-
kontroll at den er systematisk, og at det gjøres risiko- og vesentlighetsvurderinger som 
kan ligge til grunn for prioriteringer.  
Internkontrollen bør være tilpasset til lokale forhold, virksomhetens størrelse, egenart, 
aktiviteter og risikoforhold. Dokumentasjonskrav må ikke føre til unødvendig 
byråkratisering. 
 
 Videre er det sentralt at avvik og risiko for avvik følges opp, og at internkontrollen 
dokumenteres. 
 
I forslag til ny kommunelov er det pekt på enkelte konkrete forhold som utvalget mener 
administrasjonssjefen bør sikre er på plass som en del av et internkontrollsystem. Det 
bør omfatte: 
 Et delegasjonsreglement, der oppgaver, ansvar og myndighet er beskrevet 
 Etiske - korrupsjonsforebyggende retningslinjer med habilitetsregler 
 Skriftlige rutiner og prosedyrer 
 Risikovurderinger 
 Kontrollhandlinger og avviksrapportering 

 

3.1.2 KS – anbefalinger 

KS har utarbeidet veilederen «Rådmannens internkontroll – hvordan få orden i eget 
hus?» med råd til hvordan kommunene kan følge opp kravene til «betryggende kontroll» 
og styrke arbeidet med internkontroll. I veilederen fokuserer KS på at det er nødvendig å 
tenke helhetlig og systematisk i arbeidet med å bygge opp et tilfredsstillende kontroll-
system. De peker på at en systematisk tilnærming kan gjøre internkontrollen mer 
relevant og meningsfull, og bidra til forebygging og forbedring. 
 
Anbefalingene fra KS samsvarer med de fokusområdene som trekkes frem i forslaget til 
ny kommunelov.  KS er opptatt av at det kreves systematisk arbeid over tid å bygge opp 
et helhetlig kontrollmiljø som «fungere som et verktøy for ledelse og styring».  Det krever 
fokus og engasjement fra ledelsen og ansatte i organisasjonen. KS anbefaler rådmennene 
å definere mål for kontrollsystemet og ha en omforent strategi for å nå målene. Mål for 
kontrollmiljøet bør være at det skal bidra til: 
 Helhetlig styring og riktig utvikling 
 Etterlevelse av lover og regler  
 Godt omdømme og legitimitet 
 Kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen 
 
For å nå målene for helhetlig kontrollsystem, med fokus på de områdene med størst 
risiko, mener KS at det er en forutsetning at rådmennene fokuserer på;  
 risikovurdering - kartlegging av hva som kan gå galt, hva det er viktig å ha orden på  
 formalisering - organisering, dokumenter, rutiner og prosedyrer og  
 kontroller - rapportering, avviksregistrering og avvikshåndtering 
 
I rådmannens oppfølging av enhetene anbefaler KS blant annet at:  
 Rådmannen må ved strategiformidling, styringsdialog og engasjement etterspørre 

resultater, og vise at forbedringsprosesser og vedlikehold av internkontrollen er viktig. 
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 Ha tydelige forventninger til formalisering og dokumentasjon. Tilrettelegge ved å inn-
føre maler og ensartet praksis for sammenliknbare aktiviteter. 

 Gjennom risikovurderinger som gjennomføres, og informasjon som aggregeres bør råd-
mannen være oppdatert på risikobildet og tilstanden. Risikovurderinger som gjennom-
føres på tjenestenivå vil klargjøre hvorvidt rutiner og prosedyrer er etablert og følges. 

 
Revisjonen legger anbefalinger fra KS til grunn for vurderingen av om rådmannen i Bykle 
kommune har tilfredsstillende internkontroll knyttet til kommunens byggesaks-
behandling og system for registrering og innkreving av gebyr for tilkobling til vann- og 
avløpsnett. 
 

3.2 krav til saksbehandlingen  

3.2.1 Forvaltningsloven  

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) gjelder for et hvert 
statlig og kommunalt organ.9 Forvaltningsloven skal bidra til å ivareta innbyggernes 
rettssikkerhet. Den kommunale saksbehandlingen skal følge prinsipper for forsvarlig 
saksbehandling og for god forvaltningsskikk. Når kommunen behandler en byggesøknad 
(etter Pbl § 21-4) og fatter et vedtak, så er det etter forvaltningsloven § 2 b – et enkelt-
vedtak – «et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte 
personer».  For avgjørelser som forvaltningsloven definerer som enkeltvedtak gjelder 
klare saksbehandlingsregler i forhold til sakens parter.  Saksbehandlingen skal utøves av 
saksbehandlere som ikke er inhabile og som har taushetsplikt ved behandling av 
taushetsbelagt informasjon. Saksbehandlingen skal være i samsvar med legalitets-
prinsippet. Det betyr at enkeltvedtak skal bygge på lover og regler og kommunestyrets 
vedtak. Vedtak skal være skriftlige, de skal begrunnes og det skal fremgå at søker har 
klageadgang. «En riktig, upartisk og konsekvent rettsanvendelse vil også ivareta 
hensynet til rettferdighet og likebehandling med andre, tilsvarende tilfeller».10 Saker skal 
også behandles så raskt som mulig uten ugrunnet opphold.11  
 

3.2.2 Habilitetsbestemmelser og etiske retningslinjer 

Et viktig prinsipp i offentlig forvaltning er at de som behandler og treffer vedtak i en sak 
skal være upartiske. I forvaltningsloven kapittel 2 (§ 6 - § 10) gis bestemmelser knyttet til 
habilitet for offentlige tjenestemenn og enhver annen som utfører tjenester eller arbeid 
for forvaltningsorganet. Dette innebærer at inhabilitetsbestemmelsene også omfatter 
folkevalgte representanter i kommunen.12 I veileder til habilitetsbestemmelsene fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)13 heter det; «Formålet med 
inhabilitetsreglene er å sikre korrekte avgjørelser, opprettholde tilliten til dem som fatter 
avgjørelsene, og beskytte beslutningstakerne mot at det sås tvil om deres troverdighet.  

                                                        
9 I Pbl § 1-9 er det vist til at «Forvaltningsloven gjelder med de særlige bestemmelser som er gitt i denne 
loven». 
10 Kilde: Grimstad og Halvorsen; Forvaltningsloven i kommunene, Veiledning og kommentar. 2011 
11 I Pbl § 21-7 og § 21-8 er det bestemmelser om konkrete tidsfrister for særskilte søknader etter Pbl.  
12 Kilde: Grimstad og Halvorsen; Forvaltningsloven i kommunene, Veiledning og kommentar. 
13 Kilde; Kommunal- og moderniseringsdepartementets Veileder; Habilitet i kommuner og fylkes-
kommuner om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
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At saker behandles på en objektiv måte er avgjørende for at allmennheten skal ha tillit til 
at det skjer en forsvarlig saksbehandling i forvaltningen. Det er ikke i seg selv 
kritikkverdig å være inhabil. Men det er kritikkverdig hvis en folkevalgt eller en 
tjenestemann ikke fratrer ved inhabilitet».  
 
I Forvaltningsloven § 6 angis hvilke forhold som gjør en offentlig tjenestemann «ugild til 
å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en 
forvaltningssak». Dersom offentlig tjenestemann selv er part i saken, i slekt eller familie 
med involverte, eller når det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten 
til den offentlige tjenestemanns upartiskhet, er han inhabil.  
 
Tjenestemenn er etter forvaltningsloven § 8 selv ansvarlig for å vurdere sin habilitet. I 
tvilstilfeller, eller dersom en part i en sak krever det skal han forelegge spørsmålet for sin 
nærmeste overordnede til avgjørelse.  
 
I kollegiale organ (for eksempel kommunestyret, formannskapet og kommunale utvalg) 
treffes avgjørelsen, etter § 8 (2), av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. 
«Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om ugildhet for flere medlemmer, kan 
ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med 
mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal 
alle møtende medlemmer delta», jf forvaltningsloven § 8 (2). 
 
Etter § 9 skal det om nødvendig oppnevnes stedfortreder når en tjenestemann er ugild. 
 
I forvaltningsloven § 6 tredje ledd står det; «Dersom en tjenestemann er inhabil til å 
behandle saken, kan avgjørelsen i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet 
tjenestemann i sammen forvaltningsorgan». I Bykle kommune ligger byggesaks-
behandlingen i Rådmannens stab. Rådmannen har selv godkjent og signert byggesaker 
frem til ny Plan- og bygningssjef kom på plass fra september 2017. Spørsmålet har da 
vært om saksbehandlerne blir inhabile dersom rådmannen er inhabil. Kommune-
administrasjonen må anses som ett organ. Rådmannen er leder for hele kommune-
administrasjonen, og dersom rådmannen er inhabil vil derfor alle i kommune-
administrasjonen være inhabil til å treffe avgjørelse i saken. De underordnede kan 
forberede saken, men avgjørelse må fattes enten av setteadministrasjonssjef eller 
kommunestyret.14 Kommunestyret i Bykle har delegert kommunestyrets myndighet i 
denne type saker til ordføreren. 
 
KS har gjennom Kommunesektorens etikkutvalg tatt opp tema rundt habilitet og pekt på 

eksempler på situasjoner i gråsonen som omfatter både ansatte og folkevalgte.
15

 Utvalget har, i 
tillegg til å vise til veileder om habilitet fra KMD, også gitt noen råd om hva som kan ligge til 

grunn i vurderinger av slike situasjoner. KS peker på at nesten halvparten av kommune-
styrerepresentantene i Norge har en rolle som eier, styremedlem, eller daglig leder i et 
selskap. Det kan fort oppstå situasjoner som kan oppfattes å utfordre krav til upartiskhet 
og habilitet. Det samme gjelder for kommunalt ansatte. KS råder kommunene til å 
utarbeide etiske retningslinjer hvor de utdyper regelverket, og bevisstgjør folkevalgte og 

                                                        
14 Jf drøfting i Grimstad og Halvorsens «Forvaltningsloven i kommunene, veiledning og kommentarer» av 
spørsmålet om inhabilitet for underordnede i tilfeller der overordnet er inhabil. 
15 Jf Kommunesektorens etikkutvalg; «Når én av to har flere roller – om habilitet» 
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ansatte i kommunen om habilitetsbestemmelsene og den enkeltes ansvar for å vurdere 
egen habilitet.  
 
Bykle kommune har etiske retningslinjer for folkevalgte og tilsatte i kommunen (datert 
18.12.08). I punkt 1 står det at Bykle kommune legger stor vekt på at folkevalgte og 
tilsatte skal være ærlige og åpne i all sin virksomhet. Medarbeiderne skal være bevisst at 
de danner grunnlaget for innbyggerens tillit og holdning til den kommunale 
forvaltningen.  
 
I kommunens retningslinjer, punkt 11, som handler om kommunens vs personlige 
interesser, står det at dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak som 
en har faglig ansvar for, eller deltar i behandlingen av, skal en ta dette opp med 
overordnede. Eksempler på slike forhold som er nevnt i retningslinjene er tilsvarende 
som står i forvaltningsloven § 6 - blant annet personlige økonomiske interesser og 
familiære og andre nære sosiale bånd. 
 

3.2.3 Arkivloven og offentlighetsloven 

En grunnleggende forutsetning for at kommunen skal ha en effektiv forvaltning med god 
kontroll er at kommunen har et velfungerende arkivsystem i samsvar med krav i arkiv-
loven og arkivforskriften.  
 
Etter arkivloven § 6 plikter kommunen, som et offentlig organ, å ha et arkiv som er 
innrettet på en slik måte at «dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og 
ettertid». 
 
I forskrift om offentlige arkiv er det gitt nærmer bestemmelser om arkivorganisering og 
arkivsystem. Kommunen bør ha en egen arkivtjeneste under ledelse av arkivansvarlig.      
Etter forskriftenes § 2-2 skal kommunen til en hver tid ha en ajourført arkivplan, som 
viser hva arkivet omfatter, og hvordan det er organisert.  
 
I samsvar med § 2-6 plikter kommunen å ha en eller flere journaler for registrering av 
dokumenter i de sakene kommunen oppretter. Alle inngående og utgående dokumenter, 
som etter offentlighetsloven § 4 må regnes som saksdokument, skal registreres i 
journalen. Kapittel tre i forskriften, som omhandler arkivrutiner, gir bestemmelser om 
hvordan dokument skal behandles og registreres. All inngående post skal leveres arkivet 
(jf § 3-1), og saksdokument skal registreres i journalen før de går til saksbehandling. 
   
Etter offentlighetsloven § 3 er hovedreglene at dokumenter, journaler ol skal være åpent 
for innsyn dersom ikke annet er bestemt i andre lover. Alle kan kreve innsyn i dokument. 
I § 10 står det at organet (kommunen) skal føre journal etter arkivlovens bestemmelser. 
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3.3 Krav til byggesaksbehandling og til registrering av tilkobling 

3.3.1 Plan- og bygningsloven og Byggesaksforskrift  

Oppføring av hytter og leiligheter, tilbygg, bruksendring, innleggelse av vann- og avløps-
anlegg ol. er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Vann- og avløpsanlegg skal 
utføres i tråd med de samme kontroll- og ansvarsreglene som andre søknadspliktige 
tiltak i plan- og bygningsloven. Byggesaksforskriften med veileder (Sak10) gir detaljerte 
bestemmelser for byggesaksbehandlingen. Formålet med forskriften er blant annet å 
sikre:  
 effektiv og forsvarlig saksbehandling av byggesaker for å ivareta samfunnsmessige 

hensyn, herunder god kvalitet i byggverk 
 at det føres effektivt og systematisk tilsyn med at tiltak gjennomføres i samsvar med 

bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven 
 at det reageres mot brudd på bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygnings-

loven, og at reglene om ileggelse av overtredelsesgebyr praktiseres forsvarlig og ens-
artet. 

 
I vurderinger av byggesaksbehandlingen i dette prosjektet vil fokuset være på om 
kommunen har gode rutiner, maler og kvalitetssikringprosedyrer knyttet til 
behandlingen av byggesaker, og om kommunen har tilfredsstillende registrering og 
behandling av data som danner grunnlag for innkreving av tilkoblings- og årsavgift for 
vann og avløp.  
 
Pbl stiller også krav til tidsfrister for behandling av byggesøknader. Dersom kommunen 
ikke overholder fristene kan dette få betydning for gebyret kommunen har lov å kreve 
inn.  
 
Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har utarbeidet veiledere, vedtaksmaler, forslag til 
sjekklister ol for å bistå kommunene slik at saksbehandlingen skjer i samsvar med lov-
krav. Direktoratets forslag til sjekklister skal bidra til å sikre at saksbehandlingen skjer i 
samsvar med kravene i Pbl med forskrift.16   
 
Kontroll og tilsyn med tiltak utføres i all hovedsak av egne foretak som skal være 
uavhengige av utførende tiltak. Kapittel 14 i byggeforskriften gir nærmere bestemmelser 
om kontroll og tilsyn. I forskriftenes kapittel 15 er kommunens eget tilsynsansvar omtalt. 
Etter § 15-1 skal kommunen utarbeide en strategi for tilsyn etter Pbl § 25-1, og 
kommunene skal utarbeide en årlig rapport over tilsynsvirksomheten. 

 
Et kritisk punkt kan være å sikre at alle byggetiltak avsluttes med ferdigattest. Fra og 
med 2010 har det etter Pbl § 21-10 vært krav til ferdigattest for alle søknadspliktige 
tiltak, både de som krever ansvarlig søker og de som tiltakshaver selv kan utføre. Erfaring 
også fra andre kommuner er at det er en utfordring at mange tiltak mangler bruks-
tillatelse eller ferdigattest. Dette gjelder særlig for tiltak fra perioden før nye 

                                                        
16 Sjekklisten inneholder punkter knyttet til vurdering av om søknaden er fullstendig, hva type søknad det 
er, om krav til ansvarlig søker er oppfylt, om det omsøkte tiltaket er i samsvar med kommuneplan og 
reguleringsplan med bestemmelser, om det er behov for dispensasjon, om adkomst, om tilknytning til vann 
og avløpsnett og sjekkpunkter knyttet til ansvarlig søker. 
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bestemmelser om ansvar og kontroll trådte i kraft fra 199817, men det gjelder også for 
mindre tiltak som tiltakshaver selv kunne forestå,18 og hvor det frem til 2010 ikke var 
krav til ferdigattest. 
 

3.3.2 Matrikkelloven 

Etter § 5 i Lov om eigedomsregistrering (matrikkelloven) er kommunene lokal 
matrikkelstyresmakt og har dermed ansvar for blant annet å føre matrikkel i kommunen.  
 
Kartverket har utarbeidet veileder til kommunene som hjelp i kommunenes arbeid med 
kontinuerlig ajourhold av bygningsinformasjon i Matrikkel. Utgangspunktet er at 
kommunene etter matrikkelloven har et ansvar for kontinuerlig ajourhold av bygnings-
informasjon i Matrikkel. Når det søkes og kommunen gir tillatelse til et tiltak skal dette 
registreres, for eksempel med kode for rammetillatelse, eller igangsettingstillatelse. Når 
tiltakshaver søker om - og kommunen avslutter saken med ferdigattest, skal Matrikkelen 
oppdateres med denne informasjonen. 
  

3.3.3 Drikkevannsforskrift  

Teknisk drift og eigedom (TDE) har ansvaret for det kommunale vann- og avløpssystemet 
i kommunen.  TDE mottar registreringsskjema for nye tilkoblinger til kommunens vann- 
og avløpsnett. I Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) § 7 
står det: «Vannverkseieren skal etablere internkontroll ved vannforsyningssystemet, og 
sikre at denne følges opp. Internkontrollen skal sikre og vise at kravene i denne 
forskriften etterleves, og skal tilpasses vannforsyningssystemets art og omfang». Det er 
angitt hva internkontrollen minst skal omfatte. Her inngår; hvordan vannforsynings-
systemet er organisert, hvordan ansvaret og myndigheten er plassert, rutinene vann-
verkseieren har etablert for å sikre at kravene i denne forskriften etterleves, rutinene 
som følges dersom det oppstår avvik fra kravene i denne forskriften og rutinene som 
følges for å hindre at avvik fra regelverket gjentar seg. 
 
Revisjonen har i denne forvaltningsrevisjonen valgt å avgrense kontrollen til å be om inn-
syn i kommunens internkontrollsystem knyttet til drikkevannstilførselen.  
 

3.4 Krav til beregning og innkreving av gebyr og avgifter  
Kommunens rett til å kreve gebyr for byggesaksbehandling er hjemlet i Plan- bygnings-
loven § 33-1 Gebyr. Her heter det: 
Kommunestyret selv kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling av søknad om 
tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter denne lov eller 
forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag. 
 

                                                        
17 Etter endringen av plan- og bygningsloven i 1997 ble det krav til at kvalifiserte firma (foretak), skulle ha 
ansvar for å sende inn søknader. Foretakene var også ansvarlig for at tiltakene ble avsluttet med 
ferdigattest som er kommunens formelle avslutning av byggesaken (Kilde; Søgne kommunes nettside). 
18 Saker som tiltakshaver kan utføre selv, hvor det ikke er krav om ansvarlig foretak.   

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-22-1868
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Retningslinjer19 for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, fra 
Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) gir nærmere angivelse av beregning 
av selvkosttjenester.  
 
I Kommunale avgifter, prising og tilskott for 2017, finner en oversikt over hvilke 
betalingstjenester Bykle kommune har og prisen kommunestyret har fastsatt for de 
enkelte tjenester. Prislisten vil ligge til grunn for revisjonens vurdering av om kommunen 
krever inn riktig gebyr. 
 

                                                        
19 KMD H 3/14 Nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (gjeldende 
fra 2015)  
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4 Overordnet internkontroll – rådmannens ansvar 

4.1 Problemstilling og kriterier 

 Har kommunen foretatt risikovurdering og definert mål for Byggsak og Teknisk drift 
og eigedom, og har kommunen tilfredsstillende rapportering knyttet til mål-
oppnåelsen? 

 
Denne problemstillingen har vi valgt å se i sammenheng med en vurdering av om Bykle 
kommune har et sektorovergripende system for kontroll, som er hensiktsmessig med 
tanke på å følge opp kravet i kommunelovens § 23 om “betryggende kontroll”. Funn og 
revisjonens vurderinger knyttet til denne første problemstillingen vil danne et naturlig 
bakteppe for vurderingen av om internkontrollen knyttet til byggesaksbehandlingen og 
innkreving av påkoblings- og årsavgift for vann og avløp er tilfredsstillende.    
 
Revisjonen har lagt anbefalinger i forslaget til ny kommunelov (NOU 2016:4) og KS sine 
anbefalinger til hva som bør inngå i et helhetlig kontrollsystem (omtalt i kapittel 3) til 
grunn for vurderingen av om rådmannen sørger for å ha betryggende kontroll. På 
grunnlag av disse anbefalingene har revisjonen stilt spørsmål til rådmannen om hvordan 
han følger opp ansvaret for å; sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 
forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. 
Herunder om; 
 Kommunen har en systematisk tilnærming for å gjøre internkontrollen relevant og 

meningsfull, og om den bidrar til forebygging og forbedring 
 Hvilke mål kommunen har for internkontrollen 
 I hvilken grad internkontrollen omfatter; 

o Risikovurderinger 
o Et delegasjonsreglement, der oppgaver, ansvar og myndighet er beskrevet 
o Etiske retningslinjer med habilitetsregler  
o Skriftlige rutiner og prosedyrer 
o Kontrollhandlinger og avviksrapportering 

 

4.2 Fakta 

4.2.1 ROS analyse, mål og rapportering 

I rådmannens framlegg til årsmelding for 2016 står det; «Det er viktig å sikre god 
internkontroll på alle felt i kommunen, og det vert arbeid aktivt for å sikre dette.»  
Det er vist til at det er utarbeidet en felles ROS-analyse for alle Setesdalskommunene.20 
Vann- og avløpsnett er et av de temaene som er vurdert særskilt. Dette er også et område 
der det i samsvar med drikkevannsforskriften og forurensingsforskriften stilles særskilte 
krav til internkontroll og risikoanalyse, jf omtalen av kriterier i kapittel 3 foran. Behovet 
for en tilpasset og bærekraftig arealforvaltning følger også av risiko knyttet til 
klimaendringer som kommunen står overfor de kommende år.  
 

                                                        
20 Resultatene fra analysen er presentert i rapporten «ROS Setesdal 2015» 
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Videre er arbeidet med innføringen av kvalitetssikringssystem (Compilo) i alle enheter 
omtalt i årsmelding. (Kvalitetssikringssystemet Compilo er nærmere omtalt i eget avsnitt 
under).  
 
I Økonomiplanen for 2017–2020 finner en organisasjonskart og omtale av den 
administrative organiseringen. Kommunens overordnede mål for perioden, og oppgaver 
og mål for de enkelte tjenesteområdene er omtalt i økonomiplanen. Folkevalgtes kontroll 
med økonomistyringen ivaretas gjennom budsjett og økonomiplan, og gjennom 
tilbakemeldinger som kommer i forbindelse med tertialrapportering og årsmelding, jf 
omtale i Årsmeldingen for 2016.  
 

4.2.2 Kartlegging av arbeidsoppgaver innen de enkelte tjenesteområder 

I økonomiplanen for 2016–2019 er det redegjort for at Bykle kommunes økonomiske 
handlingsrom er redusert med 35–40 mill. kr per år de siste 10 årene. For å kunne 
videreføre et tjenestetilbud av høy kvalitet, har den økonomiske utviklingen medført 
behov for økt fokus på å sikre effektiv ressursutnyttelse. De siste to årene har kommunen 
foretatt gjennomganger av de enkelte sektorene med mål å øke ressursutnyttelsen. Med 
ekstern bistand fra WSP (Tidligere Faveo), har kommunen foretatt kartlegging av 
oppgavefordeling og arbeidsmetoder innen de enkelte tjenesteenhetene. Prosjekt-
gruppene, bestående av rådmannen, personalsjefen, ekstern prosjektleder fra WSP og de 
enkelte tjenesteledere har på grunnlag av kartleggingen, der innspill fra de ansatte er 
sentralt, kommet med anbefalinger til tiltak som kan gi en mer effektiv ressursutnyttelse 
og økt kvalitet på tjenestene. Gjennomgang av de ulike tjenesteområdene og 
implementering av de organisatoriske og rutinemessige forbedringsforslagene har vært 
en sentral oppgave i organisasjonen i 2016 og 2017.  
 
Rådmannen beskriver at det har vært et mål å jobbe systematisk og i størst mulig grad 
involvere de ansatte i gjennomgangen av den enkelte enheten. Rådmannen forteller at 
kommunen har brukt mye tid for å gjøre gjennomgangene relevant og meningsfull for 
den enkelte medarbeider. Rådmannen opplever at tjenesteledere har vært engasjert i 
kartleggingene av tjenesteområdene og i vurderinger av hva som kan være flaskehalser - 
hvor det er forbedringspotensiale, og hvor det er behov for økt kontroll. Det har vært et 
mål å engasjere og skape eierskap blant de ansatte til beskrivelsen av nåsituasjonen, og 
til forbedringsforslagene som kan gjøre tjenesteproduksjonen mer effektiv og styrke 
internkontrollen.  
 
Det er gjennomført gjennomgang i Pleie- og hjelpetjenesten, Teknisk drift og eigedom 
(TDE) og Økonomi- og personalfunksjonen. Det er også planlagt gjennomgang innen 
Byggesak. Innen Økonomi- og personalfunksjonen er de enkelte arbeidsprosessene - 
hvem som har ansvar og hvordan prosessene henger sammen, vurdert sammen med de 
ansatte. Det er redegjort for funn og anbefalinger i egne rapporter for de enkelte tjenester 
hvor det er gjennomført kartlegging. Det er avdekket at det mangler skriftlige 
rutinebeskrivelser for utføring av de ulike arbeidsprosessene. Det blir påpekt at 
manglende rutinebeskrivelser i kombinasjon med at det ofte er kun én person som 
utfører den enkelte arbeidsoppgaven medfører sårbarhet for eksempel ved fravær.   
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Rådmannen påpeker at det også innen byggesaksbehandling i stor grad mangler skriftlige 
rutiner for de ulike arbeidsprosessene. 
 

4.2.3 Kvalitetslosen - Compilo 

Bykle kommune har, sammen med de andre kommunene i Setesdalen, anskaffet Compilo 
(kvalitetslosen), som sitt kvalitetssystem. Delegasjonsreglement (videredelegering av 
myndighet fra rådmannen til den enkelte tjenesteleder) og etiske retningslinjer for 
folkevalgte og ansatte ligger lagret i kvalitetssystemet Compilo.  
 
Compilo inneholder moduler for blant annet risikovurdering, dokumenthåndtering og 
avvikshåndtering. I dokumenthåndteringsmodulen kan kommunen lagre og oppdatere 
(revisjonsstyre) alle rutiner, reglement, prosedyrer ol., som inngår i kommunens 
internkontrollsystem, på en felles plattform. Dette gir ledere og ansatte en oversikt og 
kontroll over hvilke dokumenter, endringer og revisjoner som ligger inne i systemet.  
 
Pleie- og hjelpetjenester er den tjenesten i kommunen som er kommet lengst i å ta i bruk 
kvalitetssystem. I følge tjenesteleder for Pleie- og hjelpetjenester er systemet, med 
tilgang for alle ansatte til reglement, rutiner og arbeidsprosesser og tjenestens 
avvikshåndteringssystem, en direkte oppfølging av krav til internkontroll i lov og 
forskrift for pleie og omsorgstjenestene. I følge tjenesteleder er det få rutinebeskrivelser 
eller beskrivelser av arbeidsprosesser som er lagt inn fra de andre tjenesteenhetene i 
kommunen. Pleie – og hjelpetjenesten er også den eneste enheten som aktivt bruker 
modulen for avviksregistrering. De registrerer og håndterer avvik, først og fremst knyttet 
til brukere, men også organisatoriske og HMS relaterte, i systemet.  
 
Rådmannen forteller at implementering av kvalitetslosen er tema i ledermøtene. 
Eksisterende rutinebeskrivelser, arbeidsprosesser og andre dokumenter som inngår i 
kommunens internkontroll, og de som skal utarbeides som oppfølging til gjennom-
gangene som har vært gjennomført i de enkelte tjenesteenhetene, skal legges inn i 
Compilo.   
 
De enkelte tjenestelederne, som har ansvaret for kvaliteten innenfor sine tjeneste-
områder, har ansvar for å utarbeide nødvendige rutiner og arbeidsprosesser. I følge 
rådmannen har kommunen ikke gode nok skriftlige rutiner per i dag. 
  

4.2.4 Organisering og delegasjon 

I 2015 ble det foretatt en evaluering av organiseringen av kommuneadministrasjonen. 
Hovedlinjene i dagens organisering, som er vist i figuren på neste side, ble vedtatt etter 
denne gjennomgangen.  
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Administrativt organisasjonskart21 
 

 
I forbindelse med gjennomgangen av oppgaver og arbeidsprosesser som de enkelte 
tjenesteenhetene har gjennomført med bistand fra WSP har enhetene i noe ulik grad 
foretatt en vurdering av de interne ansvarslinjene og organiseringen.  Innen økonomi og 
personalenheten ble det, med henvisning til evalueringsrapporten for 
kommuneadministrasjonen fra 2015, påpekt at organisering og oppbygging av økonomi- 
og personalavdelingen ikke var tema for gjennomgangen i 2016.22 I sluttrapporten 
«Implementering av forbedringsområder og effektiviseringstiltak i Teknisk drift og 
eiendom», er det foreslått justeringer i organiseringen på nivået under tjenesteleder med 
mål å utnytte ressursene mer effektivt. 
   

4.3 Revisjonens vurdering av overordnet internkontrollsystem 
Revisjonen har valgt å se den første problemstillingen i sammenheng med en vurdering 
av om rådmannen sørger for «betryggende kontroll» i samsvar med kravet i kommune-
loven. 
 
Revisjonens vurdering er at Bykle kommune, gjennom aktiv involvering av de ansatte, 
har en systematisk tilnærming for å gjøre internkontrollen relevant og meningsfull for 
medarbeiderne. Kommunen har som uttalt mål å sikre god internkontroll på alle felt i 
kommunen - revisjonens inntrykk er at kommunen jobber målbevisst for å nå dette.  
 
Vurdert opp mot KS sine anbefalinger til hvordan kommunene kan jobbe systematisk 
med å sikre at de har betryggende internkontroll er revisjonens vurdering at Bykle 
kommune gjør mye riktig. De har gjennomført ROS analyse, de har mål for de ulike 
tjenesteenhetene i økonomiplaner og mål som det rapporteres på i tertial- og års-
rapportering. Det er gjennomført ROS-analyse på et overordnet nivå for kommunen 

                                                        
21 Kilde: Bykle kommunes nettside 
22 Innenfor Pleie- og hjelpetjenesten og Helse og NAV er det foreslått organisatoriske tiltak og presisering 
av oppgaver og ansvar, for å gjøre ansvarslinjene mellom ulike tjenester klarere. 
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samlet, og innen de tjenesteområdene, blant annet Vann og avløp og Pleie- og hjelpe-
tjenester, hvor det er krav til dette i lov og forskrift. 
 
Kommunen har, i samsvar med anbefalinger til hva som bør danne et utgangspunkt for 
betryggende internkontroll, organisasjonskart og delegasjonsreglement, der oppgaver, 
ansvar og myndighet er beskrevet. Kommunen har også etiske retningslinjer med 
habilitetsregler. 
 
Kartleggingen som er foretatt innen de enkelte enheter/tjenesteområdene er, om enn i 
noe ulik grad, en risiko og sårbarhetsanalyse knyttet til ansvar, oppgavefordeling, 
arbeidsprosesser og rutiner innen de enkelte tjenesteområdene. Plan- og byggesaks-
tjenesten står i følge rådmannen for tur – kommunen har enda ikke foretatt noen 
gjennomgang av denne tjenesten. Det er avdekket områder som skaper sårbarhet og som 
derfor bør utbedres. Sårbarhet knyttet til blant annet manglende skriftlige rutine-
beskrivelser, og noe uklare ansvarslinjer mellom de forskjellige tjenestene,23 er noe av 
det som er avdekket. Etter revisjonens vurdering synes «kartleggingen av nåsituasjonen» 
å være en sårbarhetsanalyse tilpasset det risikonivå den enkelte tjenesteenhet står 
overfor. Revisjonens inntrykk er at de ansattes involvering er positiv. Aktiv deltakelse fra 
de ansattes side i prosessen med å gjennomgå arbeidsrutiner vil kunne bidra til å skape 
eierskap til de forbedringstiltak som foreslås for å styrke internkontrollen.  
 
Gjennomgangen, som blant annet har avdekket behov for skriftliggjøring av arbeids-
prosedyrer, har blitt gjennomført parallelt med at kommunen tar i bruk nytt kvalitets-
sikringssystem, Compilo. Revisjonens vurdering er at enhetene som skal utarbeide 
skriftlige rutiner og arbeidsprosesser bør registrere disse i Compilo. Dersom alt er samlet 
i kvalitetsstyringssystemet vet de ansatte hvor de finner styringsdokument, prosedyrer, 
rutinebeskrivelser, skjema, osv. Felles enhetlig bruk av systemets maler og lagrings-
prinsipp vil også lette arbeidet med oppdatering og revisjonsstyring av virksomhetens 
styringsdokument.   
 
Etter revisjonens vurdering er det viktig at arbeidet med å følge opp de forbedrings-
punktene som er avdekket faktisk blir gjennomført. Revisjonen mener rådmannen bør 
sørge for at de enkelte enhetene har en tidsplan for utarbeidelse av rutiner, prosedyrer 
og flytskjema som følges opp i ledermøtene. Etter revisjonens oppfatning bør rådmannen 
også sikre at alle enhetene tar i bruk kommunens internkontrollsystem Compilo. Alle 
ledere og ansatte bør få tilpasset opplæring i bruk av Compilo. De bør lære å finne 
informasjon – reglement, rutinebeskrivelser og arbeidsprosesser i systemet. Ledere, som 
har ansvar for rutiner og arbeidsprosesser innenfor sine enheter, bør få opplæring i å 
legge inn og vedlikeholde dokumenter i systemet. Rådmannen bør følge opp og sikre at 
dette blir gjennomført i all enhetene.  
 
Etter revisjonens vurdering bør rådmannen i samråd med sine enhetsledere også 
vurdere om de enkelte enheter skal ta i bruk modul for avvikshåndtering i Compilo. Her 
ligger muligheter for registrering av HMS-avvik, avvik i forhold til interne arbeids-
prosesser ol. Dersom avvikssystemet brukes konstruktivt vil det kunne bidra til å 

                                                        
23 Det er gjennomført endringer i organiseringen innen Pleie og hjelpetjenesten for å bedre dette.   
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synliggjøre hvor det er utfordringer, samtidig som det gjennom læring og forbedring 
bidrar til å styrke internkontrollen.  
 
Opplæring og aktiv bruk av internkontrollsystemet er viktig for å sikre at arbeidet med 
internkontroll blir en del av den daglige aktiviteten. Formalisering av dokumenter 
(organisasjonskart, ansvar og roller, rutiner og prosedyrer og rapporteringsmaler) i et 
system der ansatte har tilgang, og der de ansvarlige kan revidere og oppdaterte 
dokumentene, er sentralt i arbeidet med å sike betryggende internkontroll.  
 
Oppsummert ser vi at Bykle kommune har gjennomført en overordnet ROS-analyse 
sammen med de andre Setesdalskommunene. Kommunen har videre foretatt 
gjennomganger av organisering og arbeidsprosesser innenfor flere sentrale 
tjenesteområder,24  som grunnlag for å styrke kvaliteten på tjenestene og effektiviteten i 
ressursbruken. Revisjonen registrerer at dette foreløpig ikke omfatter Byggesak, en 
tjeneste som er organisert innenfor Rådmannens stab. Det er etter revisjonens vurdering 
viktig at kommunen følger opp og gjennomfører de tiltak de selv har påpekt er nødvendig 
for å styrke internkontrollen. Dette omfatter formalisering av rutiner og prosesser. 
Rådmannen bør videre sikre at kommunens ansatte får opplæring i og tar 
kvalitetssikringssystemet Compilo aktivt i bruk. Alle dokumenter som er relevante for 
internkontrollen bør ligge lagret i oppdatert versjon i system.  
 
Etter revisjonens vurdering er det videre viktig at de tiltak som blir gjennomført blir fulgt 
opp og evaluert. Internkontrollen må være et systematisk, kontinuerlig arbeid, der 
kommunen foretar evalueringer, gjennomfører forbedringstiltak, lærer og korrigerer slik 
at kvaliteten og effektiviteten på tjenestene stadig kan utvikles og forbedres.  
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet25 utga i desember 2012 Retningslinjer for 
utforming av lover og forskrifter rettet mot kommunesektoren. Der er det påpekt at: 
«Lovforarbeider, utfyllende forskrifter, veiledningsmateriell eller liknende bør slå fast at 
kommunene bør tilpasse internkontrollen til lokale forhold, virksomhetens størrelse, 
egenart, aktiviteter og risikoforhold. Dokumentasjonskrav må ikke føre til unødvendig 
byråkratisering.» Dette er viktig å huske på slik at arbeidet med internkontroll ikke blir et 
mål i seg selv, men et nyttig hjelpemiddel, et rammeverk, som kan bidra til å sikre at 
kommunen leverer effektive, tjenester av høy kvalitet i samsvar med krav i lov og 
regelverk. Etter revisjonens oppfatning vil formalisering av rutiner og prosedyrer, og 
bruk av Compilo, bidra til å klargjøre, effektivisere og øke kvaliteten på arbeidet med «å 
holde god orden i eget hus».    

                                                        
24 Teknisk drift og eiendom, Økonomi og personalfunksjonen, Pleie- og hjelpetjenesten og Helsetjenesten i 
Bykle og Valle er gjennomgått 
25 Tidligere Kommunal- og regionaldepartementet 
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5 Vurdering av inhabilitet 

5.1 Problemstilling og kriterier 
Problemstillingen lyder:  
 Har Bykle kommune rutiner for vurdering av inhabilitet (evt. etiske retningslinjer) for 

kommunalt ansatt og politikere knyttet til behandling av byggesaker? 
 
Revisjonskriterier 
I Forvaltningsloven angis hvilke forhold som gjør en offentlig tjenestemann inhabil til å 
behandle og treffe vedtak i en sak. Kommunal og moderniseringsdepartementet skriver i 
veilederen til habilitetsbestemmelsene, omtalt i kapittel 3, at «Formålet med 
inhabilitetsreglene er å sikre korrekte avgjørelser, opprettholde tilliten til dem som fatter 
avgjørelsene, og beskytte beslutningstakerne mot at det sås tvil om deres troverdighet.» 
Det påpekes at det i seg selv ikke er kritikkverdig å være inhabil, men at det er 
kritikkverdig hvis en folkevalgt eller en tjenestemann ikke fratrer ved inhabilitet.    
 
Det er avgjørende for innbyggernes tillit til den kommunale forvaltningen at 
forvaltningslovens regler for vurdering av habilitet blir fulgt. Tilliten til forvaltningen er 
basert på at behandling av saker, herunder behandling av søknader etter plan- og 
bygningsloven, skal foretas av offentlige tjenestemenn som ikke har egeninteresse eller 
på annen måte har kobling til saken som gjør at det kan tas utenforliggende hensyn.  
 
KS gir råd og bistår kommunene i arbeidet med å utarbeide etiske retningslinjer eller 
egne retningslinjer for vurderingen av habilitet.   
 
Opplæring av ansatte og politikere i regelverket for vurdering av inhabilitet er gjerne 
knyttet til gjennomgangen av kommunens etiske retningslinjer. Bykle kommune har, som 
omtalt i kapittel 3, etiske retningslinjer for folkevalgte og tilsatte hvor det i punkt 11 står 
at folkevalgte og ansatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt 
mellom kommunens interesser og personlige interesser. I reglementet står det at dette 
kan gjelde tilfeller som ikke rammes av forvaltningslovens bestemmelser. Det står videre 
at dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak, som en har faglig 
ansvar for eller deltar i behandlingen av, skal en ta dette opp med overordnet. Så følger 
eksempel på slike mulige interessekonflikter. Avslutningsvis i reglementet står det, med 
uthevet skift, at de etiske retningslinjene skal tas med i opplæringen av politikere og de 
ansatte i kommunen.  
 

5.2 Fakta 
Saksbehandler på Byggesak opplyser å ha fått informasjon om kommunens etiske 
retningslinjer ved oppstart i jobben. Retningslinjene er tilgjengelig for ansatte på 
kommunens intranettside. Det ble, i følge saksbehandler, ikke gitt noen opplæring utover 
å vise til hvor en finner kommunens etiske retningslinjer.     
 
Kommunen har ingen rutiner eller sjekklister for byggesaksbehandlingen der den 
enkeltes ansvar for å vurdere egen inhabilitet fremgår. I følge saksbehandler vurderer 
den enkelte saksbehandler sin habilitet i det daglige arbeidet. I saker der de har vært i 
tvil, om egen eller rådmannens habilitet, har de drøftet dette med rådmannen.  
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Som vi har redegjort for i omtale av kriteriene i kapittel 3 kan ikke saksbehandlerne, etter 
Fvl § 6, fatte vedtak i en sak dersom overordnet (rådmannen) er inhabil i saken. 
Saksbehandler og rådmannen opplyser at i saker der rådmannen selv har vært inhabil er 
det ordføreren, som på vegne av kommunestyret, har signert vedtaket. 
 
Rådmannen informerte også om at oversikt over alle byggesaker, også de som er 
behandlet på administrativt nivå, legges frem for planutvalget. Dette bidrar etter 
rådmannens vurdering til åpenhet, og mulighet for spørsmål og oppfølging i planutvalget 
knyttet til den administrative saksbehandlingen.  
 

5.3 Revisjonens vurdering 
Revisjonen mener det er positivt at Bykle kommune har etiske retningslinjer der ansatte 
og politikere oppfordres til å ta det opp med overordnet dersom de kommer i en 
situasjon der personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak de har faglig ansvar 
for eller deltar i behandlingen av. Etter forvaltningsloven § 8 er offentlige tjenestemenn 
selv ansvarlig for å vurdere sin habilitet. Formålet med de etiske retningslinjer er å 
bevisstgjøre ansatte og politikere om deres ansvar for å vurdere mulige 
interessekonflikter. De etiske retningslinjene inviterer til drøfting og vurdering av hva 
som kan medføre interessekonflikt. Retningslinjene bør, etter revisjonens vurdering, 
gjennomgås og danne utgangspunkt for drøfting i de ulike tjenesteenhetene. 
Retningslinjene bør også, i større grad enn det som synes å være tilfelle i dag, gjennomgås 
i forbindelse med opplæringen av politikere og nye ansatte.    
 
Revisjonen mener at fokus på vurdering av inhabilitet er viktig. Etter revisjonens 
oppfatning bør kommunen innarbeide punkt om saksbehandlers ansvar for å vurdere 
egen inhabilitet i retningslinjer og/eller sjekklister for byggesaksbehandlingen. Det vil 
kunne bidra til ytterligere bevisstgjøring av de ansatte (utover den informasjonen de som 
nyansatt får om de etiske retningslinjene), samtidig som vurdering av inhabilitet vil 
kunne være tema i forbindelse med gjennomgang og revidering av rutiner og sjekklister. 
Det er leders ansvar å sikre at de ansatte får god opplæring og at de har en felles 
forståelse, i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser, for når de kan være i en 
situasjon som innebærer at de er, eller bør få vurdert om de er, inhabile.  
 
Dersom en tjenestemann er inhabil kan vedkommende ikke «tilrettelegge grunnlaget for» 
eller «treffe avgjørelse» i saken, jf forvaltningsloven § 6 første ledd. Han eller hun må 
altså trekke seg fra behandlingen av saken. Tilsvarende må politikere som er inhabile 
trekke seg fra behandlingen av saken hvor de er inhabile.  
 
Det vil være en saksbehandlingsfeil, som kan ha som konsekvens at vedtaket i saken blir 
ansett ugyldig etter prinsippet i forvaltningsloven § 41, dersom en inhabil tjenestemann 
deltar i behandlingen av saken. I kollegiale organ (som kommunestyret) vil inhabilitet for 
et medlem, kun i tilfeller der inhabiliteten kan ha hatt betydning for vedtakets innhold, 
medføre at organets vedtak blir ugyldig. 26   
 

                                                        
26 Jf Grimstad og Halvorsen «Forvaltningsloven i kommunene, veiledning og kommentarer» (siden 235). 
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I byggesakene revisjonen har gjennomgått har vi ikke sett eksempler på saker der 
rådmannen har vurdert seg selv som inhabil. Vi har heller ikke sett eksempler der vi 
mener saksbehandler eller rådmannen burde fratre pga inhabilitet. Ut fra samtalene med 
saksbehandler og rådmannen, og på grunnlag av praksis med å orientere om alle 
byggesakene i planutvalget, mener revisjonen at saksbehandlerne og rådmannen, (som 
frem til september 2017 også har vært direkte faglig ansvarlig for de vedtak som er fattet 
på administrativt nivå), har kompetanse og fokus på vurdering av egen habilitet. 
Revisjonen oppfatter også, ut fra samtalene med rådmannen og ansatte, at kommunen 
opptrer prosessuelt korrekt27 i de saker der rådmannen har vurdert at han er inhabil - 
ordføreren har da, på vegne av kommunestyret, fattet vedtak i sakene.  
 

                                                        
27 Vi har som nevnt ikke kontrollert saker der rådmannen har vurdert seg selv som inhabil. Vi har dermed 
ikke grunnlag for å si noe om de vurderinger som er foretatt er materielt sett korrekt – dvs om 
begrunnelsen for å fratre er i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser.  
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6 Behandling av byggesaker  

6.1 Problemstillinger  
Problemstillingene: 
 Har Bykle kommune et forsvarlig system for behandling av byggesøknader og 

registrering av tilkobling til vann og avløp etter regler i Pbl med forskrifter?  
  
 Har kommunen egne kvalitetssikringsrutiner, herunder system for registrering og 

oppfølging av avvik, knyttet til behandling av søknader etter plan og bygningsloven og 
registrering av tilkobling?  

 
Revisjonen har delt besvarelsen av disse to problemstillingene i en del knyttet til 
kriterier for kvalitetssikringsrutiner (i delkapittel 6.2), og en del knyttet til krav til 
saksbehandling i Pbl, forvaltningsloven og arkivloven (i delkapittel 6.3). Del 6.2 og 6.3 
bør ses i sammenheng.  
 

6.2 Kvalitetssikringsrutiner - internkontroll i byggesaksbehandlingen 

6.2.1 Kriterier - kvalitetssikringsrutiner  

Ut fra anbefalinger til system for internkontroll (omtalt i kapittel 3) bør enhetene 
utarbeide kontrolltiltak som bidrar til at behandlingen av byggesaker og registreringer av 
tilkobling til vann og avløp skjer i samsvar med bestemmelsene i Pbl med forskrift, 
kravene til saksbehandling i forvaltningsloven og Bykle kommunes interne retningslinjer. 
 
En forutsetning for at kommunen skal kunne foreta en forsvarlig saksbehandling, i 
samsvar med gjeldende krav til byggesaksbehandling, er at enhetene har tilstrekkelig 
kvalifiserte saksbehandlere. Nyansatte må sikres opplæring og enhetene bør ha klare 
myndighets- og ansvarslinjer. Enhetene må ha saksbehandlings- og arkivsystem som 
ivaretar krav til innsynsrett, skriftlighet, begrunnelse av vedtak og klageadgang i samsvar 
med bestemmelser i forvaltningsloven.   
 
Som en del av kontrollaktiviteten bør enheten bruke sjekklister og sidemannskontroll. 
Hvordan saksbehandlingen, av ulike type saker skal behandles, der særlig søknader om 
dispensasjon krever særskilt behandling, bør fremgå av skriftlige rutiner for behandling 
av byggesaker. Skriftlige rutiner, vedtaksmaler, bruk av sjekklister og sidemannskontroll 
er viktige kontrolltiltak og gode verktøy i opplæring av nye medarbeidere.  
 
I henhold til anbefalinger til internkontroll bør tjenesteenhetene ha gjennomført risiko-
vurdering for å avdekke hvor det er størst fare for at kommunens saksbehandling ikke er 
i samsvar med de krav som gjelder for saksbehandlingen. 
 
Som en del av en dynamisk internkontroll bør enhetenes organisering, rutiner, 
kompetanse og saksbehandlingspraksis evalueres med jevne mellomrom for å påse at de 
er effektive og fungerer i samsvar med de krav som gjelder.  
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Oppsummert har vi valgt ut følgende kontrollpunkter knyttet til kontrollsystem for 
behandling av byggesøknader som bør være på plass; 
 Klar fordeling av ansvar og myndighet 
 Nødvendig kompetanse og kapasitet 
 Rutiner for byggesaksbehandling  
 Saksbehandlingssystem og vedtaksmaler 
 Sjekklister, sidemannskontroll / overordnet kontroll 
 Risikovurdering og jevnlig evaluering av internkontrollen/styringssystemet 

 

6.2.2 Fakta - kontrolltiltak i byggesaksbehandlingen  

Under følger revisjonens funn relatert til de kontrolltiltak og system for behandling av 
byggesaker som vi mener bør være implementert. 
 
Fordeling av ansvar og myndighet og kompetanse og kapasitet 
Byggesak har siden 2005 vært organisert innenfor Rådmannens stab, under kontorsjefen, 
og senere, assisterende rådmanns ansvarsområde. Stillingen som assisterende rådmann 
har stått ledig siden 01.01.16. Rådmannen selv har hatt det faglige ansvaret for Byggesak 
i perioden fra assisterende rådmann sluttet til ny plansjef tiltrådte i slutten av august 
2017. Revisjonen oppfatter at det nå blir etablert en ny Plan- og byggesaksavdeling, som 
skal ledes av den nye plansjefen, der Byggesak vil inngå. Plansjefen vil overta fag- og 
personalansvaret for de ansatte innenfor Byggesak.  
 
Rådmannen opplyser at han har fått alle byggesaker til gjennomgang og signering. 
Rådmannen har vært direkte ansvarlig for å kvalitetssikre at vedtak er i samsvar med lov 
og regelverk og kommunens egne areal- og reguleringsbestemmelser. I de saker der 
rådmannen har vurdert at han er inhabil har ordføreren på vegne av kommunestyret 
fattet vedtak i saken. Rådmannen opplyser også at alle byggesaker legges frem for 
planutvalget til orientering. Søknader om dispensasjon (fra Pbl eller bestemmelser som 
følger av loven) legges, i samsvar med kommunens delegasjonsreglement, frem til 
behandling i planutvalget.   
 
Tjenesten har de to siste årene hatt to byggesaksbehandlere. Saksbehandlerne har ulik 
fartstid. En av to saksbehandlere har vært ansatt i kommunen i mange år, mens den 
andre har under et års erfaring fra byggesaksbehandling i Bykle kommune.  
 
Spørsmålet om Byggesak har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet er vurdert på 
grunnlag av gjennomgang av enkeltsaker og KOSTRA statistikk over behandlede saker, 
antall klager og om saksbehandlingen har vært gjennomført i samsvar med tidsfrister. 
Dette er drøftet i neste avsnitt, som en del av vurderingen av om byggesaksbehandlingen 
er i samsvar med krav i Pbl.     
   
Risikovurdering, rutiner og evaluering  
Byggsak har ikke vært gjenstand for en tilsvarende gjennomgang, med bistand fra WSP, 
som er gjennomført i Økonomitjenesten, TDE og i Pleie- og helsetjenesten i kommunen. 
Organisering, oppgaver, rutinebeskrivelser ol. i Byggesak har dermed ikke blitt evaluert. 
Det er heller ikke gjennomført annen form for skriftlig risikovurdering av tjenesten, eller 
evaluering av enhetens rutinebeskrivelser eller lignende. Rådmannen opplyser at 
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Byggesak står for tur og vil bli gjenstand for en gjennomgang. Rådmannen opplyser også 
at kommunen ikke har skriftlige rutinebeskrivelser for byggesaksbehandlingen.  
 
Saksbehandlingssystem, mottakskontroll og sjekklister  
Revisjonen har fått tilsendt sjekkliste til bruk i mottakskontroll og saksbehandlingen. 
Sjekklisten er en «huskeliste» over hvilke forhold som bør sjekkes og vurderes i forhold 
til krav i Pbl. Saksbehandler opplyser at det ikke er noen rutiner for å signere og legge 
sjekklisten ved saksdokumentene i saksbehandlingssystemet. Det opplyses også at det i 
det oppgraderte saksbehandlingssystemet (Elements) ligger ferdige sjekklister som skal 
kunne erstatte de manuelle sjekklistene som revisjonen har fått tilsendt. Byggesak jobber 
sammen med andre kommuner i Setesdalen med å justere og tilpasse sjekklistene som 
ligger i systemet. Målet er at sjekklistene skal være mest mulig hensiktsmessige og bidra 
til en effektiv saksbehandling i samsvar med krav i Pbl.  
 
Alle vedtak føres i vedtaksmaler i saksbehandlingssystemet.  
 

6.2.3 Revisjonens vurdering av kontrolltiltak i byggesaksbehandlingen 

Revisjonens vurdering er at kommunen bør gjennomføre en evaluering/risikovurdering 
av tjenesten med mål å avdekke hvor det er størst risiko for at saksbehandlingen ikke 
skjer i samsvar med lov og regelverk, og for å se om det er mulig å effektivisere saks-
behandlingen.  
   
Med to til tre saksbehandlere og rådmannen som overordnet leder oppfatter revisjonen 
at ansvarslinjene har vært klare. Revisjonen oppfatter imidlertid at Byggesak har manglet 
en fagleder med fokus på plan- og byggesaksbehandling. Det synes som at enheten har 
kompetanse til å behandle byggesaker i samsvar med lov og regelverk, men det har 
manglet overordnet fagansvarlig som har gjennomført risikovurdering, utviklet skriftlige 
rutinebeskrivelser og utarbeidet strategi for gjennomføring av tilsyn.  Når kommunen nå 
har fått ny plansjef, som skal ha det faglige og personalmessige ansvaret for Byggesak, må 
en forvente at den overordnede oppfølgingen styrkes. En gjennomgang av roller, ansvar 
og myndighet vil også være naturlig. En slik gjennomgang vil kunne avdekke eventuelle 
uklarheter for eksempel knyttet til den enkelte saksbehandlers ansvar og myndighet.  
 
Det lave antall klager på kommunens byggesaksbehandling, og rapportert saks-
behandlingstid (omtalt i neste avsnitt), som er innenfor lovfestede frister, indikerer at 
kommunens saksbehandlere har nødvendig kompetanse og kapasitet.   
 
Revisjonen mener det bør utarbeides skriftlige rutiner (beskrivelse av arbeids-
prosessene) for behandling av byggesaker. De bør inneholde en klargjøring av viktige 
aksjoner, og beskrivelse av saksbehandlers ansvar i forbindelse med mottak, behandling 
og avslutting av de ulike typer byggesaker. For eksempel vurdering av egen habilitet, 
mottakskontroll, bruk av sjekklister, veiledningsplikt, hvilke dokumenter som skal/bør 
lagres i saken, kvalitetssikring (sidemanns kontroll/overordnedes godkjenning) hvilke 
saker som skal til politisk behandling og tidsfrister bør inngå i skriftlige rutiner og/eller 
sjekklister som ligger i saksbehandlingssystemet.  
I Bykle kommune, som har en liten administrasjon, med få saksbehandlere innen hvert 
fagområde, er de ulike fagområdene sårbar for «turnover». Det er da ekstra viktig at 
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kommunen har gode rutinebeskrivelser. Dette vil være viktige hjelpemiddel i opplæring 
av nyansatte, samtidig som gode rutinebeskrivelser legger grunnlaget for kvalitet og 
likebehandling i saksbehandlingen. Klare rutinebeskrivelser og god opplæring kan bidra 
til enhetlig saksbehandling i samsvar med bestemmelsene i Pbl. Det bør være et mål at 
kommunens innbyggere opplever at byggesøknader behandles likt, uavhengig av hvem 
som er saksbehandler. Revisjonens inntrykk er at utskifting av saksbehandlere i 2015 og 
2016 kunne blitt kritisk for kommunen hvis ikke kommunen hadde én erfaren bygge-
saksbehandler som har kunnet «ta unna» saker og veilede nyansatte.   
 
I et levende internkontrollmiljø bør rutinebeskrivelser, med saksbehandlernes del-
takelse, gjennomgås og endres ved behov. Tilsvarende bør tjenestens ressurssituasjon, 
innholdet i sjekklister og eventuell annen veiledning for saksbehandlere evalueres og 
korrigeres ved behov.    
 
Byggesak er en liten oversiktlig enhet. Informasjon om antall behandlede saker, saks-
behandlingstid, antall klager, avslag og innvilgede klager kan hentes ut fra saks-
behandlingssystemet. Leder for Byggesak får alle saker til godkjenning før vedtak sendes 
ut, eller videre til politisk behandling.  Etter revisjonens vurdering ligger det mye god 
styringsinformasjon i eksisterende rapportering fra saksbehandlingssystemet. 
 

6.3 Saksbehandlingen i samsvar med lov og regelverk 

6.3.1 Kriterier fra forvaltningsloven Pbl og arkivloven 

Mottak og registrering av inngående dokumenter, og journalføring av inngående og ut-
gående dokumenter, er sentralt for å sikre kontroll med dokumentene i byggesaks-
behandlingen. Gode arkivrutiner bidrar til effektiv dokumentbehandling og ivaretakelse 
av krav i lov og forskrift om arkiv, jf omtale i punkt 3.2.3.   
 
Forvaltningsloven § 11a sier at forvaltningen skal behandle saker ”uten ugrunnet 
opphold”, og at det skal sendes foreløpig svar dersom behandlingen vil ta uforholds-
messig lang tid eller dersom enkeltvedtak ikke kan avgjøres innen en måned.  
 
Forvaltningslovens bestemmelser er etter plan- og bygningsloven pbl § 21-4 (og 
forskrifter) hovedregelen, men det er også oppstilt såkalte «maksimumsfrister» for saks-
behandlingen. Saksbehandling etter plan- og bygningsloven skal som hovedregel skje 
innen følgende frister:  
 Komplekse byggesaker med ansvarlig foretak» - skal avgjøres innen 12 uker.  
 Enkle byggesaker med ansvarlig foretak» - skal avgjøres innen 3 uker.  
 Enkle byggesaker uten ansvarlig foretak» - skal avgjøres innen 3 uker.  
 Dispensasjonssaker skal avgjøres innen 12 uker.  
 
Revisjonen har, med utgangspunkt i kommunens egen rapportering i KOSTRA undersøkt 
i hvilken grad fristene for behandling er overholdt.  
 
Hovedfokuset i denne forvaltningsrevisjonen er på om kommunen har tilfredsstillende 
internkontroll knyttet til innkreving av gebyr for tilkobling til vann- og avløpsnettet. 
Revisjonen har derfor ikke vurdert om lovanvendelsen, om forholdet til 
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reguleringsplaner og reguleringsbestemmelser, og lignende faglige vurderinger, er 
korrekte i de byggesakene vi har gjennomgått. Vi har heller ikke foretatt noen særskilt 
vurdering av lovanvendelsen i dispensasjonssaker, om disse er lagt frem til politisk 
behandling, og om «regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte 
berørt» i samsvar med Pbl § 19-1 (fjerde punktum), er gitt «mulighet til å uttale seg før 
det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8.» 
  
Revisjonen har undersøkt om kommunen har og bruker sjekklister, i samsvar med 
anbefalinger fra Direktoratet for byggkvalitet. 
 
I Sak 1028 kapittel 15, er kommunens tilsynsansvar omtalt. Kommunen har plikt til å føre 
tilsyn med byggetiltakene, og kommunen skal ha en strategi for gjennomføringen av dette 
tilsynet. Kommunen bestemmer selv hvordan tilsynsvirksomheten organiseres og hva 
som er målet for kommunen, men hva som skal være innholdet i strategien fremgår av 
bestemmelsen. Årlig skal kommunen utarbeide en rapport som oppsummerer 
tilsynsvirksomheten og aktiviteten i forhold til strategien for året som er gått. Revisjonen 
har undersøkt om kommunen har en strategi for tilsyn i samsvar med bestemmelsene i 
Byggesaksforskriften § 15-1.  
 
Revisjonen har også kontrollert om det i byggesaksvedtakene er vist til gebyrsatsene i 
kommunens gebyrreglement.  
 
Tilkobling til vann og avløp inngår (etter Pbl 27-1 og 27-2) som en del av en søknad om 
oppføring av bolig, fritidsbolig, eller i søknad om tilbygg til eksisterende bygg for å legge 
til rette for tilkobling til vann og avløp. Tilkobling behandles som en del av en 
byggesøknad etter Pbl. Den forvaltningsmessige behandlingen av søknad om tilkobling til 
vann- og avløpsnettet, som skal gjennomføres i samsvar med forvaltningslovens 
bestemmelser, skjer mao som en del av byggesaksbehandlingen.   
 
I samsvar med drøftingen av krav i forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og 
Pbl har revisjonen satt opp følgende punkt som er vurdert: 
 
 Arkivsystem med arkivplan og journal over inngående og utgående dokumenter 

o Vedtak skal være skriftlige, det skal fremgå av vedtaket hvilke regler og hvilke 
faktiske forhold vedtaket bygger på  

o Søker skal informeres om retten til å klage på vedtaket 
 Behandlingstid: 

o Komplekse byggesaker med ansvarlig foretak - skal avgjøres innen 12 uker.  
o Enkle byggesaker med ansvarlig foretak - skal avgjøres innen 3 uker.  
o Enkle byggesaker uten ansvarlig foretak - skal avgjøres innen 3 uker.  
o Dispensasjonssaker skal avgjøres innen 12 uker.  

 Kommunen skal ha en strategi for tilsyn og en rapport til kommunestyret om 
gjennomført tilsyn 

                                                        
28 «SAK 10» er veileder fra DFBK til Pbl og Byggesaksforskriften 
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6.3.2 Fakta - driften i samsvar med lov og regelverk  

Fakta under er basert på gjennomgang av et tilfeldig utvalg byggesaker som ble 
behandlet i 2016, gjennomgang av skriftlig dokumentasjon, KOSTRA og informasjon fra 
samtaler med saksbehandlere, arkivleder og rådmannen. 
 
Arkivplan og journal over inngående og utgående dokumenter 
Revisjonen har ikke foretatt noen inngående undersøkelser av arkivrutinene i Bykle 
kommune. Vi har avgrenset oss til å undersøke om kommunen har en ajourført arkivplan 
og om arkivet har journal hvor inngående og utgående dokumenter registreres.  
 
Bykle kommune bruker «Elements» (tidligere Ephorte) som er et kombinert arkiv- og 
saksbehandlingssystem. Systemet brukes av alle setesdalskommunene som inngår i det 
interkommunale IKT-samarbeidet - Setesdal IKT. Arkivfunksjonen i Elements er godkjent 
som arkivsystem av Riksarkivet.  
 
Arkivet åpner, skanner og registrerer inngående søknader, brev og andre dokumenter før 
de overføres til restanselister hos de ulike tjenesteenhetene som har det faglige ansvaret 
for å følge opp sakene.  
 
Journaler over inngående og utgående dokumenter ligger tilgjengelig på Bykle 
kommunes nettsider. Her kan kommunens innbyggere og andre se hvilke saker som er 
registrert i journalen, og de kan be om innsyn i de sakene som ikke er unntatt 
offentlighet.  
 
Bykle kommune har en arkivplan for 2016 – 2019 som revisjonen har fått tilsendt. Arkiv-
planen skal sikre at kommunen ivaretar sitt ansvar etter arkivloven § 6 der det er krav til 
at kommunen skal ha et arkiv. Arkivplanens formål er å kvalitetssikre arkivfunksjonen i 
kommunen. Den inneholder oversikt over organiseringen av og ansvar for arkivet i 
kommunen, reglement (lovhenvisninger til arkivloven, offentlighetsloven, forvaltnings-
loven osv) og rutinebeskrivelser, blant annet for den daglige arkivfunksjonen.  
 
Skriftlige vedtak, begrunnelse og klageadgang  
Nye saker, som arkivet har registrert i arkivsystemet, kommer opp på restanselisten til 
de fagenhetene sakene er registrert på.  Når de på Byggesak har fordelt nye saker mellom 
seg kan den enkelte saksbehandler starte saksbehandlingen. Det vil si før saks-
behandlingen, med sine tidsfrister starter, må saksbehandler foreta en mottakskontroll 
og eventuelt etterspørre nødvendig dokumentasjon for at søknaden skal være komplett. 
Tiltakshaver kan også etter bestemmelsene i Pbl § 21-1 ha bedt om en forhånds-
konferanse for å få «nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket». Forhånds-
konferanse avholdes før søknad sendes.29 Kommunen har ansvar for å føre referat fra 
forhåndskonferansen. Referatet skal danne grunnlag for videre behandling, og det skal 
følge med som saksdokument i den videre saksbehandlingen.30   
 
Når søknaden er fullstendig skal kommunen etter Pbl § 21-4 behandle søknaden. 
Kommunen skal; «snarest mulig og senest innen den frist som framgår av § 21-7, gi 

                                                        
29

 Jf byggesaksforskriften § 6-1. 3. ledd. 
30

 Jf byggesaksforskriften § 6-1. 6. ledd. 
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tillatelse dersom tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne 
loven. Kommunen skal i saksbehandlingen legge til grunn tiltakshavers eller det 
ansvarlige foretakets opplysninger om at tiltaket oppfyller tekniske krav» (Pbl § 21-4).  
 
Alle vedtak revisjonen har gått gjennom er ført i vedtaksmaler der det opplyses om hvilke 
vilkår vedtaket bygger på, det opplyses om klageadgang, det gis generell informasjon 
knyttet til vedtaket og det opplyses om gebyret (evt flere gebyr) for saksbehandlingen.   
 
Behandlingstid – KOSTRA 
Revisjonen har hentet tall fra KOSTRA som viser saksbehandlingstid for byggesaker i 
Bykle kommune i 2016.  
  
Tabell: Saksbehandlingstid i Bykle og gjennomsnittet i kommunene i Aust-Agder i 2016 

 
Bykle Aust-Agder 

Saksbehandlingsgebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a 6900 8566 

Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdager 15 16 

Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager 10 28 

Andel søkn. om tiltak der komm. har overskredet lovpålagt saksbehandlingstid 0 5 

 

Tallene viser at Bykle kommune i gjennomsnitt behandler byggesakene innenfor tids-
fristene. I 2016 hadde kommunen iht. KOSTRA ingen saker som overskred behandlings-
tiden.  
 
Sammenlignet med gjennomsnittlig behandlingstid for kommunene i Aust-Agder, som 
har rapportert inn tall til KOSTRA, ligger Bykle kommune likt med gjennomsnittet for 
behandling av saker med 3 ukers frist. For saker med 12 ukers behandlingsfrist hadde 
kommunen i 2016 en registrert behandlingstid på 10 dager, noe som er mye kortere 
behandlingstid enn gjennomsnittet for kommunene i Aust-Agder31.  
 
KOSTRA tall for 2016 viser at Bykle kommune innvilget ca 100 byggesøknader i 2016 der 
det omsøkte formålet var i samsvar med gjeldende planer. Fem søknader ble innvilget 
gjennom vedtak om dispensasjon. Åtte søknader fikk avslag. Det kom inn to klager, kun 
en klage ble behandlet av FM. Alle saker i 2016 ble, i henhold til KOSTRA, behandlet godt 
innenfor gjeldende tidsfrister på 12 eller 3 uker.  
 
Strategi for tilsyn 
Kommunen opplyser at de ikke har oppdatert skriftlig strategi for tilsyn. Den siste 
strategiplanen er fra 2012. I dag utføres tilsyn i saker der kommunen blir tipset om feil 
eller mangler, for eksempel gjennom naboklager, men uten at kommunen har en strategi 
for dette.   
 
Kartverket har bedt Bykle kommune foreta en gjennomgang av byggesaker som er tre år 
eller eldre og hvor det mangler ferdigattest. Tiltakshaver skal søke om ferdigattest 
minimum tre år etter at kommunen har gitt igangsettingstillatelse. I samsvar med Pbl § 
32-8 kan kommunen ilegge overtredelsesgebyr til tiltakshaver som tar i bruk et tiltak før 

                                                        
31 Behandlingstiden er markert redusert fra 2015 til 2016 i Bykle kommune. I 2015 var behandlingstiden 
for byggesaker med 12 ukers behandlingsfrist 30 dager. 
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det er gitt ferdigattest. Kartverket har sendt rapporter til kommunene med data fra 
Matrikkelen,32 som viser tiltak der det er gitt igangsettingstillatelse, men hvor det 
mangler ferdigattest. Kommunen har i gjennomgangen fokusert på de søknadspliktige 
tiltakene33 der igangsettingstillatelse er gitt etter 1998.34 Byggesak har, på dette grunn-
laget, sendt ut 50 brev med etterlysning av søknad om ferdigattest. Kommunen har så 
langt (per 14.09.17) fått inn 19 søknader om ferdigattest. Dette er alle fra byggesaker 
som er fra før 2013 da rutinene var at påkoblingsgebyr for vann og avløp ble fakturert 
etter at tiltakshaver fikk ferdigattest. Kommunen opplyser at de i denne gjennomgangen 
har oppdaget flere tiltak som er tatt i bruk, men hvor det har manglet ferdigattest. For 
saker etter 2010 kan dette omfatte tilbygg, for eksempel av nytt bad, med tilkobling til 
vann og avløp.35 
 
Når det nå søkes om, og gis, ferdigattest blir vedtak sendt ut med kopi til de i kommunen 
som er ansvarlig for fakturering av påkoblingsgebyr i Agresso og til ansvarlig for 
registrering i KomTek. De ansvarlige for registrering og fakturering vil kontrollere om 
tiltakshaver allerede har betalt påkoblings- og årsavgift. Rørlegger kan ha sendt inn 
registreringsskjema for tilkobling til vann og avløpsnettet, slik at hytten er blitt registrert 
som tilkoblet i kommunens system, og dermed blitt fakturert, uten at tiltakshaver har 
søkt om ferdigattest.  
 
Dersom registreringsskjema for tilkobling ikke ble sendt inn til kommunen, noe som 
rådmannen og tjenesteleder for TDE sier ikke har vært helt uvanlig, så viser denne 
gjennomgangen av saker der det ble gitt igangsettingstillatelse før 2013, men hvor det 
har manglet ferdigattest, at det kan finnes hytter og ferieleiligheter som har vært tilkoblet 
vann og avløp i flere år uten at dette har vært registrert i kommunens system for dette - 
KomTek.  
 
Målet med kommunens gjennomgang (som Kartverket har bedt om) er å få oppdatert 
status på de byggetiltak som er blitt stående med status «igangsettingstillatelse», etter at 
det skulle vært søkt om ferdigattest. Det er et krav i Pbl at tiltak skal ha ferdigattest før de 
tas i bruk. Det har dermed vært et mål å rydde opp i det som etter Pbl har vært ulovlig 
bruk av tiltak.  
 

6.3.3 Revisjonens vurdering av saksbehandlingen 

På grunnlag av gjennomgangen av et utvalg byggesaker, statistikk fra KOSTRA og 
informasjon fra samtaler rådmannen, saksbehandlere på Byggesak og andre sentrale 
personer i kommunen, er revisjonenes inntrykk at Bykle kommunes behandling av 
byggesøknader er i samsvar med bestemmelsene i forvaltningsloven og Pbl.  
 

                                                        
32

 Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. 
Kartverket har det nasjonale ansvaret for Matrikkelen.  
33 Hvor det også etter Pbl av 1985, var krav til ferdigattest 
34

 I endring av Pbl i 2014 (20.06.14) kom det inn et nytt punkt i Pbl § 21-10; «Ferdigattest utstedes ikke for 
tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.» 
35

 I forbindelse med revidering av Pbl i 2010 (gjeldende fra 01.06.10) ble kravene til ferdigattest 
innskjerpet og gjort obligatorisk for alle søknadspliktige tiltak, også for mindre tiltak (meldesaker), som 
tiltakshaver kunne utføre selv. Jf Regjeringen.no «De viktigste endringene i ny plan- og bygningslov». 
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Registrering og behandling av innkomne søknader tyder på at krav i offentlighetsloven 
og arkivloven til arkivering og innsyn i saksdokument blir ivaretatt. Bykle kommune har 
et arkivsystem som er godkjent av Riksantikvaren. Kommunen har i samsvar med krav i 
arkivloven en arkivplan som bidrar til kvalitetssikring av arkivsystemet. Etter 
revisjonens vurdering synes arkivplanen for 2016–2019 å inneholde den informasjonen 
det er krav til etter arkivforskriften § 2-2. Forskriften sier at kommunen til enhver tid 
skal ha en ajourført arkivplan som skal vise hva arkivet omfatter, hvordan det er 
organisert og hvilke instrukser, regler, planer m.v. som gjeld for arkivarbeidet. Kravet til 
informasjon synes å være fulgt opp, men på enkelte områder, for eksempel når det 
kommer til angivelse av arkivsystem, bør planen oppdateres.  
 
Revisjonens vurdering er at kravene til offentlig tilgjengelige postjournaler er ivaretatt. 36   
 
Ut fra de saker som er gjennomgått er revisjonens vurdering videre at saksbehandlingen 
utføres i samsvar med bestemmelsene i forvaltningsloven og i Pbl. Krav til skriftlige 
vedtak er ivaretatt. Vedtakene, som føres i standardisert mal for byggesaksvedtak, 
inneholder omtale av hvilke regler og hvilke faktiske forhold vedtaket bygger på, samt 
informasjon om klageadgang med tidsfrister og annen informasjon som er relevant for 
tiltakshaver. Tiltakshaver blir også orientert om hvilke byggesaksgebyr de må betale. 
Bruk av standard vedtaksmal, med tilhørende generell informasjon til vedtaket, legger 
etter revisjonens vurdering til rette for likebehandling av søkere.    
 
Ut fra oversikter over antall byggesaker og saksbehandlingstid, hentet fra KOSTRA, synes 
det som at kommunen er godt innenfor tidsfristene for behandling av byggesakene. Inn-
rapportert saksbehandlingstid tyder på at Bykle kommune i 2016 har en effektiv bygge-
saksbehandling. Endringen i behandlingstid, (for saker med 3 mnd behandlingsfrist), fra 
30 dager i 2015 til 10 dager i 2016, tyder på at behandlingstiden kan variere mye fra år 
til år, og /eller at en må være forsiktig med å trekke for klare slutninger på grunnlag av 
statistikken.  
 
To registrerte klager i 2015, og ingen i 2016, kan ses som en indikasjon på at 
saksbehandlingen er i samsvar med bestemmelsene i Pbl. Revisjonen tar imidlertid 
forbehold om at vi ikke har vurdert de faglige begrunnelser som ligger til grunn for de 
enkelte vedtakene. Feil eller mangelfull begrunnelse i vedtak hvor det gis tillatelse til 
omsøkt tiltak blir sjeldent påklaget.   
 
Kommunen er pliktig til å føre tilsyn med byggetiltakene og skal ha en strategi for 
gjennomføringen av tilsynet (jf veileder til Byggesaksforskriften fra Direktoratet for 
byggkvalitet). Etter revisjonens vurdering bør kommune utarbeide en strategi (evt 
revidere strategien fra 2012) for tilsyn. Tilsyn er etter revisjonen oppfatning også et 
viktig tiltak for blant annet å kunne rydde opp i det som eventuelt har vært av uklarheter 
og mangelfull oppfølging av saker tidligere år. Det tilsynet som i dag (høsten 2017) 
gjennomføres av byggesaker, som har manglet ferdigattest, er etter revisjonens 
vurdering et viktig bidrag i arbeidet med å få avdekket ulovlig bruk av tiltak, herunder 

                                                        
36

 Revisjonen tar forbehold om at vi ikke har foretatt kontroll av om alle inngående og utgående dokument, 
som etter offentlighetsloven § 4 må regnes som «saksdokument for organet», blir journalført iht. krav i 
arkivforskriften § 2-6.  
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mulige tilkoblinger til vann og avløp som ikke er registrert i kommunen, og hvor eier 
dermed ikke betaler de kommunale avgiftene de er pålagt.  
 
Revisjonen vil anbefale at kommune utarbeider en strategi for tilsyn etter 
bestemmelsene i Pbl § 25-1, og at det utarbeides en årlig rapport om tilsynsvirksomheten 
til kommunestyret i samsvar med kravene i Byggesaksforskriften § 15-1 andre ledd.  
 

6.4 Interkontroll knyttet til vanntilførsel  
For å sikre at det vannet som leveres gjennom det kommunale nettet har tilfredsstillende 
kvalitet, og at nettet er dimensjonert tilstrekkelig, har Mattilsynet utarbeidet egen 
drikkevannsforskrift. I § 7 i forskriften er det krav til at vannverkseier skal etablere 
internkontroll for vannforsyningssystemet og sikre at den følges opp.  
 
Revisjonen har fått tilgang til kommunens internkontrollsystem for vannverksdriften. 
Mattilsynet gjennomførte i november 2016 en revisjon hos Vannverk Hovden, herunder 
en gjennomgang av vannverkets internkontrollsystem. Mattilsynets revisjon hadde fokus 
på blant annet om krav til ROS-analyse, beredskapsplan og beredskapsøvelser var 
ivaretatt. Mattilsynet påla Hovden Vannverk å foreta en gjennomgang av egen ROS-
analyse for blant annet å se om risikovurderingene var realistiske. Vannverket ble også 
bedt om å foreta en tilhørende gjennomgang av beredskapsplanen, som skal være 
forankret i ROS-analysen. For øvrig fikk ikke kommunen noen merknader til intern-
kontrollsystemet.  
 
I februar 2017 meldte ansvarlig for virksomheten ved Hovden vannverk tilbake til 
Mattilsynet om de tiltak som var gjennomført for å møte de pålegg som Mattilsynet hadde 
gitt. På grunnlag av tilbakemeldingene Hovden vannverk har Mattilsynet lukket saken.  
 
Revisjonens vurdering 
På grunnlag av Mattilsynets revisjon, og vannverkets tilbakemelding om de tiltak som er 
gjennomført for å følge opp påleggene fra Mattilsynet, er revisjonens vurdering at 
kommunen har et internkontrollsystem knyttet til vanntilførselen som er i samsvar med 
kravene i drikkevannsforskriften.   
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7 Grunnlaget for fakturering av kommunale gebyr 

7.1 Problemstillinger og kriterier 
Problemstillingen: 
 Har kommunen tilfredsstillende oversikt (register) over hytter/fritidsboliger, ferie-

leiligheter med tilhørende informasjon for å fastsette korrekt gebyrsats for tilkobling 
og årsavgift for vann og avløp i samsvar med prisene i «Kommunale avgifter, prising 
og tilskott for 2017»? 

 
Kriterier 
Bykle kommune har en matrikkelansvarlig som i samsvar med krav i matrikkelloven 
fører Matrikkelen i kommunen. I henhold til veilederen fra Kartverket er utgangspunktet 
at kommunene etter matrikkelloven har et ansvar for kontinuerlig ajourhold av 
bygningsinformasjon i Matrikkel. Når kommunen gir en tillatelse til en byggesøknad (for 
eksempel en igangsettingstillatelse) skal dette registreres i Matrikkelen. Tilsvarende skal 
Matrikkelen oppdateres når kommunen gir ferdigattest.  
 
Revisjonen legger følgende kilder til grunn for å vurdere om Bykle kommune har tilfreds-
stillende register over hytter og fritidsboliger; 
 Matrikkellovens krav til ajourhold av opplysninger om eiendommer og bygninger i 

Matrikkelen  
 Kommunens rutiner for registrering av informasjon i KomTek  
 Retningslinjer for fakturering av tilkoblingsgebyr og årsavgift  
 Krav til overordnet internkontroll og krav til byggesaksbehandling (drøftet i kapittel 

4 – 6 foran).  
 
Opplysninger om eiendommer bygninger, som kopieres over fra Matrikkelen til KomTek, 
danner grunnlag for fakturering av vann og avløp. Føringer og krav til kommunens 
byggesaksbehandling og til arkivsystem, legger dermed premisser for om kommunen har 
tilfredsstillende register for å fastsette korrekt gebyrsats.  
 

7.2 Fakta – kommunens informasjonsgrunnlag 
KomTek er Bykle kommunens system for informasjon om hvilke kommunale gebyr, 
knyttet til tekniske tjenester (vann og avløp, renovasjon og slamtømming), de enkelte 
eiendommer (boenheter) i kommunen skal betale. Informasjon om de enkelte eien-
dommer og bygninger i kommunen hentes fra Matrikkelen.  
 
Kommunens tilkoblingsavgift er et engangsgebyr for tilkobling til henholdsvis vann- og 
avløpssystemet som etter kommunens betalingssatser koster 94 750 kr pr boenhet37. 
Dette er et betydelig beløp som det kan synes som at enkelte hytteutbyggere og hytte-
eiere, (som har hatt hytter uten tilkobling, men som i ettertid har koblet seg til vann og 
avløpsnett), bevisst, eller ubevisst, har unnlatt å betale.  
 

                                                        
37

 Prisen i 2017 er 21 250 kr for tilkobling til (standard) 32 mm vanninntaksledning og 73 500 kr for 
tilkobling til kloakkledning opp til 32mm 
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Registrering og fakturering for kommunens tilkoblingsavgift foretas direkte i Agresso av 
én person som har ansvar for denne faktureringen. Frem til 2016 var det ikke noen 
direkte kobling mellom fakturering av påkoblingavgift i Agresso og årsavgift som 
registreres i KomTek.  
 
Siden 2013 har Bykle kommune fakturert tiltakshaver for påkobling til vann og avløps-
nettet i forlengelsen av at Byggesak har gitt igangsettingstillatelse til et tiltak som 
omfatter tilkobling til vann og avløpsnettet.  
 
Når Byggesak fatter vedtak om igangsettingstillatelse sender byggesaksbehandler kopi av 
vedtaket (gjennom saksbehandlingssystemet) til Arkivet, ansvarlig for registrering i 
KomTek, ansvarlig for fakturering av tilkobling i Agresso og ansvarlig for Matrikkelen. 
  
Siden igangsettingstillatelsen blir gitt før tilkobling blir gjennomført har tilkoblings-
avgiften ett års betalingsfrist fra faktura sendes tiltakshaver. Etter vedtak i kommune-
styret ble det fra januar 2016 gjort en endring i rutinen for fakturering av årsavgift slik at 
årsavgift begynner å løpe fra datoen påkoblingsavgiften forfaller. Dette betyr at 
påkoblingavgift og årsavgifter henger direkte sammen. 
 
Ordningen med å koble tilkoblingsavgift til igangsettingstillatelse ble innført fra 2013. 
Frem til 2013 ble tilkoblingsavgift fakturert etter at det ble gitt ferdigattest til byggetiltak, 
eller på grunnlag av at rørlegger sendte inn registreringsskjema for påkobling.  En 
byggesaksbehandling, der det gis tillatelse til et søknadspliktig tiltak, skal avsluttes med 
at kommunen utsteder ferdigattest, «når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og 
erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver eller ansvarlig søker,» jf Pbl § 21-10. I 
forarbeid til revidering av Pbl i 2010, og i og artikkel på Regjeringen.no,38 kan en lese at 
det ble «slurvet med kravet til ferdigattest, ofte fordi mange anså midlertidig 
brukstillatelse som tilstrekkelig for å ta bygget i bruk.» I revidert Pbl, gjeldende fra juni 
2010, ble kravene til ferdigattest og dokumentasjon innskjerpet for alle søknadspliktige 
tiltak, også de som var meldepliktige. Hovedregelen, også i Pbl av 1985, var at bygg ikke 
lovlig kunne tas i bruk før det forelå ferdigattest, men dette ble i mange tilfeller ikke fulgt 
opp. Hytter ble tatt i bruk, i noen tilfeller med midlertidig brukstillatelse, uten at 
tiltakshaver senere søkte om ferdigattest.  
 
Det er tiltakshavers ansvar å søke om ferdigattest. Forarbeidet til revideringen av Pbl i 
2010, og revideringen i 2014, der det kom inn bestemmelse om at det ikke skal utstedes 
ferdigattest for tiltak det er søkt om før januar 1998, tyder på at kommunene ikke har 
hatt fokus på å følge opp og etterlyse søknad om ferdigattest. Kartverkets anmodning om 
gjennomgang av tiltak (omtalt i kapittel 6), som er tre år eller eldre og som har stått 
registrert med kode «igangsettingstillatelse» i Matrikkelen, tyder på at heller ikke Bykle 
kommune har hatt rutiner for å følge opp og etterlyse søknad om ferdigattest.  
 
Som revisjonen har omtalt i kapittel 6 har Bykle kommune foretatt en gjennomgang av 
byggesaker hvor det har manglet ferdigattest. Etter Pbl skal det søkes om ferdigattest før 
et tiltak tas i bruk og senest tre år etter at det er gitt igangsettingstillatelse.  Alle sakene 
som kommunen ble bedt av Kartverket om å gjennomgå er fra før 2013, da 

                                                        
38

 Regjeringen.no «Sluttdokumentasjon» artikkel sist oppdatert 01.08.13. 
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tilkoblingsavgift ble fakturert på grunnlag av ferdigattest eller registreringsskjema for 
tilkobling fra rørlegger.39 Kommunen opplyser at de har sendt ut 50 etterspørsler etter 
ferdigattest. Kommunen har da prioritert søknadspliktige tiltak – tiltak hvor det også 
etter Pbl av 1985 var krav til ferdigattest. I de tilfellene det nå gis ferdigattest for hytter 
som ikke er registrert som tilkoblet i KomTek vil de bli etterfakturert for tilkoblings- og 
årsavgift. Hyttene kan imidlertid allerede være registrert som tilkoblet i KomTek hvis 
rørlegger har sendt inn registreringsskjema for tilkobling, eller at hyttene allerede er 
fanget opp gjennom andre kontrolltiltak som kommunen, ved Teknisk drift og eigedom 
(TDE), har gjennomført.   
 
Rørlegger skal ved tilkobling til vann- og avløpsnettet sende inn registreringsskjema til 
TDE. Registreringsskjemaet skal sendes inn uavhengig av om tilkoblingen følger som en 
del av en byggesak.40 Rådmannen og tjenesteleder for TDE opplyser at det i mange 
tilfeller ikke er blitt sendt inn registreringsskjema. Dette skyldes blant annet at det har 
vært uklarhet om hvem som har ansvaret for innsending av skjemaet - tiltakshaver eller 
rørleggere, manglende oppfølging fra rørleggere, og manglende rutiner i kommunen for å 
følge opp og sikre at skjemaet ble sendt inn.  
 
Registreringsskjema som kommer inn til kommunen skannes på vanlig måte i Arkivet og 
sendes ansvarlig for registrering i KomTek (som ligger under TDEs ansvarsområde) og 
ansvarlig for registrering i Agresso. Som vi skal se i neste avsnitt om kvalitetssikring av 
faktureringsordningene så gjennomføres det i dag, i følge de ansvarlige for registreringen 
i KomTek, utsjekk av registreringer i KomTek mot registeringer i Agresso for å sikre at 
begge har fått med det samme faktureringsgrunnlaget.  
 
Med rutiner, gjeldende frem til 2013, der faktura for påkoblingavgift ble sendt ut etter at 
det ble gitt ferdigattest, tilsier at manglende ferdigattest, og manglende 
registreringsskjema for tilkobling, har vært viktige årsaker til at kommunen ikke 
registrerte informasjon om tilkobling av hytter til det kommunale vann og avløpsnettet.  
 
Manglende ferdigattest og manglende innsending av registreringsskjema er de to 
viktigste årsakene til at det også i hyttefelt, som opprinnelig ble bygget ut uten vann og 
avløpsnett, men hvor det i ettertid er bygget ut kommunalt vann og avløpsnett, ikke er 
registrert. I slike felt kan også hytteeiere ha fått igangsettingstillatelse til mindre tiltak, 
som frem til 2010 kunne utføre uten at det var krav om ferdigattest. I enkelte tilfeller ble 
også hyttene bygget slik at det ikke var behov for søknadspliktig tiltak forut for tilkobling. 
Det kan også være tilfeller hvor hytteeier har foretatt tilpasninger uten at det ble søkt om 
tillatelse. Dersom da rørlegger ikke sendte inn registreringsskjema har tilkoblingen 
kunnet skje uten at dette ble registrert i kommune.   
 
Revisjonen legger til grunn at alle tiltakshavere, ansvarlige søkere og rørleggere vet at 
tiltakshavere er pålagt å betale påkoblingsgebyr, og at registreringsskjema skal sendes 
inn. Alle som søker om tiltak, som omfatter tilkobling til vann- og avløpsnettet, blir 
orientert om at de må betale gebyr for påkoblingen. Det ligger utenfor revisjonens 

                                                        
39

 Rørlegger skal melde inn nye tilkoblinger til det kommunale vann- og avløpsnettet til Bykle kommune ved 

TDE på et eget registreringsskjema.  
40

 En kan ha tilfeller der hytter blir klargjort for tilkobling til vann- og avløp i forbindelse med oppføring i 
påvente av at kommunen bygger ut vann- og avløpsnett som hytten kan koble seg på.  
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mandat å vurdere i hvilken grad hytteeier, som ikke mottar faktura for påkobling eller 
årsavgift, selv bør melde fra om dette. Det som har skjedd i Bykle kommune tilsier at 
kommunen ikke kan legge til grunn at alle hytteeiere melder i fra. I enkelte tilfeller har 
hytteeier trodd at kommunen ble informert, via registreringsskjemaet som rørlegger 
skulle sende inn, i noen tilfeller er det ny eier som har trodd at tidligere eier har betalt 
osv.  
 
Høsten 2016 foretok TDE en særskilt kontroll av hytter i midtregionen. Her var risikoen 
stor for at kommunen ikke hadde fullstendig informasjon om hytter var tilkoblet eller 
ikke. Ut fra opplysninger i KomTek ble de hyttene som ikke var registrert som påkoblet 
tilskrevet med spørsmål om de var tilkoblet. Det ble også orientert om at det ville bli 
foretatt kontroll av de hyttene som selv ikke meldte inn at de var tilkoblet det 
kommunale vann og avløpsnettet.  Kommunen presiserer at det ikke er tilkoblingstvang i 
kommunen – det er lov å velge å ha hytte uten tilkobling til vann og avløpsnettet. 
Gjennom «etter-registrering» og fysisk kontroll i disse hyttefeltene mener kommunen at 
de har fått ryddet opp i det som har vært de største utfordringene knyttet til om hytter 
har vært tilkoblet vann- og avløpsnettet uten at dette er registrert i KomTek.  
 
Kommunens egne vurderinger er at de i dag, med de nye rutinene for fakturering og 
kontrollene som er gjennomført, i all hovedsak har oversikt over hytter som er tilkoblet.  
I følge rådmannen og tjenesteleder for TDE kan det fremdeles være enkeltstående til-
feller hvor kommunen ikke har informasjon om hytter er tilkoblet, men de mener at  
dette ikke lenger et stort problem. Noen av disse enkelttilfellene kan også bli avdekket i 
den pågående gjennomgangen av byggesaker der det mangler ferdigattest. Tjenesteleder 
for TDE opplyser også at kommunen planlegger å gjennomføre nye fysiske kontroller i 
andre hytteområder der kommunen har bygget ut vann- og avløpsnett etter at hyttene 
ble bygget. Kommunen opplyser at det per oktober 2017 er 557 fritidseiendommer (av 
totalt 2824) som er registrert som ikke-tilkoblet vann og avløpsnettet i KomTek. De fleste 
av disse er enten tilkoblet privat vann og avløpsnett, eller de er uten vann- og 
avløpstilkobling. Ca 80 av hyttene uten registrert tilkobling ligger i områder der 
kommunen har bygget ut vann og avløpsnett etter at hyttene ble bygget, men hvor de 
enda ikke har gjennomført kontroller. Det er her risikoen for at det kan finnes hytter som 
er tilkoblet uten at dette er registrert er størst, og hvor kommunen vil prioritere nye 
kontrolltiltak.   
 
 

7.3 Revisjonens vurdering av kommunens informasjonsgrunnlag 
Manglende ferdigattest, og manglende innsending av registreringsskjema for tilkobling, 
synes å ha vært de viktigste årsakene til at kommunen har manglet informasjon i sine 
system om hytter og ferieleiligheter som har vært tilkoblet uten å bli fakturert.   
 
Etter revisjonens vurdering har Bykle kommune siden 2013 gjennomført effektive tiltak 
for å få oversikt over hytter og ferieleiligheter som er tilkoblet det kommunale vann- og 
avløpsnettet. Fakturering av tilkoblingsavgift i forbindelse med at det gis igang-
settingstillatelse (og ikke ved ferdigattest), og endringen i rutinen fra januar 2016, der 
årsavgift faktureres ved forfallsdato for tilkoblingsavgift, har etter revisjonens vurdering 
vært målrettede tiltak for å gi kommunen et korrekt informasjonsgrunnlag for 
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fakturering av tilkoblings- og årsavgift. Revisjonen oppfatter at Bykle kommune, ved å 
koble tilkoblingsavgift til igangsettingstillatelse, og ikke vente på ferdigattest eller skjema 
for tilkobling fra rørlegger, har «tettet» de hullene som har vært hovedårsakene til at 
kommunen har manglet informasjon om hytter og leiligheter som har vært tilkoblet 
vann- og avløpsnettet uten å bli fakturert for dette.  
 
Etter revisjonens oppfatning har også de kontrollene som TDE gjennomførte høsten 
2016, i hytteområder der risikoen for ulovlig tilkobling var størst, vært effektive tiltak for 
å rydde opp og gi kommunen oppdatert informasjon om hytter som skal faktureres for 
kommunale avgifter. Kontrollene sender også signal til utbyggere og hytteeiere om at 
kommunen har vilje og mulighet til å fange opp ulovlige tilkoblinger – noe revisjonen 
antar vil ha en preventiv effekt. Dersom det har vært snakk om en form for ukultur - der 
tiltakshavere bevist har forsøkt å unngå å betale tilkoblingsavgift, så er det viktig også av 
hensyn til likebehandling av bolig- og hytteeiere i Bykle, at kommunen viser at dette ikke 
er akseptabelt.   
 
Revisjonen oppfatter at samhandling mellom Byggesak, TDE og Økonomitjenesten41 er 
meget sentral. Det er viktig at informasjon om igangsettingstillatelser videreformidles fra 
Byggesak til de ansvarlige for registrering i KomTek og Agresso. I opplæring av ansatte, 
og i rutinebeskrivelser for gjennomføring av byggesaksbehandling, bør det tydelig fremgå 
hvem som skal ha kopi av vedtak. Her kan også arkivet ha et ansvar for å kontrollere at 
de som skal ha kopi faktisk får dette.  
 
KomTek, som er et forsystem til Agresso, henter informasjon om eiendommer og boliger 
fra Matrikkelen. Matrikkelen blir oppdatert på grunnlag av plan- og byggesaksvedtak. 
Etter revisjonens vurdering burde også TDE, som er ansvarlig for registrering av 
informasjon i KomTek, etterlyst og drøftet med Byggesak hvilke kontroller som kunne 
vært gjennomført for å få oppdatert informasjon i Matrikkelen og i KomTek.   
 
Revisjonen oppfatter at gjennomgangen av byggesaker som mangler ferdigattest, som 
kommunen ble pålagt av Kartverket å gjennomføre, kunne vært gjennomført på 
kommunens eget initiativ på et tidligere tidspunkt. En aktiv oppfølging fra kommunens 
side for å etterlyse ferdigattester kunne bidratt til å avdekke det som etter Pbl er ulovlig 
bruk av hytter og leiligheter, samtidig som det ville kunnet bidra til å avdekke tilkobling 
til vann og avløp som ikke er registrert i kommunen. Revisjonens inntrykk er at 
oppfølging og utvikling av internkontrolltiltak knyttet til kommunens 
byggesaksbehandling har ikke har fått den prioritet det burde. Dette kan skyldes at 
Byggesak de siste par årene har manglet en faglig leder som har vært tett på 
virksomheten. En faglig leder med et ansvar for kvaliteten på tjenestene ville for 
eksempel kunnet ta initiativ til risikovurderinger og eventuelt sørget for at enheten 
gjennomførte denne type oppfølging og kontroll på eget initiativ. Saksbehandlerne på 
Byggesak har, etter det revisjonen har fått inntrykk av, hatt nok med å ivareta den 
løpende byggesaksbehandlingen.  
 
Revisjonen oppfatter at de tiltak, i form av endringer i rutiner for fakturering og fysiske 
kontroller i hytteområder, som nå er gjennomført, har fungert bra. Tiltakene har bidratt 

                                                        
41

 Økonomitjenesten har ansvaret for registrering av informasjon i Agresso og utfakturering av påkoblingsgebyr 
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til at kommunen i dag har en mye bedre oversikt over om hytter og ferieleiligheter er 
tilkoblet kommunens vann- og avløpsnett enn de hadde så sent som i 2016. Revisjonen 
vil anbefale at kommunen, som planlagt går videre og gjennomfører kontroller rettet mot 
de resterende hyttene i kommunen, som er registrert som ikke-tilkoblet og som ligger i 
områder hvor det er kommunalt vann– og avløpsnett.  
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8 Rutiner for fakturering av påkoblings- og årsgebyr 

8.1 Problemstillinger og kriterier 
Problemstillingen: 
 Har kommunen rutiner for å kontrollere at alle hytter, fritidsboliger og ferieleiligheter 

som er tilkoblet vann og avløp betaler kommunale gebyr? 
 
Kriterier 
Revisjonen har i kapittel 3 drøftet krav og anbefalinger til internkontrollsystem som skal 
bidra til at krav i kommuneloven (§ 23) nås. Her står det at administrasjonssjefen skal 
«sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede 
instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll» Revisjonen har omtalt KS sine 
råd og anbefalinger for å sikre drift i samsvar med lover og regelverk og forsvarlig 
kontrolltiltak. KS har pekt på tre sentrale vilkår for et velfungerende internkontroll-
system;  
 Risikovurdering – danner grunnlaget for innretning og prioriteringer av tiltak  
 Formalisering - et velfungerende internkontrollsystem forutsetter en viss grad av 

formalisering av ansvar og roller, dokumentasjon av rutiner og prosedyrer og 
rapportering.    

 Kontrollaktiviteter - Oppfølging og rapportering fra daglig virksomhet, planlagte 
kontroller og avvikshåndtering bidrar til informasjon om målene for virksomheten 
nås.  

 
KS påpeker også at «Det er selvsagt ikke tilstrekkelig å tilrettelegge for risikovurderinger 
– god internkontroll innebærer å etablere, etterleve, etterspørre og vedlikeholde». 
 
Revisjonen legger anbefalingene om å foreta risikovurdering, formalisering og 
kontrolltiltak til grunn også for å vurdere om kommunens rutiner, for å sikre at hytter og 
ferieleiligheter som er tilkoblet vann og avløpsnettet betaler kommunale gebyr, er 
forsvarlige.  
 

8.2 Fakta – rutiner for fakturering 
I kapittel 4 har vi omtalt kommunens arbeid med å gjennomgå de enkelte sektorene med 
mål å øke ressursutnyttelsen. Kommunen har foretatt kartlegging av oppgavefordeling og 
arbeidsmetoder, og ut fra dette kommet med anbefalinger til tiltak som kan gi en mer 
effektiv ressursutnyttelse og øke kvaliteten på tjenestene.   
 
I følge rådmannen har det vært et mål å involvere ansatte i størst mulig grad for å gjøre 
gjennomgangene relevant for den enkelte medarbeider. I økonomi- og personal-
funksjonen er de enkelte arbeidsprosessene - hvem som har ansvar og hvordan 
prosessene henger sammen evaluert. Det er redegjort for funn og anbefalinger i 
rapporten «Optimalisering av økonomi- og personalfunksjonen i Bykle Kommune» 
(datert 06.09.16). Som vedlegg til rapporten fra Økonomi- og personalfunksjonen følger 
flytskjema med kommentarer for de ulike prosessene innenfor økonomi og personal-
funksjonen.  
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Risikoer i forhold til enhetens evne til å gjennomføre arbeidsprosessene er vurdert. Det 
blir blant annet påpekt at det er rom for glipp i informasjonsflyten mellom ansvarlig for 
registrering i Agresso, og ansvarlig for registrering i KomTek. Det blir også redegjort for 
kontrollhandlinger, - avstemming av datafiler fra Agresso og KomTek, som foretas for å 
avdekke eventuelle mangler i informasjonsflyten den ene eller andre veien.  
 
Det er også innspill i rapporten til at registrering av tilkoblingsgebyr bør skje i KomTek – 
og at fil med grunnlaget for fakturering av tilkobling, på lik linje som for fil med 
informasjon om årsgebyr, går til fakturering i Agresso. En slik løsning vil, i følge de 
innspill som er gitt i rapporten, kunne effektivisere prosessen og redusere faren for 
feilregistrering og manglende overføring av data mellom Agresso og KomTek.  
 
Også forhold mellom KomTek og eventuell oppfølging (purring/sletting) av faktura som 
foretas av ansatte på «innkreving» er omtalt som et område med rom for forbedring. 
Ansvarlig for registrering i KomTek argumenterer for at det vil være mer ryddig, og gi 
mindre rom for følgefeil, dersom ansvarlig for registrering i KomTek også følger opp 
purring, klager og andre innspill på faktureringen av kommunale avgifter knyttet til 
teknisk sektor. 
 

8.3 Revisjonens vurdering av rutiner for fakturering 
Revisjonens vurdering er at den gjennomgangen som det er redegjort for i rapporten 
«Optimalisering av økonomi- og personalfunksjonen i Bykle Kommune» er meget nyttig.  
Opptegningen av de ulike økonomiprosessene, herunder prosessen med registrering av 
informasjon i KomTek, som danner grunnlag for innkreving av kommunale gebyr er 
informativ og synliggjør risikoer knyttet prosessen. Den gir ledelsen og de involverte 
informasjon om hvor det er risiko for menneskelige feil, for dataproblem og hvor 
prosessen eventuelt kan effektiviseres. Ut fra informasjonen som ligger i 
prosessbeskrivelsen kan ledelsen og de ansatte iverksette kontrolltiltak og endringer i 
rutinene som kan øke kvaliteten og effektivisere prosessene.   
 
Etter revisjonens vurdering bør ledelsen følge opp og sikre at det utarbeides 
rutinebeskrivelser, for når og hvordan de ulike oppgavene som er beskrevet i 
prosessskjemaet, skal utføres. Etter revisjonens vurdering bør det settes opp en tidsplan, 
som følges opp av ledelsen, for utarbeidelse av rutinebeskrivelser. Arbeidsprosesser og 
rutinebeskrivelser bør lagres i Compilo, hvor de enkelt kan oppdateres dersom det 
vedtas endringer i arbeidsprosessene og /eller rutinebeskrivelsene. 
 
Revisjonen oppfatter at forslaget om å legge registrering av tilkoblingsgebyr inn i 
KomTek, før de går til fakturering i Agresso, virker fornuftig. Dette kan effektivisere 
prosessen og redusere faren for glipp i registreringen. Revisjonen anbefaler at disse 
foreslåtte endringene følges opp.  
 
Revisjonens vurdering er at Bykle kommune, (med endringene fra 2013 for fakturering 
av tilkoblingsgebyr, og endringer fra januar 2016 for fakturering av årsavgift), har et 
betryggende system for registrering av nye hytter og ferieleiligheter som skal faktureres. 
Revisjonens inntrykk er videre at kommunen har foretatt en god gjennomgang av 
prosessen knyttet til faktureringsgrunnlaget i KomTek. Foreslåtte endringer bør 
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implementeres og rutinene for utføring av de ulike arbeidsprosessene bør skrives ned. 
Manglende rutinebeskrivelser, i kombinasjon med at det ofte er kun én person som 
utfører den enkelte arbeidsoppgave, medfører sårbarhet for eksempel ved fravær.      
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9 Beregning av selvkost 

9.1 Problemstilling og kriterier 

 Har kommunen system og rutiner for beregning av selvkost – for å sikre at gebyr-
satsene ikke overstiger selvkost? 

 
Kriterier 
I veileder (H-3/14) «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-

tjenester», fra Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD), er selvkost definert som; 

«den totale kostnadsøkningen en kommune eller et selskap har ved å produsere en bestemt 

vare eller tjeneste».  

 
Kravet til beregning av selvkost lyder; «Innenfor de områder der selvkost er satt som den 
rettslige rammen for brukerbetaling, må kommunen utarbeide en selvkostkalkyle (for- og 
etterkalkyle) av kostnadene innenfor de aktuelle tjenesteområdene. Dette må gjøres for å 
føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost».  
 
Vann, avløp og renovasjon (VAR-området) utgjør de «klassiske» kommunale selvkost-
tjenestene. For renovasjon er det et lovmessig krav at selvkost skal danne grunnlag for 
innbyggernes brukerbetaling. For vann og avløp er ikke kommunen pålagt full kostnads-
dekning, men etter de rettslige rammene42 for disse tjenestene heter det at brukeren bør 
bære kostnadene forbundet med tjenestene (jf veilederen). 
 
Etter Pbl (§ 33-1) har kommunene også rett til å kreve gebyr for byggesaksbehandlingen. 
Kommunen kan selv bestemme nivået på gebyret, men det kan maksimalt dekke selvkost.  
 
I henhold til veilederen er det kun kostnader som direkte eller indirekte er knyttet til den 
samlede produksjon av den aktuelle tjenesten som skal inngå i beregningsgrunnlaget for 
selvkost. Alle henførbare kostnader, både direkte og indirekte, skal inngå i kostnads-
beregningen, herunder kostnadene ved kapitalbinding i investeringer. 
 
I veilederen står det videre at; I forvaltningen av et gebyrområde vil en kommune i 
forkant av budsjettåret måtte foreta en kalkyle av inntekter og kostnader (selvkost-
kalkyle) som et grunnlag for å kunne fastsette gebyrnivået og budsjettere gebyrinn-
tektene. I forbindelse med regnskapsavslutningen må kommunen sette opp hva de 
faktiske inntektene og kostnadene (selvkostregnskap) faktisk ble, og sette av (eller bruke 
av) de bundne fondene i henhold til resultatet i etterkalkylen. 
 

9.2 Fakta 
I årsregnskapet for Bykle kommune er selvkostregnskap vist i note 14 i regnskapet for 
2016. I noten fremgår gebyrgrunnlaget, gebyrinntektene, årets selvkostresultat og saldo 

                                                        
42Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12 og forurensningsforskriften av 1. juni 
2004 og Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12 og forurensningsforskriften av 
1. juni 2004  
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selvkostfond for vann, avløp, renovasjon, slamtømming og feiing. Beregnede av-
skrivnings- og kalkulatoriske rentekostnadene føres inn på ansvarsområdet for det 
enkelte selvkostområdet i kommuneregnskapet. Revisjonen har fått tilsendt kommunens 
oppstilling for beregning av avskrivninger og kalkulatoriske rentekostnader. Alle direkte 
henførbare kostnadene føres direkte på ansvarsområdene for det enkelte selvkost-
området. At gebyrinntektene ikke overgår regnskapsførte kostnader, innenfor de enkelte 
selvkostområdene, kan dermed kontrolleres ut fra årsregnskapet.43  
 
I forbindelse med årsoppgjøret for 2016 foretok revisjonen en kontroll av oppstillingen 
av kommunens selvkostregnskap. Revisjonen vurdering knyttet til de ulike forhold som 
ble kontrollert, blant annet budsjettet, beregningen av kalkulatoriske renter og 
avskrivninger og utgiftsføringer var at de virket rimelige og at vi ikke avdekket 
indikasjoner på vesentlige feil på noen av områdene. 
 

9.3 Revisjonens vurdering 
Etter revisjonens vurdering har Bykle kommune foretatt beregninger av kostnadene 
(selvkostkalkyler) som grunnlag for å fastsette gebyrsatsene innenfor selvkostområdene 
vann og avløp. I kommunens selvkostregnskap vises forholdet mellom kostnadene og 
gebyrinntektene for selvkostområdene. Revisjonens vurdering, etter å ha kontrollert 
selvkostregnskapet som en del av revisjonshandlingene i årsoppgjøret, er at vi ikke 
finner vesentlige feil. Beregningene og føringer synes i all hovedsak å være i samsvar med 
krav i veileder for selvkostregnskap. Selvkostregnskapet gir etter revisjonens vurdering 
et forsvarlig grunnlag for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger 
kommunens selvkost.  
 

Når det gjelder gebyrene for byggesaksbehandling, så har ikke kommunen et eget selv-
kostregnskap for dette området. Det skyldes at gebyrinntektene er så lave at de, i følge 
økonomisjefen i Bykle kommune, ikke er i nærheten av å dekke kostnadene knyttet til 
byggesaksbehandlingen. I samsvar med veilederen er det heller ikke et krav eller «opp-
fordring» til at gebyrene skal dekke kostnadene. Det er imidlertid et krav, som for de 
andre selvkostområdene, at gebyrene ikke skal overstige kostnadene. Kommunen kan, ut 
fra ansvar «Byggesak» i regnskapet, dokumentere at gebyrene ikke overstiger 
kostnadene. Dette vil etter revisjonens oppfatning kunne være en tilstrekkelig 
dokumentasjon så lenge inntektene (byggesaksgebyrene) ikke er i nærheten av å dekke 
kostnadene.   

                                                        
43

 Gebyrinntektene kan overstige regnskapsførte kostnader for enkelte år (og overføres til selvkostfond), uten at 

det er ulovlig.  



AAggddeerr  KKoommmmuunneerreevviissjjoonn  IIKKSS                                                         

 

  Side 50 av 51
   

10 Anbefalinger 
På grunnlag av de vurderinger revisjonen har gjort i denne forvaltningsrevisjonen av 
Bykle kommunes internkontroll knyttet til byggesaksbehandling og innkreving av 
tilkobling- og årsavgift for vann og avløp, har revisjonen følgende anbefalinger: 
 
Rådmannen i Bykle kommune bør sikre at: 

 Internkontrollsystemet Compilo tas i bruk innenfor alle tjenesteområdene i 
kommunen. 
  

 Alle ansatte bør få tilstrekkelig og tilpasset opplæring i bruk av internkontroll-
systemet. 

 
 Alle tjenesteenheter bør ha en tidsplan for å utarbeide og legge inn dokumentasjon 

knyttet til internkontroll i Compilo. (Risikovurdering, organisasjonskart, prosess-
beskrivelser, kontrollhandlinger, rutinebeskrivelser ol.) 

 
 Det bør foretas en vurdering av om avviksrapporteringsmodulen i Compilo skal tas i 

bruk i alle tjenesteenhetene. 
 

 Byggesak bør innarbeide et punkt om vurdering av inhabilitet i retningslinjer og/eller 
sjekklister for byggesaksbehandlingen. 
 

 Byggesak bør gjennomføre en gjennomgang (risikovurdering) av virksomheten som 
grunnlag for å prioritere internkontrolltiltak, slik som utarbeidelse av prosess-
beskrivelser kontrolltiltak og skriftlige rutinebeskrivelser. 
 

 Byggesak bør, i samsvar med krav i Pbl med forskrift, utarbeider en plan for tilsyn, 
samt en årlig rapportering til kommunestyret over hvilke tilsyn som er gjennomført.  
 

 Teknisk drift og eigedom bør foreta tilsvarende kontroller, som er gjennomført i midt-
regionen, av hytter som ikke er registrert som tilkoblet til vann- og avløpsnett og som 
ligger i områder med kommunalt vann- og avløpsnett. (Det er ikke et krav å være 
påkoblet, derfor må dette undersøkes i de enkelte tilfeller).    
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11 Høringsuttalelse fra rådmannen i Bykle kommune 
Revisjonen sendte utkast til rapport fra forvaltningsrevisjonen på høring til rådmannen i 
Bykle kommune 4. desember. Revisjonen bad om «høringsuttalelse (tilbakemelding på 
feil og de merknader og innspill dere måtte ha) innen onsdag 20. desember.»  
 
Revisjonen fikk tilbakemelding om en faktafeil som ble rettet. Etter å ha mottatt opprettet 
versjon av rapporten har rådmannen gitt følgende høringsuttalelse per mail datert 
20.12.17:  
 

Hei. 

Takk for ein fyldig og oversikteleg rapport.  Rådmannen kjenner seg att i dei beskrivelsar og 

konklusjonar som revisor legg fram.   Frå rådmannen si side er det fokus på å ha ein 

tilfredsstillande internkontroll, som samstundes er så lite byråkratisk som mogeleg.  Nytte – 

kost.    Hovudfokus er førebygging.  Dei gjennomgangar og kartleggingar som  kommunen har 

hatt dei 2 siste åra, kombinera med organisatoriske endringar legg no godt til rette for å gjere 

internkontrollen enno betre, då i hovudsak på dokumentasjonssida.  Vidare implementering av 

internkontrollsystemet Compilo  vil derfor vere eit prioritera prosjekt i 2018.    

Strategi for tilsyn og oppfølging av lovbrot,  etter plan- og bygningslova kapittel 25 og 
kapittel 32,   var oppe til handsaming i planutvalet den 16.10.17.  
 
Mvh 
Tallak Hoslemo 
Rådmann  
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Kontrollutvalet i Bykle kommune    Sak 03/18 

        Møtedato: 25.01.2018 

        Sakshandsamar: kih 

 

 

SAK 03/18 ORIENTERING OM RENTESAKEN – RETURKRAFT AS   

 

Vedlegg: 

1. Vedtak Kristiansand bystyre 25.10.17, sak 126/17 

2. Saksprotokoll Kristiansand kontrollutvalg 21.09.17, sak 42/17 

3. Saksutskrift Kristiansand kontrollutvalg 21.09.17, sak 42/17 

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

5. Kluge, Rapport Returkraft av 6. juni 2017 

6. PWC, Memo datert 31. oktober 2016 

 

 

Bakgrunn: 

I tidlegare møter har revisor orientera kontrollutvalet om «rentesaken» ved Returkraft AS. 

Saken er nå handsama i kontrollutvalet og i bystyret i Kristiansand. 

 

Denne saka har ført med seg ein betydeleg meirkostnad for selskapet som nå må dekkast 

gjennom gebyr frå innbyggjarane dei næraste åra. 

 

Revisjonen vil orientere kontrollutvalet om saka i møtet.  

 

Kommunestyret bør orienterast om saka på ein egna måte. 

 

 

Vurderingar: 

Eventuelt vedtak i saken utarbeidast i møtet etter at revisjonen har orientert utvalet om saka.  

 

 

Framlegg til vedtak: 
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1 INNLEDNING

Styret i Returkraft AS ("Returkraft") har i tråd med aksjelovens 55 6-12 og 6-L3 anmodet Kluge advokatfirma
AS ("Kluge") om en gjennomgang av hvorvidt tidligere styremedlemmer og tidligere daglig leder, samt
nåværende daglig leder, har opptrådt erstatningsbetingende i forbindelse med inngåelse av ulike
rentederivatavtaler med Nordea Bank Finland Plc ("Nordea") i perioden fra 2008 til 2011.

Returkraft har i brev av 3. mars 20L7 fremsatt søksmålsvarsel til Nordea. Søksmålsvarselet ble besvart av
Nordea i brev av 3l-. mars 20L7 der ansvar ble bestridt på flere grunnlag. Hva gjelder saksforholdet relatert til
mulig krav mot Nordea, så vises til de særskilte notater tilknyttet dette.

Dette notat vil i det følgende utelukkende behandle mulig ansvar etter aksjeloven 5 17-1 mot tidligere
medlemmer av styret eller daglig leder (tidl¡gere og nåværende).

2 UNDERLAGET FOR KLUGES UNDERSøKELSE

Kluge har i forbindelse med undersøkelsene hatt tilgang til fplgende informasjon:

(¡) Skriftlig korrespondanse, styreprotokoller, notater mv fra Returkrafts administrasjon
ved Lars Erik Harv ("Harv") og Odd Terje Døvik ("Dgvik");

(ii) Skriftlig korrespondanse fra Sigurd Tvedt ("Tvedt");
(¡i¡) Skriftlig korrespondanse fra Nordea i forbindelse med det tidligere utstedte søksmålsvarsel;
(iv) Offentligtilgjengeliginformasjon;
(v) lntervjuer med Bjarne Ugland ("Ugland"), Tvedt, Tormod Vågsnes ("Vågsnes"), Erik Ed. Henriksen

("Henriksen") og Døvik.

Styret i Returkraft ble i avholdt styremøte den 28. april2OIT gitt en presentasjon og foreløpig gjennomgang
av de undersøkelser som var gjort.

Det er stor sannsynlighet for at det finnes relevant dokumentasjon og korrespondanse som Kluge ikke har
hatt tilgang til i denne undersøkelsen. Her vises særlig til at både Ugland og Henriksen opplyser at de ikke har
tilgang til noen skriftlig korrespondanse fra de respektive perioder de satt som styreleder i Returkraft.

På generelt grunn er det grunn til å være særskilt oppmerksom på at mangel på dokumentasjon i

kombinasjon med at det gått betydelig tid siden tidsperioden 2008-2011som omtales i rapporten. Dette
medfører risiko for feilaktige gjengivelser og at hendelser redegjort for i de avholdte intervjuer osv. plasseres
feil i kronologien.

Personer som er behandlet og omtalt i punkt 7 nedenfor er blitt intervjuet av Kluge, og samtidig er de gitt
anledning til uttale seg om rapportens innhold etter rapportens ferdigstillelse for å sikre full kontradiksjon
Deres skriftlige oppfatning er inntatt som bilag 1 t¡l 4 til rapporten.
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3 AKSJELOVENS KOMPETANSEREGLER

3.1 Hvem beslutter å fremme krav på vegne av selskapet

Et krav basert på aksjeloven S 17-1 mot tidligere eller nåværende styremedlemmer eller tidligere eller
nåværende daglig leder kan fremmes av selskapet selv, aksjonærene eller andre. Andre vil i hovedsak være
ta pslidende kreditorer.

Det er generalforsamlingen i Returkraft som eventuelt skal avgjøre om erstatningskrav på selskapets vegne
mot dem som er nevnt i aksjeloven S 17-1- skal fremmes, jf. reguleringen i aksjeloven 5 17-3. Foreleggelse for
generalforsamlingen bør skje selv om styret mener at et krav ikke vil føre frem.

Kompetansen til å beslutte søksmål mot styrets medlemmer eller daglig leder tilligger således
generalforsamlingen i selskapet og selskapets styre eller ledelse kan ikke på egen hånd frafalle eller forlike
slike erstatningskrav.l En generalforsamlingsbeslutning er en nødvendig prosessforutsetning for å kunne
iverksette en rettslig prosess, og mangel på en slik beslutning vil medføre at saken vil bli avvist fra
domstolene.

For ordens skyld presiseres det at Returkrafts eventuelle erstatn¡ngskrav mot andre enn dem som er nevnt i

aksjeloven, f.eks. konsulenter eller rådgivere, fremmes av styret selv etter de alminnelige kompetansereglene
i aksjeloven kapittel 6.

Beslutter generalforsamlingen å fremme et erstatningskrav vil senere ansvar for oppfølgning og nødvendige
disposisjoner tilknyttet domstolene etc. påligge selskapets styre.

Kompetansen til å fremsette selve søksmålet for domstolene gjennom stevning er tillagt styret, jf.
domstolloven 5 1-91, jf. tvisteloven 5 2-5.

3.2 Hvordan saken fremmes for generalforsamlingen

Styret har kompetanse til å innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å behandle spørsmålet, jf
aksjeloven S 5-6 (1).

Beslutningen treffes i generalforsamling etter de alminnelige saksbehandlingsregler i aksjeloven kapittel 5, og

beslutning om å fremme slikt erstatningskrav fattes med alminnelig flertall, jf. aksjeloven 5 5-17.

Selskapets styre har i tråd med aksjeloven S 6-tZ (3), jf. S 6-13 iverksatt undersøkelser av mulige
ansvarsforhold knyttet til inngåelsene av ulike rentederivatavtaler i perioden fra 2008 til 2011.
Gjennomgangen er delvis gjort ved ekstern gjennomgang fra Kluge slik aksjeloven legger til rette for.2
Gjennomgangen sikrer at styret har et forsvarlig grunnlag til å behandle saken.

Selskapets styre må i forbindelse med innkallingen til generalforsamlingen sikre at innkallingen etter
aksjeloven S 5-1-0 inneholder en slik beskrivelse av saken at aksjonærene både forstår hvilken beslutning
generalforsamlingen skal fatte og grunnlaget for denne.3 Selskapets styre må således sikre at

1 Ot.prp. nr. 23 (1996-97) pkt. 15 kap. 17 s. 180

2 NOU 1992: 29 s. 152

3 Ot.prp- nr. 46 (2008-2009) s. 17, Aarbakke m.fl. s. 350
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generalforsamlingen i forbindelse med mottaket av agenda og dagsorden også mottar en skriftlig
redegjørelse for saksforholdet og de sentrale vurderinger gjort av selskapets rådgiver.

I innkallingen bør det også fremgå at aksjonærene i Returkraft på selvstendig grunnlag har hjemmel til å
fremme erstatn¡ngskrav etter aksjeloven 5 L7-t, typisk i et tilfelle der Returkraft selv ikke beslutter å fremme
krav.

I generalforsamlingen bør det gis ytterligere informasjon om saksforholdet, f. eks i form av en presentasjon,

og deretter bør aksjonærene gis anledning til å stille spørsmål om saken, jf. aksjeloven 5 5-15 (2).

Etter dette må saken tas opp til votering, der aksjonærene stemmer over spørsmålet hvorvidt ansvarssak skal

fremmes av selskapet. I et tilfelle som det foreliggende der er flere mulige ansvarssubjekter og ansvaret etter
aksjeloven er individuelt, kan det være aktuelt å votere i forhold til hver enkelt av personene som har vært
gjensta nd for vurdering.

Beslutningen treffes i generalforsamling etter de alminnelige saksbehandlingsregler i aksjeloven kapittel 5, og

beslutning om å fremme slikt erstatningskrav fattes med alminnelig flertall, jf. aksjeloven 5 5-17.

For det tilfelle at generalforsamlingen beslutter å fremme krav, vil det påligge styret äfiølge opp kravet,

herunder forberedelse av en eventuell rettsprosess.

3.3 Den videre behandling av saken

Styret må i det videre sikre en forsvarlig beslutningsprosess i saksforholdet, der også unngås unødvend¡g
påvirkning på andre prosesser.

Etter mottak av denne rapporten bør styret i Returkraft:

1) lnnkalle til styremøte for behandling av saken og der beslutte å fremme saken for en ekstraordinær
generalforsamling. Saken fremmes for generalforsamlingen i tråd med punkt 3 over.

2) For det tilfelle at styret mener at saken må få konsekvenser for arbeidsforhold til daglig leder, må

dette spørsmålet behandles særskilt av stvret, som etter aksjeloven S 6-2 (2) tilsetter og avsetter
daglig leder. Styret bør innhente arbeidsrettslig kompetanse i slikt tilfelle.

3) Dersom det fortsatt pågår samtaler med Nordea, bør styret sikre at det ikke sendes innkalling til
generalforsamling før dialogen med Nordea er avsluttet, da dette må forventes å bli gjort kjent hos

en rekke aktører, herunder media, noe som vil kunne være ødeleggende for dialogen med Nordea.

4 BAKGRUNN

4.t Kronologi - oversikt

4.1.L Stiftelse

Returkraft ble stiftet 5. juli 2007. Selskapet ble opprettet med det formål å bygge og drifte
fo rbren ningsa n legget på La ngemyr ( "Anlegget" ).

Vå r ref. : 319053-004U821321þ8\haba side 5 av 35



ffi
KLUGE

Returkraft inngikk avtaler om oppføring av Anlegget den 5. novembe r 2OO7 med oppstart av grunnarbeider
mv ved årsskiftet 2007-2OO8.

Anlegget ble tilnærmet fullfinansiert ved fremmedkapital. Opprinnelig låneramme på 1300 millioner ble i

byggefasen utvidet med 1-30 millioner, slik at lånerammen totalt var 1430 millioner. Lånene var gitt av
Eksportfinans og Kommunalbanken der lånefasilitetene utgjør henholdsvis MNOK 700 og MNOK 730
millioner. I tillegg har det blitt gitt et ansvarlig lån fra eierne på MNOK 40 og et tilskudd fra Enova på MNOK
35.

Finansieringen av Anlegget var et sentralt forhold for selskapet, da Returkraft var underfinansiert på

tidspunktet byggingen av Anlegget startet. En sentraloppgave, særlig i2OO9, var således å sikre
tilleggsfinansiering, slik at Anlegget kunne fullfinansieres uten ytterligere egenkapital.

Samtidig var det fokus på finansieringen fra kommunene som ultimate eiere av Anlegget, både relatert til
garantistillelser for lånene, der Kristiansand og Arendal kommune (i fellesskap "Garantistene") har avgitt
kommunale garantier for lånene til Eksportfinans og Kommunalbanken med henholdsvis MNOK 954 og
MNOK 476, ogdet forhold at kostnadene i siste omgang ville måtte bæres av kommunenes innbyggere.

4.1,.2 Styrets vedtakelse av rentestrategi

Etter oppstart av byggingen av Anlegget ble det tidlig i 2008 et større fokus på finansforvaltningen av
selskapet, hvilket var naturlig i lys av opptrekk på selskapets lån.

Den 7. april 2008 vedtar styret i Returkraft en rentestrategi. EY (tidligere Ernst & Young) ved rådgiver @ystein
Kvåse ("EY/Kvåse") og Nordea var også til stede i det aktuelle styremøtet strategien ble vedtatt.

Bakgrunnen for vedtagelsen av en slik rentestrategi var et notat utarbeidet av EY/Kvåse den 4. april 2008, og
dette notatet ble presentert på styremøtet avholdt den 7. april 2008.

I dette notatet redegjør EY/Kvåse for behovet for en rentestrategi der rentebinding er sentralt for å oppnå
stabilitet på rentekostnadssiden og han gir videre uttrykk for at styret tar stilling til selskapets risikoprofil på

renteområdet ved å vedta en slik rentestrategi. EY/Kvåse foreslår at administrasjonen gis fullmakt til å gjøre
løpende endringer i rentebindingen innenfor de ytre rammer som gis av styret.

EY/Kvåse foreslår en strategi med betydelig grad av rentebinding, der rammene for rentebinding skulle være
følgende intervaller:

. 30 -50%flytende rente (definert som O-L2 måneder binding)
o 30 -50% rentebinding (1- 5 år bindingstid)
o L0 -20% rentebinding (over 5 år bindingstid)

Forslaget inneholder en kombinasjon av flytende og bindende renter for å oppnå både stabilitet i

rentekostnadene og samt¡dig utnytte eksponeringen opp mot det løpende rentemarkedet.

Den vedtatte rentestrategi innebar at adm¡n¡strasjonen hadde fullmakt til å inngå ordinære rentebytteavtaler,
mens bruk av andre rente¡nstrumenter skulle avklares med styrets leder'

EY/Kvåses forslag til rentestrategi ble vedtatt av styret uten endringer av materiell karakter.

Styrets protokoll for 44l2OO8lyder som følger:
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K44/2008 Renteutvíkling og rentestrotegi for Returkraft AS
Øystein Kvåse innledet i somorbeid med Jon Egil Norheim fro Nordeo til en drøfting i styret om videre
rentestrategi for Returkraft AS.

Nordeo presenterte markedsutsiktene i rentemorkedet på kort og lengre sikt.

Styret sluttet seq til strateaien som ble foreslått ov Øystein Kvåse i notot ov 4.4.08. Stvret ønsker en
særlia aiennomqona av eventuell rentebindina i bvqqeperioden. Styret ber om en kontinuerlig
tilbokemelding fra odministrosjonen om inngåtte avtaler og en örlig vurdering ov rentestrotegien.>
(Vå re understrekninger)

Styrets vedtak underbygger at styret ønsket en rentestrategi inneholdende betydelig element av
rentebinding både på mellomlang sikt og lang sikt. Styrets beslutning synes å være enstemmig.

Dessuten underbygger styrets vedtak et særskilt fokus på byggeperioden. Hvorvidt denne uttalelsen er
knyttet til selvskostregelverket og hvordan inntekten vil beregnes når Anlegget kommer i drift er uklart. Slik vi
forstår Ugland og Tvedt i deres uttalelser i intervju var hovedfokuset fra styrets side å unngå overskrider på
finanskostnadene sammenlignet med det som var budsjettert for. Dette hadde også nær sammenheng med
at man hadde gitt lovnader om at Anlegget ikke skulle medføre økte renovasjonsavgifter i kommunene som
skulle levere husholdningsavfall til Returkraft.

Av styreprotokoller fra 2008 synes det ikke å ha vært drøftet forholdet mellom rentebinding på lang sikt og
overgangen fra byggefasen til driftsfase. Sigurd Tvedt har imidlertid uttalt at forholdet faktisk ble drøftet av
styret, noe som også understøttes av EY/Kvåses notat av 4. april 2008 der selvkostprinsippet eksplisitt
behandles i relasjon til fremtidig inntektsbilde for Returkraft.

4.1.3 lnngåelse av ulike renteavtaler med Nordea

I perioden 2008 - 201L inngikk Returkraft flere renteavtaler med Nordea - og disse kan inndeles i tre
avtaletyper; ordinære renteswaper, swapsjoner og multikansellerbare renteswapavtaler. Avtalene av
relevans for den vurdering Kluge skal foreta ved dette notatet er inngåtte swapsjoner og multikansellerbare
renteswapavtaler i perioden 2008 - 20IL.

På styremØte avholdt 5. mars 2008 vedtok styret enstemmig at styrets formann og daglig leder sammen har
fullmakt til å inngå multikansellerbar renteswapavtale. Med grunnlag i denne fullmakten ble det inngått en
multikansellerbar renteswapavtale med Nordea den 12. mars 2008 med løpetid fra 18. mars 2008 på MNOK
100. Det blir også inngått en multikansellerbar renteswapavtale med løpetid fra 1-9. mai2008 på MNOK 100.

Returkraft inngår også swapsjoner med Nordea ¡ 2008. Det blir inngått en swapsjon med løpetid fra 4. juni
2008 på MNOK 160 og en swapsjon med løpetid fra 4. september 2008 på MNOK 60. Returkraft inngår videre
en swapsjon den 12. september 2008 på MNOK 80 og en swapsjon den 3. oktober 2008 på MNOK 100.

Returkraft inngikk også i 2011 to multikansellerbare renteswapavtaler. Selv om en sentral årsak til de
betydelige merkostnadene Returkraft er pådratt skyldes rentesikringsporteføljen knytter seg til avtaler
inngått i perioden 2008 - 2010, blir det her et spørsmål om det på dette tidspunkt var uforsvarlig å inngå nye
multika nsellerbare renteswa pavtaler.
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Dato I nngåtte rentederivater Beløp

t. L8. mars 2008 M ultikansellerbar renteswapavta le MNOK 1OO

2 19. mai2008 M ultikansellerbar renteswapavta le MNOK 1OO

3 4. juni 2008 Swapsjon MNOK 160
4. 4. september 2008 Swapsjon MNOK 60
5. 12. september 2008 Swapsjon MNOK 80
6. 3. oktober 2008 Swapsion MNOK 1OO

7 6. iuni 2011 M ultika nsellerba r renteswa pavtale MNOK 2OO

8. 1. september 2OIt M ultika nsellerba r renteswapavtale MNOK 1OO
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4,1.4 Oversikt over inngåtte avtaler som ikke utgiør ordinære rentesikringsavtaler

4.2 Styrets sammensetning 2008

Styret besto fra stiftelsen av Returkraft av Ugland (styreleder), og Erik Nyhuus, Vågsnes og Aage Nystøl som
styremedlemmer. Tvedt var Returkrafts daglig leder fra 5. juli 2007. Styrets sammensetning og daglig leder
sto uendret gjennom 2008.

4.3 Endring av daglig leder i2009
Døvik erstattet formelt Tvedt som daglig leder i Returkraft fra 4. februar 2009. Døvik tiltrådte stillingen den
15. januar 2009.

4.4 Styretssammensetning2010-2011

Styrets sammensetning ble endret L2. juli 2010 da Henriksen kom inn som ny styreleder og Vågsnes ble ny
nestleder. Styrets medlemmer Øvrige medlemmer var Erik Nyhuus, Kristin Wallevik og Bente Valborg
Gundersen Eielsen.

Den 7. juli 20LL ble styrets sammensetning igjen endret. Henriksen og Vågsnes forble styrets leder og
nestleder. Styremedlemmer fra dette tidspunkt var Erik Nyhuus, Bente Valborg Gundersen Eielsen og
Christina Ødegård.

5 ERSTATNINGSANSVAR

5.1 Generelt

Aksjeloven 5 17-L regulerer erstatningsansvar for tillitsmenn og aksjeeiere overfor selskapet og andre.
Bestemmelsen innebærer en lovfesting av det alminnelige erstatningsrettslige prinsipp om ansvar for
forsettlig eller uaktsom skadeforvoldelse (skyldansvar). Utgangspunktet for vurderingen av om det foreligger
ansvarsgrunnlag er om skadevolderen kan bebreides for ved handling eller unnlatelse å ha opptrådt uaktsomt.

Erstatningskravet kan rettes mot styremedlem eller daglig leder som har opptrådT <<i den nevnte egenskop>>,
se aksjeloven 5 17-1. Det innebærer at uaktsomhetsvurderingen knytter seg til den selskapsrettslige funksjon
og de plikter som henholdsvis styreleder eller daglig leder har i kraft av sin stilling. Dersom de pliktene som
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objektivt sett gjelder for vedkommende styreleder/daglig leder er overtrådt, vil det være en presumsjon for
at vedkommende har opptrådt uaktsomt.a

Erstatningsansvaret gjelder for det enkelte styremedlem eller daglig leder, og ikke for vedkommende
selskapsorgan.t Det innebærer at det er det enkelte medlem som må oppfylle vilkårene for ansvar for å

kunne holdes ansvarlig.

Den <enkelte skadevolder skal bedømmes ut fra sin kunnskap om den foktiske situasjon på det tidspunkt som
er ovgjørends.r 6 Det må imidlertid presiseres at den enkeltes faktiske kunnskap ikke alene er avgjørende
dersom vedkommende burde skaffet seg slik kunnskap.

5.2 Erstatningsvilkår

Den nærmere vurderingen av om ansvar kan gjøres gjeldende etter aksjeloven 5 17-1 beror på om de
ulovfestede vilkårene for uaktsomhetsansvar (culpa) er oppfylt. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag,
økonomisk tap og årsakssammenheng.

Det er skadevolderens personlige handlemåte som vurderes ved uaktsomhetsvurderingen - det foreligger et
ansvarsgrunnlag først når skadevolder har utv¡st subjektiv skyld. Det er de normer som gjelder på
vedkommende livsområde som står sentralt ved vurderingen.

Det må foreligge årsakssammenheng - der det økonomiske tap må anses for å være forårsaket av den
handling eller unnlatelse som ansvarsgrunnlaget knytter seg til.

5.3 Foreldelse

Et eventuelt krav for Returkraft til å få dekket et økonomisk tap forårsaket av enkelte styremedlemmer eller
daglig leder - vil utgjøre et krav på penger. Det innebærer at kravet kan foreldes etter foreldelsesloven
dersom foreldelsesfristen ikke avbrytes ínnen fristen. Foreldelse avbrytes normalt ved rettslige skritt mot den
ansvarlige. Virkningen av foreldelse er at retten til oppfyllelse av kravet bortfaller.

Det er derfor et vilkår for at et eventuelt erstatningskrav skal kunne fremmes at kravet ikke er foreldet.

6 ANSVARSVURDER¡NGEN

6.1 Bakgrunn

6.L.L Multikansellerbare renteswapavtaler og swapsjoner

Den opprinnelige porteføljen av rentesikringsprodukter for Returkraft ble etablert i byggeperioden fra 2008
til 2010. I løpet av 2008 inngikk Returkraft seks multikansellerbare renteswapavtaler og swapsjoner, og det
ble inngått ytterligere to multikansellerbare renteswapavtaler i 2011.

Både daglig leder og styret hadde på tidspunktet for beslutningen i 2008 om å inngå swapsjonene og de
multikansellerbare renteswapavtalene fått seg forelagt notat utarbeidet av Nordea med overskriften
<Multikansellerbor renteavtaler. Av dette notatet fremgår det tydelig at det kun er Nordea som har adgang
til å kansellere avtalen - og det innebærer motsetningsvis at Returkraft ville risikere å bli låst til en avtale med
potensielt svært ugunstige rentevilkår- noe de multikansellerbare avtalene også har vist seg å bli. I e-post av

4 HR-2016-1440-A avsnitt 41
5 Rt. 1930 s. 533 og Rt. 1991 s.833 Hkj
6 Mads Henry Andenæs m.fl., Aksjeselskaper og Allmennoksjeselskaper,3. utgave 2016 s. 649

Vår ref. : 3 19053-004\1821321V8\haba s¡de 9 av 35



l-2. mars 2008 videreformidlet Tvedt det sentrale innholdet i denne presentasjonen til Erik Nyhuus,
NystØl, Vågsnes, og med Ugland i kopi.
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I e-post fra EY/Kvåse til Tvedt den 27. februar 2008 gis Tvedt en redegjørelse av innholdet i den
multikansellerbare renteswapavtalen. I denne redegjørelsen fremgår det eksplisitt at det er Nordea som har
adgang til å kansellere avtalen hvert kvartal, og at Returkraft ikke har slik adgang. Videre fremgår det at
denne adgangen til å kansellere også er årsaken til at det er mulig for Returkraft å oppnå gode rentevilkår.

Tilsvarende fremgår av referat utferdiget av EY/Kvåse til styrets leder og daglig leder i Returkraft fra møte
med Nordea om renteavtale den 10. mars 2008, hvor adgangen til å kansellere den multikansellerbare
renteswapavtalen omtales som en <kanselleringsrett)) som banken har, og da ikke Returkraft.

Vi oppfatter det ikke tvilsomt at både styret og daglig leder i 2008 hadde tilgjengelig kunnskap om hva en slik
de multikansellerbar renteswapavtalene og swapsjonene innebar, og informasjonen gav styret og daglig leder
anledning til å tilegne seg forståelse om at slike avtaler innebar et spekulasjonselement; nemlig adgangen for
banken til å kansellere avtalen kvartalsvis. Dersom styret eller daglig leder likevel ikke forsto innholdet i

produktene fra Nordea som de hadde fått seg presentert, hadde man i alle tilfelle en klar oppfordring til å

skaffe seg slik kunnskap.

I lys av at både styrets medlemmer og daglig leder hadde mottatt betydelig informasjon om produktenes
innhold og herunder at produktene inneholdt et opsjonselement, og man likevel valgte å inngå disse avtalene
med klare negative økonomiske effekter for Returkraft, vil det være sentralt ved vurderingen av om det er
grunnlag for erstatningsa nsvar.

Forå forstå hvilken risiko Returkraft ble eksponertforved å inngå multikansellerbare renteswapavtalererdet
hensiktsmessig å skissere hva en slik avtale nærmere går ut på.

Den multikansellerbare renteswapavtalen fungerer slik at Returkraft mottar flytende rente fra Nordea - og
hvor Returkraft betaler en avtalt rente i retur - og slik er det mulig å oppnå fastrente. Nordea hadde
imidlertid en ensidig oppsigelsesadgang under avtalene ved hvert kvartalsskifte. Dersom rentenivået blir
lavere enn det som var forventet ved inngåelsen av avtalene, vil Returkraft i henhold til avtalene likevel
måtte betale den avtalte renten. Dersom rentenivået stigervilavtalen være ufordelaktig for Nordea, og
Nordea vil dermed kunne benytte sin adgang til å kansellere avtalen ved kvartalsslutt.

I forholdet tilden vedtatte rentesikringsstrategien er det også sentralt å understreke at avtalene ikke innebar
rentesikrings utover inneværende kvartal, da Nordea har en kanselleringsrett ved utgangen av hvert kvartal.
Tilsvarende også for swapsjonene, dog slik at fasterenteperiodene under disse varierte fra 6 måneder til 3 år
og så ledes hadde et noe større innslag av rentebinding.

Nordeas rett til ensidig å kansellere avtalen innebærer at avtalen inneholder en utstedt (eller solgt) opsjon.
Opsjonspremien som Returkraft mottar består i at den avtalte renten man skal betale i de multikansellerbare
renteswapavtalene ligger noe lavere (angitt til Il%) enn det en gjensidig alminnelig renteswapavtale ville
gitt på avtaletidspunktet. Vederlaget Returkraft mottar for å utstede opsjonen, en såkalt arbitrasjonsgevinst,
oppstår som følge av at ved at den langsiktige markedsrenten er lavere enn den korte, hvoretter man på et
fastsatt rentenivå (fastrenten Returkraft betaler)vil hente inn kostnaden som ligger i arbitrasjonsgevinsten
senere i avtaleperioden når renten (i tråd med prognosen) synker. Produktet har således en ikke ubetydelig
likviditetseffekt for Returkraft og sikret Returkraft lavere rente enn markedsrenten på kort sikt fra
avta lei n ngåe lsestidspu n ktet.

De multikansellerbare renteavtalene, som kunne kanselleres hvert kvartal gir etter vår mening svært
begrenset rentesikring, da det nettopp vil være sikring mot større endringer i den flytende renten man søker
å sikre seg mot. Dette produktet <sikretr imidlertid kun Returkraft mot rentenedgang, mens Nordea ville
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kunne benytte sin kanselleringsadgang ved renteoppgang.Som ledd i en rentesikringsstrategi utover
inneværende kvartal var således de multikansellerbare renteavtalene utjenlige.

Produktets karakter inneholder klare elementer av spekulasjon i fremtidig renteutvikling fra Returkrafts side
Ved renteoppgang vil man raskt havne tilbake i flytende markedsrente, mens man ved rentenedgang vil
måtte betale en fastrente ut avtaleperioden. Tilsvarende gjelder for produkter med såkalt knock-out effekt,
der mekanismen fungerer slik at man er gitt en fastrente frem til flytende rente når en nærmere angitt
ma ksima lnivå, hvoretter renteavta len ka nselleres a utomatisk.

Basert på samtale med Tvedt og den fremlagte korrespondanse er det vår vurdering at styret og daglig leder
inngikk slike avtaler i 2008 med tilstrekkelig kunnskap om egenskapene og varigheten av derivatene og at
formålet fra styret og daglig leder hovedsakelig var å sikre Returkraft kortsiktige økonomiske effekter
gjennom redusert rente i byggeperioden. For å oppnå slik kortsiktig gevinst har man vært villig til å ta risiko
både knyttet til opsjonselementet ved avtalen og risikoen for å bli bundet til fastrente som ville løpe langt
forbi ferdigstillelsen av Anlegget. Hovedformålet med dette synes å være begrunnet i et ønske om å unngå få
overskridelser i prosjektet gjennom økte finanskostnader i byggeperioden. Presset på styret og daglig leder
om å ikke få overskridelser i byggefasen med påfølgende merkostnader for innbyggerne i regionen må antas
å ha vært en betydelig påvirkningsfaktor.

Dette styrkes også av at Tvedt i e-post til EY/Kvåse datert l-2. mars 2008 kommer med følgende bemerkning
hva gjelder behandlingen av avtalene i regnskapeT: <<Antar qt inntekten fro tilbokebetoling ov rentemargin
føres mot byggelånsrentene og ikke i driftsregnskopet?>. Formålet med forespørselen var å sikre at
inntektene Returkraft mottok fra Nordea på produktene i den tidlige fase ble brukt til direkte mot annen
rentekostnad, slik at den totale i samlet finanskostnad fremsto akseptabel.

I notater fra EY/Kvåse til styret i Returkraft , jf . for eksempel notat av 5. september 2008 uttaler EY/Kvåse

<Den kortsikt¡ge renten er forholdsvis høy, men onolytikerne tror den vil redusert innen 7-2 Ôr. Avtolen
som er inngått mô vurderes i dette lys, og er et verktøv for å redusere bvaqelånsrentene i bvaqetiden.
Besparelsen utgjør for den oktuelle 6 måneders perioden ca. NOK 300.000 iforhold til flytende rente.))

(Vår understrekning)

Den skriftlige korrespondansen fremlagt for oss, sammenholdt med intervjuet med Tvedt, gir et klart inntrykk
av at det ikke alene var rentebinding som var sentralt for styret ved inngåelsene av de ulike derivatavtalene i

2008. Tvert i mot var det et betydelig fokus på stigende markedsrenter knyttet til kredittskvisen og
finanskrisen som utviklet seg gjennom 2008. Frykten for stigende renter i kombinasjon med Økende frekvens
av opptrekk på lån fremkommer f eksempel klart av e-posten av 25. mars 2008 fra Tvedt til EY/Kvåse, med
kopitil Ugland.

Det er et sentralt faktisk utgangspunkt for vurderingen at den flytende renten og NIBOR-rente hadde ligget
på omkring 6,5 % gjennom våren og sommeren 2008, og steg deretter raskt i september-oktober 2008 til nivå
opp mot 8 %.

For Returkraft som på dette tidspunkt hadde trukket opp NOK 700 millioner på lånerammen, ville et awik på
3 % mellom flytende rente og budsjettert rentenivå på cirka 5 % innebære et awik på 21 millioner i året i

rene rentekostnader. I tillegg til dette var styremedlemmene og Returkraft under sterkt press fra eierne om å

holde lovnader om at Anlegget ikke skulle päføre regionens innbyggere økte renovasjonskostander, og det
var gitt klare signaler på kostnaden ikke skulle overstige kr 11-00 per tonn.

Markedsutviklingen og presset fra eierne må anses som vesentlige faktorer bak valget av de produkter som
rent faktisk ble ervervet. I lys av dette presset ble det valgt å inngå avtaler om rentederivater der
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rentebinding ikke ble oppnådd slik følger av vedtatt rentestrategi. Rentebindingseffekten var tvert i mot kun
for korte tidsperioder; inneværende kvartal for de multilkansellerbare renteavtalene eller opsjonsperioden
som varierte under de ulike avtalene fra seks måneder til tre år for swapsjonene.

Det forhold at man i den løpende rapporteringen av rentebinding til styret benyttet lengste løpetid på

derivatavtalene når man kategoriserte de ulike avtalene inngått var gjort kjent for styret, da dette eksplisitt
fremgår i de løpende rapportene avgitt av EY/Kvåse til styret. Dette gav tilsynelatende et inntrykk av at
Returkraft hadde betydelige større grad av rentebinding enn man faktisk hadde hvis markedsrenten hadde
fortsatt stige og Nordea benyttet sin kanselleringsrett.

Styret i Returkraft var imidlertid ved flere tilfeller gjort kjent med disse forhold og verken styret eller daglig
leder kunne være i den tro at de hadde slik langsiktig rentebinding hvis de hadde lest notatene fra EY/Kvåse,
der blant annet fremgikk (i notatet av 5. september 2008):

<Både de multikonsellerbore ovtalene og swapsjonene er her klassifisert ut ¡fro sine moksimale
løpetider, men sonnsyntigheten for ot de kun blir hhv. ettårige (multikonsellerbare) og 6 måneder/3
årig (swopsjon) vurderes i dog som stor.n

EY/Kvåse la følgelig til grunn at renten ville fortsette å stige med det resultat at Nordea ville kansellere
avtalene ved første anledning, slik at elementet av faktisk rentebinding ble svært begrenset. EY/Kvåse
spådom og Returkrafts spekulasjon i fremtidig renteutv¡kling slo imidlertid feil og renten falt kraftig fra
slutten av 2008. I stedet for at en kanselleringssituasjon inntraff, der Returkraft ville bli tvunget ut i flytende
rente ved Nordeas kansellering grunnet renteøkning, ble i stedet Returkraft bundet til den avtalte fastrente
under de multikansellerbare renteavtalene og swapsjonene som følge av at markedsrenten falt. Dette fallet i

markedsrenten til historisk lave nivåer har følgelig Returkraft ikke fått tatt del i for en betydelig del av sitt lån.

6.L.2 lnngåtte rentesikringsavtaler i forhold til selvkostregelverket

6.L.2.L Generelt om selvkostregelverket

I henhold til forurensningsloven S 34 (1)(2. pkt) innebærer selvkostregelverket at kostnadene med
forbrenningsanlegget fullt ut skal dekkes gjennom renovasjonsavgiften som betales av husholdningene -
innbyggerne i Agder-regionen. Det fremgår av forurensningsloven S 34 (1X3. pkt) at med kostnader menes
også ka pita lkostnader, herunder rentekostnader.

Forurensningsloven 5 34 (1X4. pkt) omfatter kun avfall som kommunen har plikt til å motta eller samle inn.
Det følger av forurensningsloven 5 32 at den som produserer næringsavfall selv har ansvar for at avfallet blir
brakt til lovlig avfallsanlegg. Hva gjelder husholdningsavfall fremgår det av forurensningsloven 5 30 at
kommunen har et selvstendig ansvar for å sørge for innsamling av husholdningsavfall.

Den nærmere fastsettelsen av avfallsgebyr for håndtering av husholdningsavfall reguleres i avfallsforskriften
kapittel 15.7

Forurensningsloven 5 34 (1X4. pkt) forutsetter at avfallsgebyret ikke skal overstige kommunens kostnader.
Selvkostregelverket setter derfor en absolutt begrensning for adgangen til å profittere på avfallshåndtering
etter selvkost.

Kalkylerenten som benyttes i selvkostregelverket til å fastslå hvilken rente som kan kreves kompensert
gjennom renovasjonsavgiften ble fastsatt basert på 3-årig statsobligasjonsrente med tillegg pät%.

7 FOR-2004-06-01-930
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Statsobligasjonsrenten vil i normale markeder utvikle seg i takt med NIBOR-renten, men større utslag kan
forekomme særlig i perioder der markedene ikke opptrer med rasjonalitet, slik var tilfelle f eks høsten 2008.

Anvendelse av kalkylerenten tilsvarende 3-årig statsobligasjonsrente gir virksomhetene mulighet til å

opptjene egenkapitaldersom man lykkes med å finne renteproduktersom sikrervirksomhetene et rentenivå
som ligger lavere enn rentenivået for 3-årig statsobligasjonsrente pluss LTo. Tilsvarende vil avtaler, for
eksempel rentebindingsavtaler, der rentebinding skjer på nivåer som utgjør mer 3-årig statsobligasjon pluss 1
% innebærer at man ikke oppnår full kostnadsdekning gjennom selvkostregelverket.

Returkraft opplevde betydelig underdekning ved anvendelse av kalkylerenten i perioden fra anleggets
oppstart i 2010 og fremover, da Returkraft som kjent satt bundet i rentederivatavtalene inngått i 2008
Returkraft hadde følgelig betydelig løpende underdekning.

I juli 2OL2 tok Returkraft opp spørsmålet tilknyttet deres rentebindingsavtaler og forholdet til
selvkostregelverket med Klima og Forurensningsdirektoratet ("Klif"), og da særlig forståelsen av
forurensningsloven S 34. Kl¡f uttalte i den forbindelse i brev av 25. september 2012:

<l særlige situosjoner, som for eksempel den Returkroft nå hor kommet opp i, køn de
prinsipper som fremkommer i KRDs veileder om beregning øv kolkylerente medføre at
kommunens faktiske kostnoder ikke blir dekket gjennom avfallsgebyret. Det vil i tilfelle
føre t¡l ot fostsettelsen ov avfollsgebyret ikke vil være i henhold til forurensningslovens
krov om full kostnodsdekning. Nôr dette er tilfelle må de prinsipper som det gis onvisning
pö i veilederne vike, slik ot avfollsgebyret fastsettes i henhold til forurensningslovens
krov.>

Det sentrale i foreliggende sak er at frem til denne avklaring fra Klif kom i 201,2, så hadde Returkraft pådratt
seg betydelig underdekning gjennom finanskostnader som ikke hadde matchene inntektene. Returkraft
hadde således opparbeidet seg et betydelig negativt selvkostfond. Selskapet og dets styre søkte - frem til
2OL2 - å løse denne utfordringen, og inngåelsen av de to multikansellerbare renteavtalene ijuni og
september 20tLvar del av dette arbeidet med å nøytralisere negative effekter av tidligere inngåtte
rentederivater.

6.1.3 Forholdet til vedtatt rentestrateg¡

På det tidspunkt rentestrategien ble vedtatt av styret i Returkraft (7. april 2008) var det allerede gitt
opplysninger om den da allerede inngåtte avtale om multikansellerbar renteswap med virkning fra 18. mars
2008 med 5 års løpetid.

EY/Kvåse hadde i forkant av denne avtaleinngåelsen blant annet tydeliggjort derivatenes egenskaper blant
annet i oversendelse av 27. februar 2008, der EY/Kvåse fremhevet at <...rentebildet endrer seg stadig, og at
gevinstpotensielt derved kan være onnerledes i dog enn hva som er indikert her.>

Det fremgår av skriftlig korrespondanse i notat og sammendrag fra EY/Kvåse datert 11. mars 2008 (tilknyttet
møte med Nordea avholdt 10. mars 2008) sendt til styrets leder og daglig leder, at styret også var gitt en
generell orientering om innholdet i produktene ervervet av Nordea.

I notat fremhever også EY/Kvåse

KDeretter presenterte han produktet "Multikonsellerbor renteavtole" og gov informosjon om
oppdaterte priser. Det viktigste porometer vor den faste renten som lå til grunn, og som i møtet ble
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oppgitt å utgjøre 5,03%. Denne renten var basert på en ovtole på Un år, hvor Nordeo Morkets hqr
rett til å konsellere avtolen kvortolsvis (men kun en gong) og fgrste gong om ett år. Konsellering vil i
dette tilfellet finne sted dersom 3 mnd. NIBOR rente er over 5,20%.

Daqens 3 mnd. NIBOR rente utqiør 6,29 %. Ved innaåelse ov en multikonsellerbar renteovtale vil
Returkraft AS det første kvartolet oppnå en kontontstrøm pã 7,26% (6,29% - 5,03%).>

(Vår understrekning)

Notatet viser at både et alternativ med alminnelig fastrente og flytende rente ville ligge klart over den
budsjetterte rente knyttet til oppføringen av Anlegget. Den multikansellerbare renteavtalen gav imidlertid
umiddelbar kontantstrømeffekt for Returkraft ved at avtalen gav L,26 % opsjonspremie første kvartal og et
akseptabelt fastrentenivå frem til avtalen eventuelt ble kansellert.

Det er grunn til å tro at beslutningstakerne, primært Ugland og Tvedt, anså nedsiden som svært begrenset i
det rådende rentemarkedet.

Vi kan ikke se at styret i det hele tatt har problematisert kategoriseringen av disse produktene som
rentebinding i tråd med styrets vedtak av 7. april 2008. Vi kan heller ikke se at forholdet til
selvkostregelverket på dette tidspunkt ble behandlet av styret.

EY/Kvåse fremholder også at: <-nedsHen for Returkraft AS vil være begrenset til ot mon kan bli sittende med
en fost rente i ovtoleperioden. Denne risikoen onses imidlertid å være begrenset ettersom et rentenivå på ca.
5 % må onses å være rimelig.>

Det <worst case-scenario> som ble beskrevet av EY/Kvåse var tilknyttet fall i markedsrenten og at Returkraft
ble sittende med faste renter (på cirka 5 % p.a.l i en periode der markedsrenten falt betydelig. Det var
nettopp denne utviklingen som faktisk inntraff, og som hargitt den betydelige negative markedsverdien på
derivatene ervervet av Returkraft siden 2008.

EY/Kvåse sin vurdering til Returkraft av 27 . februar 2008 var imidlertid aT <<risikoen onses imidlertid å være
begrenset ettersom et rentenivå på co. 5 % mÔ anses å være rimelig.>

I et historisk perspektiv må EY/Kvåse måtte anses å ha rett da5% rentenivå måtte anses innenfor
normalrente. Når man i ettertid er kritisk til denne vurderingen er det etter vår oppfatning at rådet ikke
isolert kan vurderes mot det svært lave rentenivået som faktisk ble en realitet, men mot en normalrente.
Det er grunn til å minne om at siden rentene begynte å falle i 2008-2009, så har rentene blitt liggende på
historisk lavt nivå over en lengre tidsperiode.

Det er uklart for oss hvorvidt EY/Kvåse baserte sitt worst case-scenario relatert til fall i markedsrentene på
det forhold at dersom renten steg over intervallet fastsatt i derivatavtalen og atNordea ville kansellere
derivatavtalen i så tilfelle. Effekten av dette ville i så tilfelle være at Returkraft igjen ville betale flytende
markedsrente hvoretter selvkostregelverket uansett ville absorbere merkostnaden, enten gjennom
kalkylerenten fastsatt gjennom selvkostforskriften. Hvis EY/Kvåse la til grunn selvkostprinsippet i sine
vurderinger burde han imidlertid også påpekt risiko for manglende dekning av rentekostnader som oppstår
ved diskrepansen mellom kalkylerenten gjennom selvkostregelverket og fastrenten der denne ligger klart
høyere enn flytende markedsrente.

Kort tid senere inngås nye derivater,fqrst en ny multikansellerbar renteswap med virkningfra L9. mai 2008
og deretter flere swapsjoner.
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Vi oppfatter at realiteten ved derivatene innebar at styrets rentestrategi ble fraveket uten at dette
kommenteres ytterligere i de styreprotokoller vi har fått tilgang til. Rentestrategien var likevel hpyt oppe på
agendaen på styremøtene avholdt i 2008, samt på etterfølgende styremøter frem til 2010.

Daglig leder, Tvedt, kontraherte rentederivatene løpende i 2008, og har opplyst at han gjorde dette etter
forutgående muntlige samtaler med Ugland, i tråd med det som var anbefalt av EY/Kvåse i notatet av 4. april
2008. Styret ble også gitt løpende orienteringer fra Nordea, EY/Kvåse og Tvedt, om inngåelsen av
renteavtalene utover i 2008.

lsolert sett skulle alle multikansellerbare renteavtaler og en av swapsjonene (se nr. 4 i listen i punkt 4.L.4)
blitt karakterisert som flytende rente i den kategoriseringen som Returkraft benyttet til å rapportere på
dersom formålet var rentebinding eller rentesikring. De øvrige swapsjonene skulle vært karakterisert som
kortsiktig rentebinding (1-5 års bindingstid).

lnformasjonstilgangen både fra EY/Kvåse og Nordea til styret og daglig leder var relativt betydelig, og trolig
ble det gitt ytterligere informasjon som Kluge ikke kjenner til.

I lys av den informasjon som daglig leder, styrets leder og øvrige styremedlemmer fikk tidlig i 2008 om
rentederivatenes egenskaper og eventuelle negative effekter, så må styret enten ikke ha forstått
informasjonen de mottok, eller så var det andre hensyn som reelt ble tillagt større vekt på det daværende
tidspunkt, nemlig reduserte finanskostnader i byggeperioden.

Vårt inntrykk etter avholdte intervjuer med Tvedt og Ugland er at selskapets styre og daglig leder i perioden
2008-2009 primært ikke fokuserte på rentebinding, men søkte seg til produkter som kunne redusere
finanskostnadene i byggeperioden og dermed unngå budsjettoverskridelser under byggefasen av Anlegget.
Dette styrkes ytterligere av tilsvar mottatt fra Nordea, som etter egen oppfatning tilbød Returkraft produkter
som nettopp sikret dette formå1. Alminnelig rentesikring ville derimot bli for kostbart for Returkraft på dette
tidspunkt, hensyntatt det rentenivå som var estimert i budsjettet for Anlegget.

Bakgrunnen for at Returkraft inngikk de multikansellerbare renteswapavtalene og swapsjonene var at disse
produktene, i det minste for en kortere periode, ga en gunstig rente mot at Returkraft påtok seg risiko. Ved at
man slik oppnådde en mer gunstig rente i deler av byggeperioden ble selskapets likviditet og kontantstrøm
hensyntatt, og overskridelser på finanskostnadene unngått i innledende fase av prosjektet.

I ettertid har denne risikoeksponeringen fått negativt utslag, slik at disse avtalene på lang sikt har fått svært
negativ økonomisk effekt for Returkraft. Det er imidlertid sentralt å understreke at dersom man hadde
benyttet alminnelig rentebindingsprodukter på samme tidspunkt som man inngikk dervivatavtaler med
opsjonselementer i favør av Nordea, så ville Returkraft også for disse fått en betydelig merkostnad.

Det som er problematisk i den foreliggende sak er at Returkraft verken var sikret rentesikr¡ng på et gitt nivä
over en gitt tidsperiode eller hadde en gunstig flytende markedsrente. Returkraft hadde kjøpt et produkt som
innebar en spekulasjon mot fremtidig renteutvikling, og der man solgte en kanselleringsrett og
forlengelsesrett til Nordea på gitte tidspunkt i fremtiden for å sikre et vederlag med verdi der og da.

Effekten av det overnevnte er at rentestrategien var svært lite tilpasset utover byggeperioden og
rentebinding burde vært søkt begrenset til byggeperioden og frem til selskapet fikk et inntektsgrunnlag
gjennom selvkostregelverket.
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VURDERINGEN AV ANSVAR KNYTTET TIL DET ENKELTE STYREMEDLEM/DAGLIG LEDER

7.t Ugland - styrets leder i perioden 25. august 2OO7 - t2. iuli 2OLO

7.1.L lnnledning

Det må vurderes om Ugland som styreleder i perioden 25. august 2OO7 - 12. juli 201-0 har opptrådt
erstatningsbetingende i tilknytning til i) spekulasjonselementet i renteproduktene, ii) at renteproduktene ikke
innebar rentesikring for Returkraft og at iii) renteproduktene ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til at
Returkraft er underlagt selvkostregelverket.

Utgangspunktet for vurderingen av om Ugland er erstatningsansvarlig er om han ved handling eller
unnlatelse ved inngåelsen av de multikansellerbare renteswapavtalene og swopsjonene kan bebreides for å

ha opptrådt uaktsomt. Skadevolder (Ugland) må vurderes ut fra sin kunnskap om den faktiske situasjon på
det tidspunkt som er avgjørende - altså for den perioden han satt som styreleder.

Ugland uttalte under intervjuene gjennomført den 2. marsZOLT at han husket svært lite fra perioden 2008 -
2OtO, og at det meste av dokumentasjonen skal være slettet. I våre undersøkelser er det også mottatt
begrenset med skriftlig korrespondanse der Ugland er avsender eller mottaker, med unntak av noe
korrespondanse vi har mottatt fra Tvedt, der Ugland har vært mottaker.

Ugland fremholdt i samtalene med ham at han og styret i stor grad delegerte til daglig leder å treffe
beslutninger hva gjelder rentestrategi og inngåelse av avtaler om kjøp av rentederivater.

Gjennomføringen av intervjuet med Ugland bar preg av at Ugland uttalte seg med store forbehold og det
fremsto som om han ønsket å distansere seg fra saken. Uglands forklaring har i liten grad bidratt til å opplyse
saken.

7.1.2 Kunnskap om at renteavtalene inneholdt klare elementer av spekulasjon i fremtidig renteutvikling
og manglende rentesikring

Den opprinnelige rentesikringsporteføljen ble inngått i byggeperioden fra 2008 til 2O1'J., og disse avtalene er
årsaken tilat Returkraft harvært låsttildagens høye fastrentenivå. Brorparten disse renteavtalene ble
inngått i den tidsperioden Ugland var styreleder.

Sentralt for vurderingen er i hvilken grad Ugland var klar over at renteavtalene innebar et
spekulasjonselement med en slik risikoeksponering. Denne vurderingen må ta utgangspunkt i om Ugland
visste eller burde vite at de inngåtte renteswapavtaler inneholdt et spekulasjonselement slik at inngåelse eller
unnlatelse av å hindre inngåelse av slike avtaler for Returkraft er rettstridig eller objektivt sett uforsvarlig.
Vurderingen inneholder både en bevismessig og en rettslig vurdering.s

Ansvarsvurderingen må foretas på grunnlag av forholdene slik de fremsto på tidspunktet for den
ansvarsbetingende handling eller unnlatelse, og ikke i lys av hvordan forholdene har utviklet seg i ettertid.e

Ugland har i samtalen med Kluge meddelt at han ikke forsto at det var et opsjonselement i derivatene og at
han heller ikke ville samtykket til å inngå avtaler der et slikt element forelå. Ugland beskrev seg selv som
risikoavers i relasjon til denne typen finansielle instrumenter.

t Kristin Normann Aarum, Styremedlemmers erstotningsansvar i oksjeselskaperi Ad Notam Gyldendal L994, s.226
t Rt. t99t s. ttg
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Uglands forklaring er vanskelig forenelig med den skriftlige korrespondanse som er presentert i saken
gjennom korrespondanse fra EY, Nordea og Sigurd Tvedt.

Selv om det må tas forbehold om at ikke all korrespondanse er fremlagt, er det klart at Ugland i egenskap av
å være styrets leder fikk kunnskap om kanselleringsretten og opsjonselementet i de multikansellerbare
renteavtalene allerede førførste avtaleinngåelse. Ugland hadde, gjennom møtedeltakelse, notater og
redegjørelser fra Nordea, EY/Kvåse og Tvedt, tilgjengelig informasjon som var tilstrekkelig til å forstå at et
slikt derivaq (a) ikke gav rentebinding utover en kortere innledende periode, hvoretterførste opsjon for
Nordea trådte i kraft; og (b) inneholdt et spekulasjonselement i form av at styret hadde positiv kunnskap om
Nordeas kanselleringsrett, se redegjørelsen av de multikansellerbare renteswapavtalene i punkt 6.1.1 (over),
I vurderingen må tillegges at styrets leder er tillagt særskilt kompetanse der skulle inngås avtaler som ikke
utgjorde alminnelige rentebytteavtaler, jf. EY/Kvåses notat av 4. april 2008, vedtatt som del av Retukrafts
rentestrategi i vedtak av 7. april 2008.

Basert på e-postkorrespondanse vi har mottatt fremgår det at Tvedt gis relativt utførlig innføring i innholdet i

den multikansellerbare renteavtalen i e-post av 27. februar 2008 mottatt fra EY/Kvåse, der Kvåse også
videresender en kort presentasjon av egenskapene tilknyttet multikansellerbare renteavtaler utferdiget av
Nordea den 1-9. februar 2008. Det sentrale innholdet i dette ble videreformidlet til styrets medlemmer i e-
post fra Tvedt datert 12. mars 2008 - der også Bjarne Ugland var mottaker.

Gjennom intervjuene med Ugland og Tvedt, samt svarbrev fra Nordea i anledning sØksmålsvarsel, har det
fremkommet tydelig at selskapets styre og daglig leder i perioden 2008-2009 primært ikke hadde til formål å
søke rentebinding, men tvert i mot anskaffet rentederivater som kunne redusere finanskostnadene slik at
man unngikk overskridelser under byggefasen av anlegget. Ugland burde i det minste ha forstått at
rentebinding kunne oppstå forutsatt at Nordea ikke valgte å kansellere avtalene, og følgelig må vurderingen
da også ha vært at rentenivået (på cirka 5 %lvar akseptabelt

Alminnelige rentebytteavtaler, slik de var nedfelt i styrets rentestrategi av 7. april 2008, ga på dette tidspunkt
en høyere rente enn det som var lagt inn i budsjettet for Anlegget og det fremstår etter vär oppfatning
relativt klart at verken styret og daglig leder ønsket å inngå denne typen rentesikring i 2008, men i stedet
ønsket produkter som gav redusert rente i byggeperioden. Det var nettopp dette de oppnådde ved å inngå
avta ler om multikansellerba re renteavta ler og swapsjoner.

All den tid Ugland måtte ha kunnskap om Nordeas kanselleringsrett - vil det være av betydning om Uglands
bidrag til vedtak om å inngå, eller unnlatelse av å hindre inngåelse, av slike avtaler er uforsvarlig som følge av
at Returkraft ble utsatt for en ikke ubetydelig risiko for økonomisk tap gjennom spekulasjonselementet i disse
avtalene dersom Returkraft i stedet hadde valgt å forbli i flytende rente.

I Rammeavtalen av 14. mars 2008, som var en forutsetning for inngåelsen rentederivatene, fremgår det
tydelig at handel med derivater innebærer en risiko. Nordea har henvist til forsiden av denne Rammeavtalen i

sitt svar på søksmålsvarselet den 3L. mars 2OL7:

<Hondel i Derivatinstrumenter innebærer risiko. Slik hondelfordrer derfor spesiell kunnskap fra
Kundens side. Kunden er forpliktet til ô sette seg inn i regler og bestemmelser som vedrører hondel i
Derivatinstrumenter. Kunden er oppmerksom på ot Kunden foretar all handel på egen beslutning og
for egen risiko.>

Hvorvidt Bjarne Ugland har opptrådt uforsvarlig må vurderes ut fra de plikter han har som styreleder - og om
det ut fra de pliktene er utvist et rettstridig forhold.

Som styreleder pliktet Bjarne Ugland å sØrge for at selskapets formuesforvaltning var gjenstand for
betryggende kontroll, jf. asl. S 6-12 (3). Bestemmelsen påleggerstyretå holde segorientertom selskapets
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økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for
betryggende kontroll.

Det vil være avgjørende hvilke forventninger som i alminnelighet kan stilles til styreleder. I

kommentarutgaven til aksjeloven 5 17-1 fremgår:

<At forhold i ettertid fremstör som utslog ov en feilvurdering, hgrer til de risiki om
virksomhetsutøvelse innebærer. Selskapet kon ikke kreve erstotning for top som er utslog av slike risiki.
For at onsvorsgrunnlag skol foreligge, må tillitsmennene derfor ho begått feil som går ut over det å to
forretningsmessige risiki, se f.eks. Rt. 7930 s. 498>.

Det ovennevnte utsagn fra kommentarutgaven til aksjeloven er særlig myntet på virksomheter som tar sikte
på å generere overskudd til utdeling til eierne. Returkrafts virksomhet, som er tett knyttet til offentlig
tjenesteyting og forurensningslovens begrensninger, innebærer at forretningsmessig risiki ikke kan tillates i

samme omfang i denne typen virksomhet av den enkle grunn at avkastning på investert kapital ikke er et
legitimt formå|. Risiko er nært tilknyttet avkastning, oB det må således være redusert adgang for å ta risiko
når formålet ikke er å skape avkastning på investert kapital.

Spekulasjon i fremtidig renteutvikling en slik størrelsesorden som her er tale om og for et så betydelig
tidsrom, må anses å gå utenfor den risiko som virksomhetsutøvelse i dette tilfellet innebærer.

Ugland hadde i lys av vedtatte rentestrategi særskilte plikter relatert til rentestrategien der var snakk om
andre produkter enn alminnelige rentebytteavtaler. Etter vårt syn har Ugland som styreleder medvirket til at
det er blitt inngått en type rentederivater med et klart element av spekulasjon relatert til fremtidig
renteutvikling og med en løpetíd på avtalene, som samlet sett ikke har vært forenlig med den risikoprofil som
ligger i selskapets karakter av offentlig tjenesteyter og et ikke-profitt formå1. Ugland har i egenskap av å være
styrets leder opptrådt uaktsomt ved å ikke stanse inngåelsen av slike avtaler i lys av mandat etter vedtatt
rentestrategi.

7.1,3 Kunnskap om at de enkelte produktene ikke var egnet til å oppnå rentesikring - manglende
etterfølgelse av rentesikringsstrategi

Som nevnt i punkt 4.1 presenterte EY/v Kvåse en rentestrategi for Returkraft på styremøte den 7 . april 2008,
og Kvåse begrunner sitt forslag til rentestrategi slik:

<lnntjeningen i Returkraft AS vil i stor grod ho korakter av langsiktige støbile inntekter. Etter min
oppfotning innebærer dette også ot mon i vurderingen av rentestrotegien bør forsøke å oppnå
sto bi I itet på re nte kostn o dssi de n. >

lsolert sett er det ikke uaktsomt å legge overnevnte til grunn for hvorfor Returkraft bør ha en
rentesikringsstrategi. Det er gode grunner for at Returkraft i byggeperioden ønsket stabile renter for å unngå
kostnadsoverskride lse r.

Returkrafts rentestrateg¡ var høyt oppe på agendaen på styremøtene i perioden 2008 - 2009. Ved
vurderingen av om Ugland kan bebreides for at rentestrategien er fraveket - vil risikoeksponeringen være
sentral ved aktsomhetsvurderingen. Hvor risikoen for tap eller skade er stor, vil også kravet til aktsomhet
skjerpes.
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Styreprotokollene inneholder ingen kommentar til begrunnelse for hvorfor rentestrategien er fraveket. Ved å
fravike rentestrategien - og i stedet inngå rentederivatavtaler - ble Returkraft eksponert for en større risiko
enn det som er redegjort for i rentestrategien.

Styret vedtok rentestrategien 7. april 2008 hvor det fremgår følgende av styrereferatet: <Styret ber om en
kontinuerlig tilbakemelding fro administrasjonen om inngåtte ovtoler og en årlig vurdering ov
rentestrategien .>> .

I e-postkorrespondanse mellom EY/Kvåse og Tvedt den 30. april 2008 stiller EY/Kvåse spørsmål ved om Tvedt
kommer til å underrette styret om inngåtte renteavtaler. Tilfelle kan være at Ugland ikke har vært klar over at
Tvedt hadde inngått en multikansellerbar renteswapavtale etter at styret den 7. april 2008 vedtok en
rentestrategi som awek fra en slik type avtale. Dette er likevel tvilsomt all den tid Ugland som styreleder da
ville hatt en plikt til å reise innvendinger mot at daglig leder har inngått en slik avtale i strid med den vedtatte
rentestrategi, og slike innvendinger blir ikke på noe tidspunkt reist under styrets behandling av rentestrategi i

ettertid, og dette ble henvist til ved en rekke notater fra EY/Kvåse og stadig forelagt styret til behandling i

perioden fra 2008 til 2010. Tvedt har også fremlagt korrespondanse som tyder på at styret ble orientert om
avtaleinngåelsen i notat fra EY v/Kvåse datert 30. april 2008.

Styret, og da også styreleder, har det alminnelige overordnete ansvar for forvaltningen av selskapet etter asl.
g 6-12, og har også en plikt til âføre tilsyn med den daglige ledelse, jf. asl. S 6-L3. Det er på det rene at
Ugland ble gjort seg kjent med både rentestrategien og at det ble inngått en ny multikansellerbar
renteswapavtale med løpetid fra L9. mai2008.

Med bakgrunn i den kunnskap Ugland hadde på dette tidspunkt hadde Ugland derfor en plikt til å undersøke
nærmere hvorfor den daglige ledelse hadde inngått en avtale i strid med rentestrategien dersom det ikke
allerede var vedtatt at Returkraft skulle inngå andre typer derivater for å redusere finanskostnadene.

I mangel av styrevedtak som viser at rentestrategien skulle fravikes eller oppheves, må det antas at slikt
vedtak ikke ble fattet. Hvis slikt vedtak ikke foreligger, noe vi legger til grunn basert på vår gjennomgang,
hadde Ugland i egenskap av å være styreleder et ansvar for å sørge for at daglig leder fulgte opp de vedtak
som gyldig var truffet av styret. Dette er i så tilfellet ikke tilfredsstillende utført av styrets leder.10

Uglands unnlatelse av å følge opp at de rentederivatavtaler forelagt seg er samsvarende med den vedtatte
rentestrategi må i slikt tilfelle anses som uaktsom, så fremt ikke styret reelt hadde akseptert å inngå avtaler
med slikt innhold.

7.1.4 Kunnskap om at de inngåtte produktene ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til at Returkraft er
u nderlagt selvkostregelverket

Etter forurensningsloven S 34 skal Returkraft som interkommunalt anlegg drives i tråd med
selvkostregelverket. Det er en forutsetning for at reglene i selvkostregelverket skal bli etterfulgt at ledelsen i

selskapet har kunnskap om nettopp disse reglene.

handling eller unnlatelse er uaktsom. I avsnitt 41 fremgår følgende:

(1994) s. 221.,
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Basert på intervjuet avholdt med Ugland er det for Kluge uklart om Ugland forsto hensynene bak
selvkostregelverket eller kun mindre deler av dette. Uavhengig av om Ugland forsto eller ikke forsto
selvkostregelverket stiller den kyndige og ukyndige likt ved vurderingen av om det foreligger ansvar. Det
avgjØrende etter vurderingen blir om det var rimelig å forvente av Ugland som styreleder at han skaffet seg
ti lstrekke I ig ku n nska p og forstå else om selvkostrege lverket.

Som allerede nevnt har styret et selvstendig ansvar for forvaltningen av selskapet etter aksjeloven $ 6-12, og
styret plikter således å sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten. Kunnskap om de regler som
styrer hovedprinsippene for hvordan virksomheten skal drives må være et minstekrav for at forvaltningen av
selskapets virksomhet skal være forsvarlig.

Når Bjarne Ugland ikke i tilstrekkelig grad har fulgt opp at inngåtte renteavtaler og rentestrategien i

tilstrekkelig grad tar hensyn til selvkostregelverket, er dette et brudd med hva som kreves til forsvarlig
forvaltning av virksomheten, jf. aksjeloven S 6-1-2 (1). Særlig alvorlig er det etter vår vurdering at mange
avtalene var svært langvarige og ikke hensyntok tidspunktet for når byggefasen ble avsluttet og når
driftsfasen ble iverksatt. Ugland må anses å ha opptrådt uaktsomt, da det har formodningen mot seg at han
ville gå inn så langsiktige derivatavtaler om han forsto konsekvensen av dette i lys av selvkostregelverket ved
inngåelsen av renteavtalene.

Hvis Ugland faktisk forsto risikoen relatert til et mulig fremtidig awik mellom inntekter under
selvkostregelverket og faktiske rentekostnaden, jf. det worst case-scenariet som EY/Kvåse hadde omtalt i s¡tt
notat, men likevel valgte å inngå slike avtaler av hensyn til kortsiktige kontantstrøm og ønske om å unngå
overskridelser i byggefasen, så er vurderingen foretatt av Ugland klanderverdig.

7.2 Tvedt - Daglig Ieder i perioden 25.O8.2OO7 - 04.02.2009

7.2.1 lnnledning

Tvedt var daglig leder i Returkraft i perioden fra 25. august 2OO7 tt 4. februar 2009

Hvorvidt Tvedt har opptrådt ansvarsbetingende beror på om han i egenskap av sin stilling har opptrådt
uaktsomt ved inngåelsen av multikansellerbare renteswapavtaler, inngåelsen av nevnte avtaler i forhold til
vedtatte rentestrategi og selvkostregelverket.

Daglig leder har ansvar for den daglige ledelse av selskapets virksomhet, og plikter å følge de retningslinjer og
pålegg som styret har gitt, jf. aksjeloven 5 6-14 (1). Tvedt vil følgelig måtte kunne bebreides for ved handling
eller unnlatelse å ha opptrådt uaktsomt i forbindelse med utførelsen av sine plikter, jf. aksjeloven S 17-L.

7.2.2 Etterlevelsen av den vedtatte rentestrategi og kunnskapen om de ervervede derivaters egenskaper

Det nærmere innholdet i en multikansellerbar renteswap er redegjort for i punkt 6.1-.1

I henhold til aksjeloven 5 6-14 skal daglig leder <følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt> og
aksjeloven 5 6-15 oppstiller en rapporteringsplikt for daglig leder til styret.

Styret vedtok den den 5. mars 2008 fremgår at styrets formann og daglig leder sammen hadde fullmakt til å

inngå avtale om multikansellerbare rentebytteavtale. Slik vedtaket er formulert er det en forutsetning at
både daglig leder og styrets leder sammen inngår slik avtale for at inngåelsen av en slik avtale skal være i
samsvar med vedtaket.
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Av e-post sendt 12. mars 2008 fra Tvedt, hvor Ugland er satt i kopi, fremgår følgende

<Styreleder og daglig leder hadde mandog et møte med representonter for Nordeo. Her ble det
redegjort for konsekvenser m.v. ved en slik ovtale. Jf ogsô en presentosjon de holdt som er vedlagt.>

Av e-posten fremstår det som inngåelsen av disse avtalene var en beslutning som både styreleder og daglig
leder traff i samråd med hverandre, og beslutningen om å inngå multikansellerbar renteswapavtale må
derfor anses for å være i samsvar med vedtaket av 5. mars 2008.

Den særskilte kompetanse for daglig leder og styrets leder i fellesskap ble videreført ved styrets beslutning
om vedtakelse av rentestrategi den 7. april 2008. Den særskilte fullmakten gjaldt alle typer renteavtaler
unntatt alminnelige rentebytteavtaler som administrasjonen, dvs. Tvedt, alene kunne inngå.

Basert på samtalene med Ugland og Tvedt, oppfattet også begge disse at det forelå en særskilt fullmakt for
disse, og det var en del kommunikasjon mellom dem knyttet til disse avtalene. Tvedt har i den forbindelse
uttalt eksplisitt at alle avtaler med Nordea i hans periode ble inngått etter forutgående samtale med Ugland

I e-post sendt 30. april 2008 fra EY/Kvåse til Tvedt er det skissert et utkast til tekst med formål om å
informere styret om inngåtte avtaler:

<<Med grunnlog i fullmokt gitt av styret 7.4.08 har administrosjonen i dag inngått ovtole med Nordeo
Morkets ASA om en 7+6 års multikonsellerbor renteovtole for 700 mill kr, med en fost rente pö 5,72 %.
LØpetiden er fra 79. moi 2008 til L9. mai 2075. Avtolen kon bore konselleres av Nordea Morkets ASA.
Kanselleringen kan første gong skje 1-9. mai 2008 til 79. moi 2075. Avtolen kon bare konselleres ov
Nordea Morkets ASA. Kanselleringen kan første gong skje 79. mai 2009 (og deretter kvartolsvis), og
forutsetter at renten pö NIBOR 3 måneder er over 5,50%.

Denne ovtolen vil oltså minst ho en vorighet på 7 år, men kon være opptil 7 år. Returkraft AS vil ¡
denne perioden ho en fost rente på 5,72% pö det oktuelle beløpet.D

Tvedt har opplyst at også denne avtalen ble inngått etter forutgående samtale med styrets leder, Ugland

Korrespondansen viser at EY/Kvåse hadde fokus på å informere styret løpende om derivatavtalene som ble
inngått av Returkraft og at EY/Kvåse la til grunn at Tvedt, i tillegg til å drøfte inngåelsen av derivatavtaler med
styrets leder også orienterte de øvrige styremedlemmer løpende. EY/Kvåse uttalte i den forbindelse:

<Tonken min var ot du i tillegg kunne sende ut en moiltil styret om inngåelsen ov denne avtolen
seporot. Du gjorde dette i forbindelse med den ondre qvtalen vi gjorde. Jeg oppfattet ot du ønsket å
gjgre dette for å holde styret helt oppdotert. Kanskje dette var en engangsforeteelse?))

Slik det også er redegjort for i punkt 6.1.L, er det gjennom e-post korrespondanse mellom EY/Kvåse og Tvedt
for klart Kluge at Tvedt hadde tilstrekkelig informasjon til å forstå at en multikansellerbar renteswap
inneholder et opsjonselement - og at det således er tale om produkt som innebærer spekulasjon knyttet til
fremtidig renteutvikling. Videre hadde Tvedt tilstrekkelig grunnlag til å forstå at et slikt produkt ikke ga
rentebinding utover det første initielle perioden.

Sigurd Tvedt har i intervju også gitt uttrykk for at han oppfattet at det var hans mandat fra styret å sikre at
det ikke påløp ytterligere overskridelser på prosjektet, og at styrets primærformål var å sikre at renten ble
holdt under det nivå som var benyttet i budsjettet for anlegget, opplyst til å være cirka 5 %. Mandatet som
Tvedt fikk, awek således fra styrets vedtak om rentestrategi.
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Slik vi har forstått Tvedts forklaring var hans mandat å sikre rentebinding og så lav rente som mulig i

byggeperioden og at han i samråd med EY/Kvåse hadde frihet til å finne egnede derivater til å nå dette formå|.
Redegjørelsen fra Tvedt er ikke underbygget av skriftlige vedtak fra styret, men samtidig må det konstateres
at styret ble informert løpende om de ulike avtalene som ble inngått og styrets leder Ugland hadde relativt
tett kontakt med Tvedt i det aktuelle tidsrom. Det kan derfor vanskelig konstateres at Tvedt har opptrådt i

strid med styrets retningslinjer eller pålegg isolert sett. Styret må følgelig ha akseptert inngåelsen av
rentederivater som inneholdt et element av spekulasjon selv om styrets Øvrige medlemmer sannsynligvis
hadde noe mindre kunnskap om de ervervede rentederivatenes egenskaper.

Etter vår oppfatning burde Sigurd Tvedt, med den bakgrunn han hadde fra avfallsbransjen og forståelsen for
selvkostregelverket ¡ større utstrekning redegjort for styret hvilke langsiktige negative effekter rentebinding
ville ha for Returkraft når kostnadene skulle dekkes gjennom kalkylerenten etter selvkostprinsippet. Etter
Kluges oppfatning hadde Tvedt tilstrekkelig kunnskap og informasjon til at han burde frarådet styret i

Returkraft å inngå slike avtaler med potensielt betydelig negativ virkning.

At Tvedt burde frarådet styret å inngå disse avtalene i 2008 underbygges av at Tvedt i 2OL2, pä vegne av
aksjonæren Avfall Sør, uttrykker betydelig bekymring for den negative effekt som etableres mellom faktisk
betalt rente på alle avtaler med fastrente, og kalkylerenten under selvkostprinsippet, som da lå klart lavere

Korrespondansen viser at Tvedt forsto den negative virkningen av avtalene inngått med Nordea som han selv
tidligere hadde kontrahert i Returkraft, selv om mange av disse på dette tidspunkt i2Ot2 var konvertert til
alminnelige rentesikringsprodukter med like lang løpetid.

Sigurd Tvedt burde følgelig i større utstrekning gitt styret informasjon om effektene av avtaleinngåelsene på

tidspunktet for de respektive avtale¡nngåelser i hans periode som daglig leder, særlig med henblikk på
forholdet til selvkostregelverket. Dette forholdet er ikke behandlet i EY/Kvåses notater relatert til hans
oppstilling over worst case-scenarios, og det er vår oppfatning at forholdet ikke ble kommunisert til styret på

tilfredsstillende måte når Tvedt selv har svart bekreftende på at han forsto selvkostregelverket godt i

perioden han var daglig leder i Returkraft.

7.3

7.3.1

Odd Terje DØvik- Daglig leder i perioden O4.O2.20O9 - d.d.

lnnledning

Hvorvidt Døvik har opptrådt ansvarsbetingende ansvarlig beror på om han i egenskap av sin stilling har
opptrådt uforsvarlig ved inngåelsen av to multikansellerbare renteswapavtaler i henholdsvis juni 2011" og
september 2011-.

Daglig leder har ansvar for den daglige ledelse av selskapets virksomhet, og plikter å følge de retningslinjer og
pålegg som styret har gitt, jf. aksjeloven S 6-14 (1). Hvis ansvar skal kunne etableres må Døvik kunne
bebreides for ved handling eller unnlatelse å ha opptrådt uaktsomt i forbindelse med utførelsen av sine
plikter, jf. aksjeloven 5 17-1.

7.3.2 Bakgrunn - Returkrafts faktiske situasjon på tidspunktet for Døv¡k tiltredelse

I intervjuet av Døvik den 24. aprilZOLT fikk Kluge skissert hans rolle ved tiltredelsen som daglig leder i

Returkraft, samt hvilken situasjon Returkraft var i på dette tidspunkt. Døvik har redegjort for at han skulle
bygge en administrasjon som kunne overta driftsansvaret etter at Anlegget var satt i drift. I tillegg skulle han
selge restkapasiteten Anlegget hadde, samt sikre at sluttfinansieringen for anlegget kom på plass, da det
manglet NOK 130 millioner for å kunne ferdigstille Anlegget.

vå r ref. : 319053-004u821321þ8\haba side 22 av 35



ffi
KLUGE

Selv om Døvik oppfattet at overnevnte oppgaver var særskilt prioritert fra styrets ståsted, hadde DØvik i

egenskap av å være daglig leder også det overordnede ansvar for daglig virksomheten i Returkraft.

I perioden da Anlegget ble ferdigstilt mot slutten av 2010 ble det også gjort betydelige endringer i selskapets
styre, og noe av kontinuiteten i styrets arbeid forsvant. Styrets sammensetning 6. januar 2009 frem til 12. juli
2010 besto av Ugland, Vågsnes, Erik Nyhuus, Aage NystØ|, Odvar Voie Eikeland og Jan Henning Windegaard.
Styrets sammensetning ble endret 12. juli 20L0, slik at Henriksen kom inn som ny styreleder, Vågsnes
fortsatte som nestleder, og som styremedlemmer kom Erik Nyhuus, Kristin Wallevik, Bente Valborg
Gundersen Eielsen inn. Situasjonen var da slik at Anlegget skulle i full drift samtidig som ledende personer i

selskapet ble skiftet ut hvoretter man mistet noe kontinuitet, der nye styremedlemmer ikke hadde innsikt i

historikken hva gjaldt renteprodukter og rentestrategi slik tidligere styre hadde.

Returkrafts rentestrategi ble ikke endret i denne perioden, men i stedet videreført gjennom et årlig
styrevedta k.

ljuni og september 20L1- inngikk Returkraft to nye multikansellerbare renteavtaler på henholdsvis MNOK 200
og MNOK 100, begge med 1-0 års løpetid.

Døvik har opplyst at formålet var å sikre oppfyllelse av rentestrategien slik nedfelt av styret i 2008 og sikre at
gjennomsnittlig durasjon på portefØljen ble opprettholdt. Døvik har videre redegjort for at han oppfattet at
disse avtalene var alminnelig rentesikringsprodukter med 10 års varighet. Døvik var i denne forbindelse kjent
med at Returkraft også tidligere hadde inngått denne typen avtaler og han var gitt informasjon fra Nordea
om produktet. Døvik bestrider at han han kunnskap om at disse avtalene innebar rentederivater
inneholdende et spekulasjonselement.

Avtalene inngått i20LL innebar, dersom de ikke ble kansellert av Nordea, at Returkraft betalte
gjennomsnittlig rente på 3,33 Yo og2,78 lo over en periode på ti år, men avtalene er strukturert slik at
rentene stiger gjennom avtalens løpetid. Avtalene inneholder således også et likviditetselement ved at
avtalene skyver faktisk rentekostnad ut i tid.

Etter vår vurdering kan det ikke være tvilsomt at Døvik ønsket å etablere ny rentesikring som utgangspunkt,
men valgte dette produktet fordi det gav klare likviditetseffekter i 2OtI kontra alminnelig rentesikring.
Formålet med slik inngåelse kontra en ordinær rentebytteavtale var å søke å redusere rentekostnadene også
på kort sikt. Denne konklusjonen støttes både av Døviks egen e-postkorrespondanse med styrets leder, og av
de relativt detaljerte forklaringer som er gitt av Vågsnes til Kluge.

7.3.3 Kunnskap om egenskapene ved inngått multikansellerbar renteswap i forhold til
selvkostregelverket og vedtatt rentestrateg¡

Hvorvidt Døvik kjente eller burde kjenne til opsjonselementet i de multikansellerbare renteswapavtalene, og
at en slik avtale var i strid med vedtatte rentestrategi som årlig er oppe til vurdering av styret i Returkraft, vil
være av betydning ved vurderingen av om Døvik har opptrådt ansvarsbetingende uaktsomt.

Det er inngåelsen av multikansellerbar renteswapavtaler den 6. juni 2011 og L. september 2011 som
eventuelt utgjør a nsvarsbetingende handlinger.

I hvilken grad Døvik har hatt slik kunnskap eller burde ha slik kunnskap om opsjonselementet må basere seg
på tilgjengelig dokumentasjon i forbindelse med inngåelsen av de multikansellerbare renteswapavtalene,
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interne notater utarbeidet av Døvik i kraft av sin stilling som daglig leder for Returkraft, e-
postkorrespondanse, samt gjennomført intervju av Døvik.

Døvik gjorde selv gjeldende i intervjuet at han oppfattet at det nærmere innholdet og vurderingen av
rentestrategien falt inn under styrets oppgaver og han kun hadde fokus på å oppfylle den vedtatte
rentestrategi. På generelt grunnlag er det ikke imidlertid ikke slik Døvik hevder at en daglig leder i en
virksomhet passivt skal utføre styrevedtak dersom han selv er kjent med at styrevedtaket har klare negative
virkninger for selskapet. Tvert i mot har daglig leder en særskilt plikt å informere styret og forslå tiltak eller
nye vedtak for å avhjelpe de negative virkningene av et tidligere styrevedtak. Daglig leders passivitet eller
unnlatelser kan i seg selv være ansvarsbetingende.

Det fremgår av styrets protokoller at det var styret som gjennomførte de kontinuerlige vurderingene av
rentestrategien. Døvik møtte imidlertid på samtlige styremøter hvor rentestrategien ble drøftet i perioden fra
8. desembe r 2008, og det må derfor kunne legges til grunn at DØvik var godt kjent med Returkrafts
rentestrategi og hadde rikelig anledning til å adressere eventuelle forhold knyttet til rentestrategien før
avtaleinngåelsene ijuni og september 201L.

I notat utarbeidet av Døvik til styret datert 30. mai 2012 gâr Døvik inngående inn på situasjonen i tilknytning
til de vedtak styret i Returkraft har fattet i perioden fra 2008 og frem til oktober 20LL. Hva gjelder
situasjonen fra januar 2009 - mai 2009 kommenterte DØvik at det var kommet innspill fra Sigurd Tvedt om at
Returkraft ikke har fulgt opp de anbefalinger som ligger til grunn for vedtakelsen av rentestrategien, og at
dette er alvorlig i lys av renteutv¡kl¡ngen på dette tidspunkt.ll

Selv om det fremstår relativt underlig at Tvedt i 2OI2 kritiserer den rentestrategi han selv var med å utvikle i

2008-2009, kan det ikke underslås at Tvedts påpekninger omkring rentestrategiens hensiktsmessighet langt
på veivar riktig. DØvik avviste imidlertid Tvedts kommentarer langt på vei, selv om dette til slutt medførte at
man måtte gå til Klif for å få klarheten i om underdekningen ved bruk av selvkostrenten likevel kunne kreves
dekket gjennom renovasjonsavgiften til innbyggerne med hjemmel i forurensningsloven, jf. punkt 6.1-.2 over.

Hva gjelder inngåelsen av renteavtalene med Nordea har Døvik uttalt at han oppfattet at inngåelsen av
renteavtaler med Nordea var en mekanisk prosess, og at denne prosessen utgjorde et klart mønster for
samtlige av de renteavtalene som er inngått mellom Returkraft og Nordea. Denne prosessen besto i at Døvik
først mottok tilbud fra Nordea ved Jan Egil Norheim. Dette tilbudet ble så diskutert i samråd med EY/Kvåse og
tilbudet ble så godkjent av styreleder før avtale ble inngått med Nordea. Døvik oppfatter at den allerede
vedtatte rentestrategien kun skal effektueres, og at det derfor var utenfor Døviks mandat å ta selvstendig
stilling til hvorvidt innholdet i rentestrategien var hensiktsmessig.

Døvik redegjør i s¡tt notat for styrets vurdering av vedtatte rentestrategi.12 Styrets vedtak og gjennomgang av
rentestrategien i oktober 2OIt ble i sin helhet inntatt i dette notatet, og rentesikringsstrategien i forhold til
selvkostregnskapet er her et særlig tema. Styret var nå blitt oppmerksom på at rentesikring ikke har vært
hensiktsmessig sett opp mot selvkostregelverket. Døviks vurdering til styrets gjennomgang av rentestrateg¡en

<Etter oktober 2077 må det være riktig å si at både styret, odministrasjonen og eierselskopene hor
kommet på det rene med situosjonen, og innsett øt rentestrategien som ble grunnlagt i opril 2008
ikke utetukkende hor vært tit selskapets beste.>13

11 Notat av 30. mai 2012 fra Døvìk vedrørende rentestrategi s. 5

12 Notat av 30. mai 2012 fra Døvik vedrørende rentestrategi s. 8 - 9

13 Notat av 30. mai 2012 fra Døv¡k vedrørende rentestrateg¡ s.9
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Det må her anses dokumentert at man i oktober 201-1 innså at den vedtatte rentestrategi ikke har vært
hensiktsmessig for Returkraft, men det er ikke like nærliggende å legge til grunn at man også forsto
betydningen av de multikansellerbare renteswapavtalene i forhold til selvkostregelverket.

Døvik har opplyst at det ikke ble gjort nærmere undersøkelser av hva en multikansellerbar avtale gikk ut på,
og at han hele tiden oppfattet at multikansellerbar renteswap, swapsjon og <plain vanillas> (ordinære
renteswaper) var betegnelser på det samme, nemlig fastrenteavtaler. Døvik har imidlertid i ettertid blitt klar
over at de multikansellerbare renteswapavtalene ikke innebar rentesikring, samt at disse avtalene ikke har
vært hensiktsmessig sett opp mot vedtatte rentestrategi og selvkostregelverket.

Hvilket tidspunkt Døvik hadde slik kunnskap er fortsatt uklart for oss, men Døvik hevder at tidspunktet for slik
kunnskap var etter inngåelsen av den multikansellerbare renteavtalen som ble inngått i september 20L1-.

Ut fra den dokumentasjonen som har vært tilgjengelig for oss er det ingen dokumenterte styrevedtak fra juni
og september 20L1- som vurderer inngåelsen av to nye multikansellerbare renteswapavtaler. Det er for oss
også uklart om DØvik forsto rekkevidden av de multikansellerbare renteswapavtalene i forhold til
se lvkostrege lverket og den vedtatte rentestrategi.

Kluge har imidlertid fått oss forelagt dokumentasjon tilgjengelig i forbindelse med inngåelsen av de to
multikansellerbare renteswapavtalene i20L1-, bestående av e-post korrespondanse mellom Nordea (Norheim)
og Døvik.

I e-post av 8. juni 201L bekrefter Nordea inngåelsen av multikansellerbar renteswap, og at Nordea har en
kanselleringsrett. Tilsvarende bekrefter Norheim i e-post av L. september 201-1- til Døvik at multikansellerbar
avtale er inngått, og hva gjelder Nordeas adgang til å kansellere fremgår følgende:

<Forword-kurven minus 705 pkt. - gir den fostsotte rentekurven dere må betale fremover (vedlagt),
så lenge ikke dere blir kansellert. (Nordeo hor io rett t¡ .

Det betyr at dere låser inn 705 pkt. og hvis dere blir sittende hele 7}-årsperioden vil dere betole en
gjennomsnittsrente på 2,78% (og det bør jo være levelig).

Tror dette vor meget bro. Hvis dere blir kansellert er dere jo bare tilboke til opprinnelig situasjon med
N i bor-flyte n de re nte. >

(Våre understrekninger)

Det fremgår tydelig av denne e-posten at Nordea har en kanselleringsrett, og at Returkraft gis en rabatt på
L05 rentepunkter (tilsvarende L,05 %) basert på den angitte rentebane som foreligger per avtaleinngåelsen.
Effekten av avtalen er følgelig at Returkraft inngår et veddemål med Nordea om renten kommer til å følge
den angitte rentebane idenne 10-årsperioden. Effekten avavtalen erfølgeligatdersom renten stigermer
forwardkurven tilsier så vil Nordea kansellere avtalen, og dersom renten faller i forhold til forwardkurven så
vil Returkraft være bundet av fastrenten pâ 2,78%.

I lys av informasjonen mottatt fra Nordea og korrespondansen i forkant av avtaleinngåelsen måtte Døvik
forstå hvilke egenskaper produktet han ervervet hadde, herunder at det forelå et opsjonselement på
kvartalsvis basis som innebar at det ikke var realitet i rentesikringen tilknyttet mulige fremtidige
rentehevninger.

Etter Kluges oppfatning er det noe uklarhet hvilken innsikt Døvik hadde til selvkostregelverket, og
betydningen av dette regelverket sett opp mot inngåtte renteavtaler. Det må legges til grunn at DØvik i
oktober 20LIvar kjent med at rentesikringen skapte en skjevhet i forhold til at Returkraft er underlagt

Vår ref. : 319053-004U821321V8\haba side 25 av 35



ffi
KLUG E

selvkostregelverket. Det er også uklart hvilke vurderinger man gjorde i forhold til selvkostregelverket ved
inngåelsen av de to multikansellerbare renteswapavtalene ijuni og september 2011. Døvik har uttalt at
forholdet til selvkostregelverket overhodet ikke ble vurdert.

Etter Kluges oppfatning hadde DØvik større kjennskap til forholdet mellom selvkostregelverket og de valgte
rentederivatene enn DØvik selv gir uttrykk for. Bakgrunnen for Kluges vurdering er Døviks egen e-
postkorrespondanse i september 201-1-, sammenholdt med informasjon gitt av Vågsnes (nestleder i styret),
der fremgikk hvilken informasjon styret fikk og hvilke instrukser styret gav i dette aktuelle tidsrom.

I redegjørelsene fra Vågsnes fremkommer det at styret reelt var delt i oppfatningen av hensiktsmessigheten
av rentebinding i tråd med rentestrategien, og at særlig Erik Nyhuus og Vågsnes var bekymret for manglende
kostnadsdekning av høye fastrenter selv om dette ikke fremgår av noen protokoller Kluge har fått tilgang til.

Denne diskusjonen ser vi også sporene av i korrespondansen av 8. september 20LL, der Tvedt i en e-post til
Erik Nyhuus, hvor DØvik var satt i kopi, der Tvedt uttrykker følgende:

K... og jeg håper styret ikke gikk videre med plonene om ytterligere rentebinding, etter som dette
sammen med selvkostprinsippet vil kunne fgre til ot renteutgiftene ikke kon dekkes inn i
h ush ol d n i n g sovfo I I s pri se n. >

Korrespondansen er kun få dager etter at avtalen om multikansellerbar renteswap på MNOK 1-00 ble inngått.

Døvik videresender Tvedts e-post til styrets leder Henriksen samme dag, der DØvik uttaler:

<Selv om kommunes prognose skulle slå til (og jeg hor sott i gang en liten prosess for å kvolitetssikre
denne mot ondre miljøer) vil vi bore gö med et selvkostmessig overskudd pÔ 4 mill neste år, og vi hor
40 mill å ta igjen, så det er ikke noe problem.>

Døvik underbygger i korrespondansen at han er innforstått med at mottaksavgiften ikke var tilstrekkelig til ä

dekke inn løpende kostnader, herunder finanskostnadene, og det omtalte opparbeidede selvkostmessige
underskudd på NOK 40 millioner var i betydelig utstrekning et resultat av at finanskostnadene som ikke ble
dekket gjennom anvendelse av kalkylerenten i selvkostregelverket som var koblet mot 3-årig
statso bl igasjo nsrente.

Sett i lys av Vågsnes uttalelser om at styret var bekymret for likviditeten samt det selvkostmessige
underskuddet og ønsket å kutte ned på dette uten å måtte øke mottaksavgiften eller anmode eierne om
ytterligere kapitaltilførsel, hvoretter Vågsnes oppfattet at styret samtykket til valg av rentederivater som gav
positive effekter på selvkostfondet.

Når Døvik allerede den 8. september 2OtLhar oversikt over hvilket selvkostmessig overskudd Returkraft vilfå
i 2OL2, så må dette også ses i sammenheng med at de valgte rentederivater ville virke positivt inn på
selvkostunderskuddet, og nettopp av denne grunn var Døvik svært opptatt av å kartlegge fremtidsutsiktene
(forwardkurven) på statsobligasjonsrenten, fordi dette gav Døvik mulighet til å beregne nettoeffektene av de
respektive renteavtaler som Returkraft hadde.

At Døvik hadde forståelse for disse mekanismene underbygges også av at DØvik uttaler:

<Når det gjelder Sigurds øvrige kommentorer mht rentebinding er jeg helt enig, men grunnloget for
dogens rentestrotegi ble lagt ov det forrige styret mens Sigurd var doglig leder, så der retter hon
baker for smed. Jea tror vi etter hvert skal la noen av de eksisterende swop'ene qå ut, for å få mer
samsvar mellom foktisk betolt rente oa selvkostrente. men det er en prosess som tor tid og som ikke
får effekt over notten om vi skulle gå inn for det.>
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(vår understrekning)

Det vil etter Kluges oppfatning være lite sannsynlig at man har valgt å binde opp MNOK 100 frem til den 1.
september 2O!7 , nâr frem man bare dager etterpå gir tilkjenne en oppfatning om at en tilsvarende avtale bør
avsluttes for å bedre samsvaret mellom faktisk rente og selvkostrenten, så fremt Døvik ikke hadde visshet om
at avtalene inngått ijuni og september 201L ville en selvkostmessig positiv effekt for Returkraft.

Døvik skriver også følgende til styreleder Henriksen den 9. september 20L1:

<Min holdning er ot vi ikke bør kjøpe oss ut ov noen fostrenteovtole, da det indirekte vil bety at
Returkraft tror vi vet mer om rentene enn Nordeo gjØr, og da synes jeg vi beveger oss ut over vårt
kompetonseomrðde>.

Kluge antar at det DØvik her sikter til er at spekulasjon i fremtidig renteutvikling og at det på dette tidspunkt
er bedre å sitte med eksisterende fastrenteavtaler. Tilsynelatende fraråder altså Døvik spekulasjon på dette
tidspunkt. Dette utgangspunktet er isolert sett helt forsvarlig, men uforenlig med det faktum at DØvik senest
en uke tidligere har inngått en multikansellerbare renteavtale der man oppnår opsjonspremie gjennom å gi
Nordea en kanselleringsrett fra det som i utgangspunktet er en fastrenteavtale. DØvik har således 6. juni og 1
september 20L1 foretatt slik spekulasjon som han selv fraråder den 9. september 2011.

Nordea benytter ikke ordlyden <opsjonspremie> i sin korrespondanse med Døvik, men Nordeas
kanselleringsrett blir tydelig kommunisert ved begge avtaleinngåelser i 2011. At de multikansellerbare
renteswapavtalene utgjorde en risiko for økonomisk tap fremgår av e-post fra Norheim til Døvik den 3L
august 201-1:

<Vedlogt følger forward-kurven, og til høyre ser dere hva dere vil betole fremover såfremt dere ikke
blir kansellert.

Og hvis dere blir konsellert vil dere jo bore være tilbake til nåsituosjonen - nemlig flytende 3 mndr,
Nibor.

Hvis verden skulle gö helt i stå, og dere ikke blir konsellert i hele 70-års perioden, blir likevel
gjennomsnittsrenten ikke høyere enn 2,84% (det burde være en rente som er levelig).

(...)

Så også titt på selvkost-renten, og på tross ov ot statsobligosjonene er rekordlove, vil dere likevel være
ca. 700 pkt.lovere enn selvkostrenten (som iøyeblikket ligger på co.3,05%) ved en slik renteswop.>

Her forklares følgelig både situasjonen i tilfelle Nordea velger å kansellere, samt situasjonen dersom den
multikansellerbare renteswapavtalen ikke kanselleres.

Realiteten ved avtaleinngåelsene var som i 2008, Returkraft oppnådde ikke rentsikring i et tilfelle med sterkt
økende renter, men valgte i stedet å få et produkt som gav likvidtetseffekter gjennom L05 punkter fradrag fra
NIBOR. I relasjon til selvkostregelverket ville dette gi anledning til å bygge positiv kontantstrøm i
avtaleperioden frem til skjæringspunktet der renten etter forwardkurven krysser renteniväet for 3-årig
statsobligasjon.

Det er vår oppfatning at D6viks undersøkelser om prognoser for 3-årig statsobligasjon, først gjennom
samtaler med Tvedt som hadde kunnskap om Kristiansand kommunes prognose, og deretter forespørsel til
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Nordea om slik prognose viser at et klart ønske var å slå kalkylerenten så lenge som mulig i avtaleperioden,
for gjennom dette å sikre en positiv kontantstrømeffekt av disse avtalene for Returkraft. Formålet er det
neppe grunn til klandre slik Returkraft var kapitalisert i 2OIt, men det kan stilles spørsmål ved om
rentederivater er egnet middel til å oppnå slike effekter uten at konsekvensene er nærmere utredet av daglig
leder og hans administrasjon.

Risikoen for at et utfall er at avtalen ikke kanselleres må ha vært synbar for Døvik, og at man valgte å inngå på
disse produktene tross risikoen må være fordi man spekulerte i at avtalen ville bli kansellert slik at man
oppnådde opsjonspremien straks renten steg over rentenivået for 3-årig statsobligasjon.

Dersom rentesikring ikke var det primære formålet - vil det være nærliggende å anta at man ønsket å inngå
på rentederivatene for å oppnå gevinst (spekulasjon). Et ytterligere argument som taler for Døvik burde være
kjent med effektene av denne typen renteavtaler (derivater) var at nettopp at de løpende finanskostnader
allerede utgjorde en betydelig utfordring for Returkraft på tross av at man hadde avdragsfrihet på lånene.

Selvkostregelverket og de justeringsrettigheter som der foreligger gir som utgangspunkt Returkraft
beskyttelse mot fremtidig renteoppgang, og det kan derfor ikke sies å være behov for rentebinding ved
inngåelsen av de to multikansellerbare renteswapavtalene i 2OtL

Dersom det kan legges til grunn at DØvik på vegne av Returkraft har inngått disse rentederivatene med
spekulasjonsformål - vil dette kunne være ansvarsbetingende for Døvik. I lys av Vågsnes uttalelser til Kluge
om styrets kjennskap til hensynet bak avtaleinngåelsene og at Vågsnes oppfattet at styret forsto at avtalene
hovedsakelig gav korte positive effekter og reelt var en forskyvning av problemet i tid, er det likevel grunn til
å anta DØvik i denne forbindelse utførte det styret hadde anmodet ham å utføre.

Døvik ville imídlertid kunne bebreides for ikke å ha gjort ytterligere undersøkelser omkring konsekvensene av
tidligere inngåtte multikansellerbare renteavtalene og hvilke konsekvenser kanselleringsretten for Nordea
ville ha.

7.3.4 Kompetanse

Det kan reises spørsmål ved om Døvik hadde tilstrekkelig fullmakt til å inngå multikansellerbar
renteswapavtale i henholdsvis juni og september 2011.

Døvik har opplyst at alle beslutningsprosesser ble gjort formalisert og ved at saken ble forelagt styrets leder
(Henriksen) før avtaleinngåelse. En slik prosess må anses i henhold til styrevedtaket av 7. april 2008, der er
henvist til EY/Kvåses notat av 4. april, der fremgår at andre renteinstrumenter <...bØr avklares med styrets
formann>. Vi oppfatter at DØviks prosess i forkant av avtaleinngåelsene isolert sett oppfrTller styrets vedtak,
så lenge vedtaket verken er endret eller fraveket ved senere styrebehandling.

Et særskilt spørsmål er om Døvik på det aktuelle tidspunkt gav styreleder Henriksen tilstrekkelig informasjon
til å forstå effektene også av slik avtaleinngåelse. Vi har begrenset materiale til å vurdere dette, men det vi
har fått oss forelagt av informasjon tyder på at Henriksen ble løpende orientert forut for de enkelte
inngåelser av renteavtaler og at Døvik således har oppfylt de plikter som fulgte av renteinstruksen.

lntervjuet med Henriksen har avdekket at Henriksen i store deler av sin periode ikke hadde forståelse for
hvorledes selvkostregelverket påvirket kostnadsdekningen for selskapets finanskostnader, og det kan stilles
spørsmål om Døvik, som selskapets daglige leder, burde avdekket dette tidligere og lagt til rette for at
Henriksen fikk ytterligere opplysninger fra Døvik om effektene av avvik mellom avtalt rente og kalkylerente
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på de aktuelle avtaletidspunkt i 20IL Den forklaring som er gitt av Vågsnes med hensyn til styrets samlede
kunnskap og forståelse må imidlertid innebære at DØvik ikke kan lastes for dette.

7,3.5 Oppsummering - konklusjon

Døvik burde ha kjent til det nærmere innholdet og konsekvensene av inngåtte multikansellerbare
renteswapavtaler ijuni og september 2OIt, og han kan bebreides for å ikke i tilstrekkelig grad sette seg inn i
hvilken risiko slike rentederivater innebærer ut fra Returkrafts formål og behov. Det er skjerpende at det er
tale om belØp i størrelsesordenen MNOK 300.

Likevel må understrekes at DØvik trolig kun inngått avtaler i tråd med det mandat som faktisk var gitt av
styret med hensyn til å redusere det selvkostmessige underskudd og DØvik kan isolert sett ikke lastes for å ha
utfØrt styrets instrukser, selv om disse ikke gav seg utslag i noe konkret styrebeslutning.

7.4 Eric Edward Henriksen - styreleder i perioden 12. juli 2010 - 2a. juli 2Ot2

7.4.L lnnledning

Henriksen var styreleder i perioden L2. juli 2010 og frem til 24. juli 2O12. Henriksen ble etter det opplyste
hentet til sin posisjon som styreleder av Erik Nyhuus, som på dette tidspunkt var styremedlem i Returkraft, og
det var særlig erfaringen fra prosessindustri som var ønsket på et tidspunkt da Anlegget skulle over i
operasjonell drift.

Kluges intervju med Henriksen gir i intervjuet uttrykk for at han husker svært lite fra sin periode som
styreleder, samt at han ikke har tilgjengelig dokumentasjon hva gjelder e-post korrespondanse etc fra
perioden. Dette på tross av at han benyttet en personlig e-postadresse i perioden han utøvet vervet som
styreleder.

Utgangspunktet for vurderingen av om Henriksen har opptrådt ansvarsbetingende er om han ved handling
eller unnlatelse ved inngåelsen av de multikansellerbare renteswapavtalene kan bebreides for å ha opptrådt
uaktsomt. Skadevolder (Henriksen) må vurderes ut fra sin kunnskap om den faktiske situasjon på det
tidspunkt som er avgjprende - altså for den perioden han satt som styreleder.

Henriksen gir selv klart uttrykk for at han verken kjente til hva de multikansellerbare renteswapavtalene
innebar og at han generelt hadde begrenset kunnskap om Returkrafts rentestrategi. Henriksen uttalte også at
selvkostregelverket for ham var ukjent frem til 2012.

7.4.2 Kunnskap om at renteavtalene inneholdt klare elementer av spekulasjon i fremtidig renteutvikling
og manglende rentesikring - multikansellerbar renteswap

Sentralt for vurderingen av om Henriksen har opptrådt ansvarsbetingende vil være i hvilken grad han var klar
over at renteswapavtalene inneholder et opsjonselement. Ved denne vurderingen må det tas utgangspunkt i

om Henriksen vrsste eller burde vite at disse avtalene inneholder et slikt opsjonselement.

Som tidligere nevnt ble den opprinnelige rentesikringsporteføljen inngått i byggeperioden fra 2008 til 2010,
og disse avtalene er årsaken til at Returkraft er låst inne på dagens relativt høye rentenivå.
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Henriksen opplyser at det aldri ble gjort en gjennomgang av allerede inngåtte rentederivater og innholdet i

disse avtalene. Han var imidlertid kjent med at det for Returkraft forelå slike avtaler, men forsto det slik at
dette kun var fastrenteavtaler som tidligere styre, i samråd med administrasjonen hadde inngått.

Spørsmålet om hvorvidt rentebinding var hensiktsmessig ble imidlertid ikke diskutert på det tidspunkt
Henriksen kom inn som styreleder. Det fremstår ikke som Henriksen gjorde selvstendige refleksjoner
vedrørende om allerede inngåtte rentederivater var egnet til å oppfylle den allerede vedtatte rentestrategien
- og at det heller ikke ble gjort slike vurderinger ved inngåelsen av multikansellerbare renteswapavtaler den
6. juni eller L. september 201-1.

Det er handlinger eller unnlatelser ved inngåelsen av multikansellerbare renteswapavtaler den 6. juni 20L1
og 1. september 2011som eventuelt utgjør ansvarsbetingende handlinger for Henriksen.

Henriksen var svært reservert i sine uttalelser angående de beslutninger som ble tatt vedrørende inngåelse
av multikansellerbare renteswapavtaler i henholdsvis juni og september 2011. Han opplyser at han ikke
hadde kunnskap om at Nordea hadde en ensidig kanselleringsrett, og han presiserer flere ganger at det for
han var å forstå at disse avtalene kun innebar rentebinding (fastrente) og at han derfor ikke hadde innsikt i at
produktene inneholdt et opsjonselement.

Henriksen erindrer ikke diskusjoner i styret vedrørende alternative renteprodukter. Han stolte på de med
økonomisk bakgrunn i styret, og at disse også tok de nødvendige aweiningene. Henriksen anså det slik at
man trygt kunne inngå tilsvarende avtaler som tidligere styre inngikk, og antok at man kunne <fortsette som
før>. Han kan huske at Nordea deltok på et par styremøter, men kan ikke erindre det nærmere innholdet i

hva de eventuelt presenterte. Han kan kun redegjøre for Nordeas tilstedeværelse.

Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet, samt et ansvar for å holde seg orientert
om selskapets økonomiske stilling etter aksjeloven 5 6-12. Dette ansvaret må ses i sammenheng med styrets
selvstendige plikt til å føre tilsyn med selskapets virksomhet etter aksjeloven 5 6-13.

Etter Kluges oppfatning har Henriksen opptrådt uaktsomt når han i svært begrenset utstrekning har satt seg
inn i styrets tidligere beslutninger hva gjelder finansieringen av virksomheten i Returkraft. Det må forventes
av en styreleder som overtar dette vervet før Anlegget ble satt i drift gjør undersøkelser hos administrasjonen
og andre for å sikre rammene for en forsvarlig økonomisk drift foreligger. Henriksen burde etter Kluges
oppfatning foretatt undersøkelser og stilt en rekke spørsmål omkring innholdet i de multikansellerbare
renteswapavtalene på MNOK 300 som ble inngått i henholdsvis juni og september ZO1I, og han skulle
åpenbart bedt om ytterligere informasjon når det er kjent at andre i styret og daglig leder på samme
tidspunkt var bekymret for det selvkostmessige underskudd.

Det er ikke ansvarsfriende at slike produkter tidligere var inngått av Returkraft, og det er heller ikke
ansvarsfriende at andre personer istyret etter Henriksens skjønn har større forutsetninger for å forstå de
finansielle sidene av produktene. Av intervjuet med Henriksen var det tydelig at han ikke anså det som sitt
bord å sette seg inn i innholdet i disse avtalene da det var andre i styret som hadde økonomibakgrunn.

I lys av Vågsnes forklaringer om at styret var delt i vurderingen av spørsmålet om rentebinding hadde også
Henriksen ytterligere grunn til å sette seg godt inn egenskapene t¡l de rentesikringsprodukter som ble drøftet
og sikre at administrasjonen gav styret et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. Kluge kan vanskelig se at
Henriksen har oppfylt sine plikter som styreleder basert på den dokumentasjon vi har fått oss forelagt.
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7.4.3 Kunnskapom selvkostregelverket

Styret plikter å sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten etter aksjeloven S 6-12 første ledd. Det
må derfor også forventes at styreleder setter seg inn i det regelverk som selskapet er underlagt, og dette er
også nødvendig for at styret skal kunne oppfylle sin plikt tilå gjennomløre en forsvarlig internkontrolletter
aksjeloven 5 6-12 tredje ledd.

Henriksen er tydelig på at selvkostregelverket var ukjent for han på tidspunktet han kom inn som styreleder i

201-0, og at dette var noe han ble kjent med først sent i hans periode som styreleder (2012). Han statuerer
imidlertid ikke et eksakt tidspunkt for når han mener at han opparbeidet seg forståelse for betydningen av
selvkostregelverket i forhold til inngåtte rentederivater.

Kluge har imidlertid fått seg dokumentert e-postkorrespondanse som viser at Henriksen så sent som i 2012
ikke hadde kunnskap om selvkostregelverket. I e-post av 9. januar 2OL2 fra Henriksen til Odd Terje Døvik
skriver Henriksen følgende:

<Jeg kan ikke svore for de ondre nye styremedlemmene, men for meg er et selvkost regime noe nytt.
Likevel stilte jeg ikke spørsmål om prinsippene når det vor snakk om å øke husholdningsovgiftene, jeg
så dessverre ikke sommenhengen som heller ikke ble forklort. Nôr jeg nå gradvis oppdoger
rekkevidden ov styrets vedtak må jeg forvisse meg om ot olle styremedlemmer forstår regimet og
konsekvenser for de vedtak som gjØrest.

Sammenholder man korrespondansen Døvik hadde med Henriksen den 9. september 2OLI i lys av Tvedts
henvendelser til Retukrafts styre, der han påpeker at selvkostprinsippet vil innebære at renteutgiftene ikke
dekkes inn gjennom husholdingsavfallsprisen, og der Døvik i den oppfølgende e-posten til Henriksen påpeker
et selvkostmessig underskudd på NOK 40 millioner, så må det konstateres at Henriksen ikke har utØvet sitt
verv med tilfredsstillende aktsomhet.

Det er klart kritikkverdig at Henriksen etter å ha vært styreleder i drøyt halvannet år fortsatt ikke har klart for
seg at Returkraft er underlagt et selvkostregelverk og det klart klanderverdig at han heller ikke søkte å tilegne
seg slik kunnskap i september 201"1 når det fremgå hvilke betydelig virkninger dette hadde for den løpende
virksomheten i Returkraft. Her vises også til at det i styremøtet den 25. oktober 201-1 foretas gjennomgang av
rentestrategien, og av styreprotokollen fremgår det at det er et misforhold mellom inngåtte renteavtaler og
selvkostrenten. Henriksen deltok på styremøtet som styreleder, og må derfor anses for å være kjent med at
det på dette tidspunkt forelå et slikt misforhold. Det fremstår derfor som underlig at Henriksen i den ovenfor
siterte e-post fra 2072 gir uttrykk for at selvkostregimet er nytt for han så sent som i 2012.

Henriksen kan bebreides for at han ikke gjorde ytterligere undersøkelser om hvilket regelverk Returkraft er
underlagt, og hva selvkostregelverket innebærer, og han har således ikke oppfylt sine plikter etter aksjeloven
5 6-12 første og tredje ledd.

7.4.4 Oppsummering

Uttalelsene til Henriksen gir et klart inntrykk av at han hadde lite fokus på økonomien i Returkraft, og det er
videre tydelig at han i liten grad satte seg inn i den allerede vedtatte rentestrategi, samt inngåtte
rentederivater sett opp mot selvkostregelverket. Det er derfor nærliggende å slutte at Henriksen i sitt verv
som styreleder heller ikke hadde fokus på effektene av de inngåtte rentederivatene, selv ikke på et tidspunkt
der Henriksen hadde fått eksplisitt kunnskap om negative effektene av disse avtalene.

Henriksen kan bebreides for ikke å ha satt seg inn i innholdet og den risiko som de multikansellerbare
renteswapavtalene innebar, særlig da det ertale om å binde opp MNOK 300. Henriksen ervidere å bebreide
for at han ikke i tilstrekkelig grad gjorde seg kjent med at Returkraft er underlagt et selvkostregelverk.
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8 Øroruov¡lsK TAP

For det tilfelle at det kan legges til grunn at Ugland, Tvedt, Henriksen eller Døvik må anses å ha opptrådt
ansvarsbetingende, er det i tillegg et vilkår at det foreligger et Økonomisk tap for at Returkraft skal kunne
gjØre gjeldende erstatningskrav.

Hvorvidt Returkraft i det hele tatt har lidt et Økonomisk tap vil som utgangspunkt bero på om Returkraft reelt
og endelig har betalt økte rentekostnader som følge av de ansvarsbetingende forhold.

De kapitalkostnader som Returkraft har hatt i forbindelse med inngåelsen av swapsjoner og
multikansellerbare renteswapavtaler som kan allokeres til husholdningsavfall, skal dekkes fullt ut gjennom
gebyrene, jf. forurensningsloven S 34 (1) (2. pkt.) og S 34 (r) (3. pkt.). Det innebærer at medført.tap ved
inngåelsen av de multikansellerbare renteswapavtalene og swapsjonene hva gjelder husholdningsavfall ikke
utgJør et økonomisk tap for Returkraft, men for brukerne.

For det tilfelle at deler av rentekostnadene er blitt allokert til næringsdelen av virksomheten vil Returkraft
kunne ha et økonomisk tap knyttet til andelen allokert på næringsavfall. Den informasjon vi har fått
Returkraft tyder på at alle rentekostnadene er allokert mot husholdningene og således foreligger intet
økonomisk tap for Returkraft.

Et ytterligere spørsmål er hva som ville vært det alternative handlingsforlØp dersom rentederivatavtalene
ikke hadde blitt inngått. Det er irealiteten to alternativertilfaktum som inntrådte, enten at Returkraft hadde
forblitt iflytende markedsrente eller at Returkraft hadde inngått alminnelige rentesikr¡ngsavtaler for et
tilsvarende belØp.

Etter vår oppfatning fremstår det mest sannsynlige faktum at styret i Returkraft i 2008 ville valgt å inngå en
rentestrategi der alminnelig rentesikring fortsatt var en del av rentestrategien. I et tilfelle der var blitt inngått
rentesikringsavtaler for deler av lånene ville dette klart påført betydelig kostnader for Returkraft
sammenlignet med å ha forblitt i flytende rente. En forutsetning for å kunne konstatere økonomisk tap
relatert til et slikt alternativ scenario må følgelig være at slike rentesikringsavtaler hadde blitt begrenset i tid
til byggeperioden i motsetning til hva som faktisk ble tilfelle.

I forlengelsen av dette er det grunn til å påpeke at det også kan stilles spørsmål om det foreligger nødvendig
adekvat årsakssammenheng mellom de ansvarsbetingende handlinger, tilknyttet inngåelsen av
rentederivatene, og det økonomiske tap Returkraft har lidt dersom alternativkostnaden ved alminnelig
rentesikring ville blitt like høy som ved de faktisk valgte rentederivater. Det er her grunn til å påpeke at
verken Ugland, Tvedt, Henriksen eller Døvik var i posisjon til å få omgjort eller endret den enstemmige
beslutningen fattet av styret i Returkraft av 7. april 2008 om faktisk å velge rentesikring i tråd med rådene gitt
av EY/Kvåse. I en slik vurdering vil det økonomiske tapet lidt ikke ha nødvendig sammenheng med de påpekte
a nsvarsbetingende forhold.

Konsekvensen er at Returkraft ikke har lidt et Økonomisk tap og at det økonomisk tap trolig heller ikke har
nØdvendig sammenheng med inngåelsen av rentederivatene. Returkraft kan dermed ikke gjør gjeldende
erstatningskrav mot henholdsvis Ugland, Tvedt, Henriksen eller Døvik da det ikke foreligger økonomisk tap
eller tilstrekkelig årsakssammenheng.

9 FORETDELSE

Det er et vilkår for at et eventuelt erstatningskrav skal kunne fremmes at kravet ikke er foreldet, se punkt 5.3
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Foreldelsesfristen beregnes fra det tidspunktet <misligholdet inntrer>, jf. foreldelsesloven 5 3 nr. 2.
Tidspunktet for mislighold er når den ansvarsbetingende handling ble gjennomført.

Tidspunktet for inntreden av mislighold for inngåelsen av multikansellerbare renteswapavtaler og swapsjoner
i 2008 er henholdsvis L8. mars, 1-9. mai,4.juni, 4. september, L2. september og 3. oktober 2008. Disse
avtalene ble inngått av både Sigurd Tvedt og Bjarne Ugland. Det innebærer at et erstatningskrav i tilknytning
til disse avtaleinngåelsene var foreldet i utgangen av 2O'J.L.

Tidspunktet for inntreden av mislighold for inngåelse av multikansellerbare renteswapavtaler i 2OtLvar
henholdsvis 6. juni og L. september 2011. Det innebærer at et erstatningskrav i tilknytning til disse
avtaleinngåelsene var foreldet i utgangen av 2OI4.

Foreldelsesloven 5 10 oppstiller en tilleggsfrist dersom fordringshaveren (Returkraft) manglet tilstrekkelig
kunnskap til å avbryte foreldelsesfristen etter foreldelsesloven 5 3 nr.2. Det er et vilkår at fordringshaveren
ikke har gjort fordringen gjeldende fordi man manglet <nødvendig kunnskap> om fordringen, og foreldelse vil
i tilfelle inntre tidligst 1 år etter at fordringshaveren <fikk eller burde skaffet seg slik kunnskap>, jf.
foreldelsesloven 5 L0.

Sentralt er hvilke krav som stilles til kunnskap som fordringshaveren forventes å ha tilegnet seg for at lovens
vilkår for tilleggsfrist skal være oppfylt. Det er presisert i forarbeidene at fordringshaveren i rimelig omfang
må foreta undersøkelser for å tilegne seg slik kunnskap.la

I tilknytning til foreldelseslovens forarbeider - <lnnstilling om revisjon av foreldelsesloven> s. 20 - er det
ved rørende fo rd ri ngshave rens u ndersøke lsespl i kt frem ho ldt at:

<Det bør være t¡lstrekkelig ot skodelidte hor fôtt kunnskap om slike omstendigheter ot det vilvære
naturlig for hom å undersøke om skode er lidt og hvem som er onsvarlig for den, forutsott ot slik
undersøkelse køn føre frem uten urimelig besvær.>

Kunnskapskravet kan derfor ikke sies å innebære at man har inngående forståelse rundt den kunnskap som er
tilgjengelíg - det er tilstrekkelig at fordringshaver har kunnskap om omstendigheter som gir foranledning til å
gjØre forundersøkelser.

Som redegjort for under punkt 6.1.1- er det allerede før inngåelsen av de multikansellerbare
renteswapavtalene i 2008 tilgjengelig informasjon om innholdet i disse avtalene - og man hadde derfor på et
tidlig stadium forutsetninger for å tilegne seg tilstrekkelig kunnskap til å gjøre gjeldende erstatningskrav. I

oktober 20lL vurderer styret forholdet mellom rentesikring og selvkostregnskapet. I et notat utarbeidet av
Døvik hvor det redegjØres for rentestrategien til Returkraft fremgår følgende:

KEtter oktober 2077 må det være riktig å si ot både styret, odministrosjonen og eierselskopene hor
kommet pö det rene med situasjonen, og innsett ot rentestrotegien som ble grunnlagt i opril 2008 ikke
utelukkende hor vært til selskapets beste.

Å fordete skytd og onsvor for dette er etter odministrosjonens syn lite konstruktivt ettersom olle
involverte porter på ulike tidspunkt hor vært deloktig i de vurderinger og beslutninger som hor vært
foretatt.>ls

14 Ot. prp. nr. 38 (1977-1978]. s.64

L5 Notat av 30. maì 2012 utarbe¡det av OT s. 9
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Returkraft hadde uansett en foranledning til å gjennomføre undersøkelser av hvorvidt man skulle fremme
erstatningskrav eller ikke mot styret/daglig leder som følge av inngåelse av swapsjonene og de
multikansellerbare renteavtalene etter at det ble gjennomført vurderinger av mulig erstatningsansvar av
både KS-advokatene 19. mars 20L3 og Wahl-Larsen Advokatfirma 1. juni 2013.

Etter L. juni 2013 må det være på det rene at Returkraft burde skaffet seg (nødvendig kunnskap)) om
fordringen, og et erstatningskrav på Returkraft sin hånd vil derfor være foreldet juni 2014.

I foreldelsesloven 5 L2 nr. 1, b) er det en særregel når fordringen tilkommer upersonlig rettshaver -
eksempelvis aksjeselskap.16 Bestemmelsen gjelder også offentlige rettssubjekter.lT Foreldelse av
aksjeselskapets krav mot styreleder/daglig leder inntrer tidligst l- år etter at vervet er opphørt.

Anvendelse av denne regelen fører ikke til et annet resultat hva gjelder et eventuelt erstatningskrav mot
Sigurd Tvedt eller Bjarne Ugland. For Døvik stiller dette seg imidlertid annerledes da han fortsatt er i sin
stilling som daglig leder i Returkraft, og vervet er derfor ikke <opphørtD etter foreldelsesloven 5 12 nr. 1 b).
Det fremgår imidlertid av foreldelsesloven $ 12 nr. 1 b) (2. pkt.) at dersom rette vedkommende som kan gjøre
gjeldende kravet på fordringshaverens vegne er blitt kjent med de omstendigheter som kravet grunnes på
løper fristen fra dette tidligere tidspunkt, og det selv om vervet ennå ikke er opphørt. Anvendelsen av denne
regelen fører derfor heller ikke til et annet resultat hva gjelder et eventuelt erstatningskrav mot Døvik.

Returkrafts eventuelle erstatningskrav mot Døvik, Tvedt, Henriksen og Ugland er foreldet, jf. foreldelsesloven
$9 3 nr.2, LO ogt2 nr. 1 b).

10 KONKLUSJON

Vår gjennomgang viser at Ugland, Tvedt, Henriksen og Døvik kan ha opptrådt uaktsomt ved utøvelsen av
deres verv i henholdsvis 2008 og2}LL. Trolig kan det dermed etableres et ansvarsgrunnlag i den forbindelse.

Det foreligger imidlertid ikke et økonomisk tap for Returkraft, og heller ikke noen adekvat
årsakssammenheng mellom de ansvarsbetingende handlinger og det påførte økonomiske tap, da en skjerpet
aktsomhet hos de nevnte etter vår oppfatning likevel ville medført at Returkraft hadde fått en merkostnad
gjennom alminnelige rentesikring.

Det betyr at vilkårene for å kunne gjØre erstatningskrav etter aksjeloven 5 17-1 gjeldende ikke er oppfylt,
tross i at det er etablert et ansvarsgrunnlag. Et eventuelt erstatningskrav ville uansett vært foreldet, jf.
foreldelsesloven $S 3nr.2,tOog12 nr. 1- b).

TI FORHOLDET TIL AKSJONÆRENE . AKSJONÆRENES MULIGE DIREKTEKRAV

Styret har i hovedsak to former for ansvar etter aksjeloven, nemlig et forvaltningsansvar og et tilsynsansvar

Forvaltningsansvaret vil i korte trekk være knyttet til den løpende virksomheten, mens tilsynsansvaret rekker
videre i den forstand at styret både skal ivareta selskapsinteressen som sådan, men samtidig sikre at
eierinteressene ivaretas på rimelig måte uten å gå på bekostning av selskapsinteressen.

Styret har et selvstendig ansvar for â føre tilsyn overfor den daglige ledelsen og selskapets øvrige virksomhet,
jf. aksjeloven S 6-13. Denne plikten kan ses som en konkretisering av styrets kontrollansvar etter aksjeloven
S 6-12 tredje og fjerde ledd.

16 LB-2012-99906

17 Ot. prp. nr. 38 (1977-1978) s. 66
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Formålet bak bestemmelsen om tilsyn i aksjeloven er ä <<bidra til en bedre bevisstgjgring når det gjelder
innhotdet av lovens krav tilstyrets hondlemåte>>.rg

Styrets plikt til â føre tilsyn av selskapets virksomhet innebærer implisitt en undersøkelsesplikt. En slik
undersøkelsesplikt må i foreliggende tilfelle innebære at selskapets styre må gjennomføre undersøkelser av
en slik karakter at det kan avdekkes om tidligere styre eller daglig leder har drevet selskapet på en økonomisk
uforsvarlig måte med slik virkning at enten selskapet eller aksjonærene har lidt et økonomisk tap.

I forlengelsen av dette må styrets forvaltningsansvar og ivaretakelse av aksjonærinteressen innebære at
selskapets styre må underrette aksjonærene om forhold som kan innebære at aksjonærene har et økonomisk
krav mot styrets medlemmer eller daglig leder, der f. eks. selskapets selv ikke har lidt noe økonomisk som
følge av den ansvarsbetingende handling, men der vurderingen kan være annerledes på aksjonærens hånd.
En slik opplysningsforpliktelse vil imidlertid måtte avgrenses mot tilfeller der opplysningene vil kunne
benyttes av aksjonærer eller andre til å fremme krav direkte mot selskapet.

Den enkelte aksjonær må selv vurdere hvorvidt det foreligger ansvarsgrunnlag, og om et mulig
erstatningskrav er foreldet. Dette ligger utenfor mandatet for denne undersøkelsen.

***r.¡1.

18 NOU 1996:3 Ny øksjelovgivn inø s- 55
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Bjarne Ugland
Kjosdalen 48
4623 K¡istiansand

TILSVAR TIL RAPPORT FRA KLUGE ADVOKATFIRMA AS, DATERT 23. MAI 2017

Jeg har ingen dokumenter fra min tid i styret i Returkraft. Når styreverv er avsluttet har jeg
makulert dokumenter fra styreperiodene. Hukommelsen min er også noe mangelfull i forhold
til samtaler i styret i denne perioden. Dette tilsvaret er derfor basert på informasjon fra
rapporten fra Kluge og det jeg selv husker fra styrebehandlingen disse årene. Det kan synes
som om Kluge finner det kritikkverdíg fra min side at jeg beklageligvis husker for lite av
drøfiingene istyret (side 16).

Formaliteter
Til det rent formelle. I starten av møtet med Kluge 2. marsforhørtejeg meg om hva
hensikten med møtet var, Jeg ble informert om at hensikten var mulige erstatningskrav mot
Nordea og tidligere Ernst og Young. Jeg spurte direkte om hensikten var å belyse mitt
ansvarsforhold. Dette ble benektet. Dersom jeg hadde visst at Kluge skulle foreta en
granskning av styret, styreledere og daglige ledere, vurdere ansvarsforhold og konkludere på
ansvarsforhold og erstatning, hadde det vært naturlig for meg å vurdere om jeg også burde
vært ledsaget av advokat. Jeg finner det sterkt kritikkverdig at det ikke ble gitt informasjon
om de mange roller som advokatfirmaet her har påtatt seg.

Styrets hovedfokus
Styret hadde i 2008 vært gjennom en periode med kontrahering av entreprenører. Dette
markedet var på denne tíden svært opphetet og det hadde vært vanskelig å få entreprenører
til å gi anbud. Dette førte til at byggekostnadene ble høyere enn budsjettert.

Styret hadde et hovedmål; å sikre på best mulig måte at revidert låneramme og dermed
byggekost ikke ble overskredet. Styret var svært opptatt av å skulle kunne levere et ferdig
anlegg uten ytterligere overskridelser,

Rentemarkedet fluktuerte sterkt disse årene. I september 2008 kom konkursen til Lehman
Brother som forsterket usikkerheten om rentebanene disse årene.

Styret ønsket å sikre seg på best mulig måte mot et usikkert rentemarked og samtidig sikre
lavest mulig rente for selskapet. For â gjøre de beste valgene hadde selskapet knyttet til seg
rådgiver Øyslein Kvåse som deltok pà møter med rådgiver fra Nordea og som også deltok på
styremøter hvor rentespørsmål ble diskutert. Revisor var tidvis også trukket inn i slike
samtaler i styret.

Vedtak om rentestrategi og inngåelse av renteavtaler.
Styret baserte sine vedtak om valg av renteavtaler på vurderinger fra Nordea og rådgiver
Øystein Kvåse (side 21). De vurderinger og anbefalinger disse ga, ble gitt til et samlet styre.
Som følge av disse anbefalingene ga styret fullmakt til styrets leder og daglig leder til å inngå
multikanselbar renteswapavtale (side 7).

Styret ble holdt løpende orientert om hvilke avtaler som enten var inngått eller tenkt inngått
(side 7). Det er derfor rimelig å anta at styret derfor oppfattet at renteswapavtaler lå innenfor



vedtatt rentestrategi. Denne forståelsen styrkes av at styret 5. mars 2008 vedtok enstemmig
at styreleder og daglig leder hadde fullmakt til å inngå en multikanselbar renteswapavtale
(side 7). Rentestrategi vedtok ikke styret før en måned seinere, 7. april (side 6). Dersom
styret hadde ment at den allerede inngåtte avtalen ikke ble omfattet av den generelle
rentestrategien, hadde det vært naturlig å påpeke dette i vedtaket om rentestrategi. MÍn
oppfatning er derfor at alle avtaler som ble inngått, ble av styret oppfattet som å ligge
innenfor vedtatt rentestrategi.

På side 16 står det at renteavtalene ble inngått i årene Íra2OQBtl2011 og jeg var styreleder
i denne tidsperioden. Dette er ikke korrekt. Jeg gíkk av som styreleder juli 2010 og var
dermed ikke styreleder ved inngåelse av de to siste avtalene.

På sidene 16,17 og 18 omtales mine handlinger og mangel innsikt i renteavtalene. Denne
framstillingen kan gí inntrykk av at dette var et ensidig løpÍra styreleders side. Som det er
omtalt ovenfor, alle avtaler ble godkjent av et samlet styre, enten iforkant eller í etterkant.
Hele styret sto dermed bak avtalene og har et samlet ansvar om avtalene ilcke omfattes av
den generelle rentestrategien.

I rapporten vises det til samtaler med Nordea og Kvåse hvor disse peker på hvilke
motforestillinger de har gitt iforhold til swapavtalene. lngen av rådgiverne hverken Nordea,
Kvåse, daglig leder eller revisor advarte oss mot bruke disse renteavtalene, snarere fikk vi
anbefalinger om å bruke dem,

Som pekt på ovenfor var styret opptatt av å sikre at lånerammene på bygget ble holdt og
dermed sikre så lave og forutsigbare renter som mulig. Tilbudet fra banken innebar lavere
renter ved de multikanselbare renteavtalene. Derfor anbefalte også alle rådgiverne oss om å
benytte oss av dette alternativet.

Styreleder og styret kan kritiseres for at vi ikke hadde forstått alle implikasjoner av dette
valget og at vi gjennom disse avtalene også mistet noe av sikringen ved renteoppgang. Det
beklager jeg sterkt og klarer i dag ikke å se hvordan vi har resonert for ikke å ha tillagt dette
momentet tilstrekkelig vekt.

Tap
Gjennom de kanselerbare avtalene oppnådde selskapet lavere rente enn ved normal
rentebinding (side 14). Nordea sa aldri opp noen av kontraktene tíltross for renteøkning i
løpet av perioden. Den situasjonen som blir beskrevet, hvor Nordea kunne si opp avtaler ved
stigende rentenivå, inntraff dermed ikke. Det er dermed sannsynlig at disse avtalene førte til
at rentekostnadene for selskapet ble lavere enn de hadde blitt ved en tradisjonell
reniebindíngsavtale.

Et naturlig spørsmål er også hvorfor løpetiden for lånene strakk seg ut over byggetiden for
anlegget. Jeg kan ikke gi annet svar på dette enn at lengden på avdragstiden sannsynligvis
var nødvendig for å kunne oppnå stípulert rente. Det vil normalt også være slik at
neddiskontert gevinst vil øke med løpetíd på lånet.

Samlet sett har derfor de disposísjoner som styret i Returkraft foretok med hensyn til
rentesikring i 2008 ikke medført tap for selskapet sett iforhold til om tilsvarende avtaler
hadde vært gjenstand for normale rentesikringsavtaler.

Selvkost
Bestemmelsene i selvkostreglene (side 13) var ukjent for meg i de årene jeg var styreleder
Jeg kan heller ikke huske at dette forholdet ble diskutert i styret. Dersom dette hadde vært



kjent, hadde det vært et argument for ikke å binde renten ut over byggeperioden. Saken ble
avgjort ved henvendelse til Klima- og forurensningsdirektoratet så seint som i 2012.

Kristiansan d, 2. iuni 2017

Ugland
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Returkraft AS - rapport til styret vedrørende inngåelse av rentederivater i

2008-20LL - kommentarer fra Sigurd Tvedt (daglig leder i Returkraft 2007 -
januar 2009)

Kommentarer til rapport om Returkraft fra Advokatfirma Kluse

Jeg kommenterer i det følgende det oversendte rapportutkastet med sidehenvisninger. Jeg har ikke sett det som
hensiktsmessig å kommentere eller vurdere alle deler av rapporten og har primært konsentrert meg om de
forholdene som gjelder den tid jeg var daglig leder. Det er en del språklige opprettingsbehov i rapporten.

Jeg har avslutningsvis gitt en sluttkommentar som bl. a. gjelder en del av de konkret kommentarene

Side 7 - 4.1.2.
Dessuten underbygger styrets vedtak et særskilt fokus på byggeperioden. Hvorvidt denne uttalelsen er
knyttet til selvskostregelverket og hvordon inntekten vil beregnes når Anlegget kommer i drift er uklart. Slik vi
forstår lJglond og Tvedt i deres uttalelser i intervju vor hovedfokuset fra styrets side å unngå overskrider på
finonskostnodene sommenlignet med det som vor budsjettert for. Dette hodde også nær sammenheng med
ot mon hadde gitt lovnader om at Anlegget ikke skulle medføre økte renovasjonsovgifter i kommunene som
skulle levere husholdningsovføll til Returkroft.

Av styreprotokoller fra 2008 synes det ikke å ha væn drøftet forholdet mellom rentebinding på lang sikt og
overgongen fro byggefasen til driftsfase. Sigurd Tvedt har imidlertid uttolt at forholdet faktisk ble drøftet av
styret, noe som ogsö understØttes av EY/Kvåses notot ov 4. april 2008 der selvkostprinsippet eksplis¡tt
behondles i relasjon tilfremtidig inntektsbilde for Returkroft

Kommentarer: Jeg synes kanskje ikke lovnader er korrekt ord her. Det forelå beregninger med de kjente
forutsetninger og det var i leveringsavtalene lagt opp til et utgangspunkt for husholdningsavfallsprisen med KPI-
regulering de første årene, samtidig som det i denne perioden var avdragsfrihet. Men det var selvsagt ikke mulig å

love noe knyttet tíl langsiktig prisutvikling - ut over at denne ville være underlagt selvkostprinsippet.

Det mest vesentlíge awiket fra budsjettene før investeringsbeslutning (i tillegg til rentespørsmålet) var fallet i
prisnivå for næringsavfall som følge av avfallseksport med lave priser i Sverige etter finanskrisen i 2008. Rentenivået
har i hele perioden ligget lavere enn det man la til grunn før investeringsbeslutníngen - selv med rentebinding. Hvis
det legges til grunn et prisnivå som var 300 kr lavere enn forventet var inntektsbortfallet over 20 mill kr pr år fra
oppstart av anlegget i 2070.

Figuren under viser hvordan man i prosjektet vinteren 2008 så for seg utviklingen i selvkostfondet med de prisene
(med årlig KP|-regulering) som lå inne i budsjettene. Etter en periode med underskudd i selvkostregnskapene fra
oppstart ville dette snu til positive resultater og prisene for husholdningsavfallet kunne reduseres. Rentenivået var
da 5,5 %. Grunnen til at dette forlØpet ikke har skjedd er i hovedsak prisfallet for næringsavfall samt, slik jeg har
oppfattet dette, noe svakere utvikling på energiinntekter og noe hgyere driftskostnader.

1
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Itillegg til å vedta en rentestrategiog bínde renten på deler av låneporteføljen ble utenlandsleveransene
valutasikret med en eurokurs rundt 7,90 kr. Valutautviklingen etter finanskrisen var turbulent og denne sikringen
hindret betydelig merkostnad i byggetiden. I det hele tatt var det veldig viktíg å begrense overskridelser av
byggebudsjettet (og finansieringen).

Side 7 - 4,L.3
Returkroft inngikk også i 2077 to multikansellerbore renteswapavtoler. Selv om en sentrol årsok til de
betydelige merkostnodene Returkraft er pådrott skyldes rentesikringsporteføljen knytter seg til avtoler
inngôtt i perioden 2008 - 2070, blir det her et spørsmål om det pö dette tidspunkt vor uforsvarlig å inngå nye
m u lti ko n se I I e rb a re re nte sw a p ovta I e r.

Kommentar: Dette kan leses som om det er de multikansellerbare avtalene og swapsionavtalene som har gítt
merkostnader (i forhold til den renteutviklingen som har skjedd) men jeg har oppfettet det fortsatt slik at realiteten
er at det er valget av rentesikrine i seg selv som var det sentrale. I realiteten har antakelie Returkraft hatt redusert
kostnad ved å velge multikansellerbare avtaler all den tid disse da de ble inngått hadde lavere rente enn en ordinær
swapavtale uten kanselleringsmulighet for banken. For å beregne effekten av ulike valg konkret må man gå tilbake
tilden aktuelle rente- og markedssituasjonen på de tidspunktene disse avtalene ble inngått, og det har jeg ingen
mulighet til å gjøre.

Side 9 - 6.1.1.
Både doglig leder og styret hqdde på tidspunktet for beslutningen i 2008 om å inngå swapsjonene og de
multikansellerbore renteswopovtolene fått seg forelogt notot utorbeidet av Nordea med overskriften
<Multikansellerbar renteavtale>. Av dette nototet fremgÔr det tydelig ot det kun er Nordea som hor odgang
til å kansellere avtolen - og det innebærer motsetningsvis at Returkraft ville risikere å bli låst til en ovtale med
potensielt svært ugunstige rentevilkår- noe de multikansellerbare avtalene også har vist seg å bli. I e-post ov
72. mors 2008 videreformidtet Tvedt det sentrole innholdet i denne presentosjonen til Erik Nyhuus, Åge
NystØ|, Vågsnes, og med Ugland i kopi.

Kommentar: Jeg oppfatter det fortsatt slik at den samme konsekvens ville blitt resultatet for Returkraft om det på
samme tidspunkt var blitt inngått en ordinær renteswapavtale med like lang varighet, med den forskjell at renten
ville vært høyere. Et hovedproblem sett i ettertid er nok at det er inngått flere lange fastrenteavtaler, men dette må
jo ses i forhold til rentestrategien som ble godkjent av styret basert på anbefalinger fra finansrådgiver (EY).

Under opptrekket av lånene oppfattet jeg det slik at fordelingen mellom kort, middels og lang sikt var situasjonen
når hele lånene var trukket opp som var det sentrale, og at man kunne vurdere rentesituasjon løpende i
opptrekksperioden - i alle fall i min tid som daglig leder i 2OO7 /2OO8. Jeg mener bestemt at vår vurdering var at
konsekvensen av en kansellering av en eller flere av avtalene ville være at selskapet da måtte vurdere om det skulle
inngå en ny rentesikringsavtale for å være i samsvar med strategien - eller om man da skulle velge å ligge på
flytende rente. Dette var etter min mening en fornuftig måte å i denne fasen da under halvparten av totalt lån var
trukket opp og man sto fritt til å velge om videre opptrekk skulle rentesikres eller ikke.

Side 10 - 6.1.1
Vi oppfotter det ikke tvilsomt at både styret og daglig leder i 2008 hadde tilgjengelig kunnskop om hvo en slik
de multikonsellerbor renteswopovtalene og swapsjonene innebor, og informasjonen gav styret og doglig leder
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onledning til å tilegne seg forståelse om at slike avtoler innebor et spekulosjonselement; nemlig odgongen for
banken til å konsellere qvtolen kvartalsvis. Dersom styret eller doglig leder likevel ikke forsto innholdet i
produktene fro Nordea som de hadde fått seg presentert, hadde man i alle tilfelle en klor oppfordring til å
skoffe seg slik kunnskop.

I lys av ot både styrets medlemmer og doglig leder hadde mottott betydelig informosjon om produktenes
innhold og herunder at produktene inneholdt et opsjonselement, og man likevelvolgte å inngã disse avtalene
med klare negative Økonomiske effekter for Returkroft, vil det være sentrolt ved vurderingen av om det er
g r u n n I o g for e rstatn i n gsq nsv o r.

Kommentar: Jeg oppfattet ikke dette som spekulasjon eller at det hadde negative Økonomisk effekter for Returkraft.
Dette var en svært turbulente periode i finansmarkedene, og vi ønsket primært å ha kontroll på rentene i

byggetiden. At rentene skulle komme så raskt, sterkt og varig ned på dagens nivå klarte vi ikke å forutse. Da de
første kansellerbare avtalene ble inngått foruentet viat disse ville bliterminert av banken, men de ga en rentefordel
på kort sikt. Minner også om at renter i byggetiden var en del av finansieringen og ikke koblet mot
selvkostprinsippet. Det uheldige var at vi i denne situasjonen valgte løsninger med såpass lang varighet uten å se
risikoen som lå i et mulig sterkt og varig rentefall.

Side 10 - 6.1.1
t forholdet til den vedtotte rentesikringsstrotegien er det også sentrolt å understreke ot ovtolene ikke innebar
rentesikrings utover inneværende kvortol, do Nordea har en konselleringsrett ved utgongen ov hvert kvortol.
Tilsvarende også for swopsjonene, dog slik ot fosterenteperiodene under disse vorierte fra 6 måneder til 3 år
og så ledes hodde et noe større innslag av renteb¡nd¡ng.

Kommentar: I notatene fra EY er disse avtalene ikke klassifisert med løpetid under 1 år. Dette ble aldri diskutert eller
problematisert men jeg oppfattet kommunikasjonen fra EY slik at man la til grunn maksimal løpetid for den enkelte
rentebytteavta le.

Side 15 -7.L.1
IJgland fremholdt i samtolene med ham at han og styret i stor grod delegerte til daglig leder å treffe
beslutninger hvo gjelder rentestrøtegi og inngåelse ov ovtaler om kjøp av rentederivoter,

Kommentar: Dette medfører etter min mening ikke riktíghet. Jeg hadde tett kommunikasjon med styreleder og
styret og ved hvert opptrekk ble renteløsning vurdert i møte med Nordea der også styrets finansielle rådgiver
Øystein Kvåse fra EY deltok.

Øystein Kvåse var engasjert av Returkraft til å bistå selskapet som finansiell rådgiver. I utgangspunktet var dette et
arbeid med selve finansieringen (forespØrseltil banker, forhandlinger, låneavtaler, kommunalgarantier). Senere ble
dette videreført i et oppdrag fra styret om å utarbeide en rentestrategi og delta som rådgiver ved opptrekk,
vurdering av fastrenteavtaler osv).

Rentestrategíen fra april 2008 ble vedtatt av styret i form av et notat fra Kvåse. Man la her til grunn ordinære
forretningsmessige vurderinger uten i særlig grad å se på koblinger mot selvkostprinsippet i en driftsfase. Jeg har
hele tiden oppfattet min rolle som daglig leder primært tíl å være ansvarlig for å innrette meg etter rentestrategien i

nært samarbeid med Kvåse og holde styret løpende orientert om utviklingen. Så rentestrategien var en sentral del
av stvrets arbeid og ikke deleeert til mes som daslie leder.

Side 24 - pkt 7.3.3
Selv om det fremstår relativt underlig at Tvedt i 2072 kritiserer den rentestrategi hon selv vor med ã utvikle i
2008-2009, kan det ikke underslås ot Tvedts påpekninger omkring rentestrotegiens hensiktsmessighet langt
pö veivor rikt¡7. Døvik ovv¡ste imidlertid Tvedts kommentarer longt på vei, selv om dette til slutt medførte ot
man måtte gô til Klif for å få klorheten i om underdekningen ved bruk av selvkostrenten likevel kunne kreves
dekket gjennom renovasjonsøvgiften til innbyggerne med hjemmel iforurensningsloven, jf. punkt 6.7.2 over.

Kommentar: Situasjonen var endret betydelig fra 2008, og det var da i alle fall for meg blitt klart at Returkraft ikke
burde inngå nye rentebindingsavtaler. Styret i Avfall SØr (RKR) hadde for øvrigtidligere også gitt administrasjonen
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fullmakt til å vurdere eventuell rentebinding, noe som jeg, bl, a. ut fra Avfall Sørs finansielle situasjon aldri anså som
aktuelt og aldri foreslo for styret.

Selvkostberegningen frem til L.L.àOLS la til grunn at selvkost ble beregnet som følger: alle utgifter minus inntekter
fra næringsavfall - inntekter fra energísafg osv. Senere er det kommet krav om regnskapsmessig skille mot
konkurranseutsatt del av virksomheten og Returkraft har også fått aksept fra Klif (Miljødirektoratet) for å føre reelle
finanskostnader i selvkostregnskapet. I det hele tatt har det skjedd svært mange endringer både i rentesituasjonen, i

næringsavfallsmarkedet og i praktiseríngen av selvkostregelverket (senest i2OL4/20L5), som har påvirket
Returkrafts Økonomiske situasjon sterkt.

Sluttkommentar
Returkraft ble stiftet av interkommunale selskap i Agder for å stå for en stor offentlig infrastruktursatsing med
utgangspunkt i et varslet deponiforbud for nedbrytbart avfall, manglende behandlingskapasitet (i Norge men også i

Sverige før finanskrisen) og muligheten for salg av varme til en pågående fjernvarmeutbygging i Kristiansand.
Selskapet hadde fra 2OO7 til 2010 sin hovedaktivitet knyttet til planlegging, finansiering og bygging av
forbrenningsanlegget på Langemyr, samt avtaler om energisalg og avfallsleveranser fra kommunale og private
selskaper.

Returkraft hadde ingen ansatte før i 2009 og ble ledet av et styre med undertegnede som innleid daglig leder, Knut
Skjæveland som prosjektleder, Torbjørn Ljones (innleid prosjektadministrasjon mv. iAgder Energi)og Rambøllsom
rådgiver/byggeleder. Svært mange oppgaver skulle løses på kort tid og prosjektet ble i all hovedsak gjennomført i
samsva r med vedtatt fremdriftsplan.

Øystein Kvåse hadde som innleid finansiell rådgíver for styret en sentral rolle som han, bortsett fra rentestrategien,
løste på en god måte. I ettertid kan vi se at noen av de anbefalingene som ble gitt fra Kvåse og de valgene som ble
gjort av styret i forhold til rentebinding har gitt Returkraft høyere kostnader enn om man hadde valgt flytende rente
for hele finansieringen på rundt 1,5 milliarder kr, eller i alle fall avgrenset bruken av fastrentekontrakter til
byggetiden. Jeg deltok som daglig leder i styremøtene der rentestrategien ble diskutert og vedtatt av styret etter
forslag fra Øystein Kvåse.

Jeg ser at også rapporten til slutt konkluderer med at valget av kansellerbare fastrenteavtaler neppe har medført
Økonomisk tap og heller i den første fasen ga en økonomísk vinning. Problemet er da slik jeg også oppfatter
rapporten ikke valget av kansellerbare avtaler men at man valgte en rentestrategi med betydelig grad av
rentebinding også etter byggefasen.

Jeg beklager at heller ikke jeg ikke så den faren som lå i et uventet, sterkt og vedvarende fall i rentene. Sett i ettertid
ville den riktige løsningen etter byggeperioden vært å velge 100 % flytende rente og latt husholdningene bære
risikoen dersom rentene hadde fortsatt på et vesentlig høyere nivå enn det vi hadde lagt til grunn i budsjettarbeidet
før investeringsbeslutningen.

Andre forhold som fallet iprisen på næringsavfalletterfinanskrisen (eksport til billige anlegg iSverige), lavere
energiinntekter mv medførte samtidig andre utfordringer for økonomien i Returkraft, og det er selvsagt uheldig at
man ved binding av rentene på en betydelig del av lånene ikke har fått glede av det lave rentenivået i disse årene.

På den andre siden kunne man fra oppstart av driften i 2010 da komme i en situasjon med både høye renter og
svake priser på næringsavfall og energisalg der konsekvensene ville blitt svært høye priser for husholdningene.

Ta kontakt hvis det er ytterligere spørsmål eller noe av dette er uklart'

Vennlig hilsen

4



Sigurd Tvedt
Seniorrådgiverrl M: +47 90 53 76 93 -T: +47 38 L7 70 67

Avfall Sor SIT lsor .no - www.avfallsor.no

Fra: Hans lngvald Stensholdt / Kluge [mailto:hans.ingvald.stensholdt@kluge.no]
Sendt: 23. mai 2O17 LO:78
Til: Sigurd Tvedt <SlT@avfallsor.no>
Emne: Returkraft AS - rapport til styret vedrørende inngåelse av rentederivater i2008-2}tt

Tvedt,

Det vises til tidligere avholdte intervju i forbindelse med at vi har utfØrt undersøkelser av historiske forhold tilknyttet
inngåelsen av ulike rentederivater med Nordea i perioden 2008 t¡l 20L1.

Styret i Returkraft ønsker i tillegg til de avholdte intervjuer også kontradiksjon på rapporten før denne behandles
endelig av styret. Av denne grunn har du mottatt rapporten vedlagt denne e-posten.

I den utstrekning du ønsker å uttale deg om rapporten ber vi deg om utferdige dette skriftlig, slik at din skriftlige
redegjørelse kan vedlegges den endelige rapporten. Den skriftlige redegjØrelsen må undertegnede motta per e-post
eller post senest innen fredag2.iunl2OLT.

Det anmodes spesielt om at rapporten vedlagt holdes strengt konfidensielt av hensyn til den løpende virksomheten i

Returkraft, og de øvrige prosesser som pågår parallelt.

Hvis det er spørsmål til oversendelsen kan undertegnede kontaktes.

Med vennlig hilsen/Best regards

Hans lngvald Stensholdt
KTUGE Advokat(H)

Kluge Advokatfirma AS, Bryggegata 6 | Postboks 1548 Vika, 0117 OSLO

Telefon: +47 231100 00 | Mobil: +47 90737211
Org. nr. 9L3 296 tt7
kluge.no

This e-mail is legally privileged and confidential and intended for the addressee(s) only. Please delete this e-mail and its attachments if received by
mistake, and notify the sender.
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KLUGE

Til; Kluge advokatfirma AS
v/Stig Even fakobsen, Hans Ingvald Stensholt og Hanne Marte Bakken

Dato: 1. juni 20t7

Kommentarer til rapporten "Vurdering av styrets ansvar i forbindelse med
inngåelse av rentederivater", deres ref. : 3 1 9 0 S3'0 0 4 / 182 L32 L / v 6 / haba.

Med forbehold om at det er lang tid siden, og at jeg ikke har dokumentasjon fra tiden i
Returkraft, benyttes enkelte punkter i rapporten som stØtte for min hukommelse.

Intervjuet

Da jeg ble oppringt, informerte jeg intervjuerne om at jeg hadde glemt telefonmøte og at
jeg var fullstendig uforberedt, men var villig til å gjøre så godt jeg kunne. På det
tidspunktet intervjuet ble gitt var min tilstand mindre enn akseptabel for intervjuet noe
jeg beklager.
Bakgrunnen til overstående er at jeg har en yngre bror som er alvorlig syk. Kort tid før
intervjuet, ble vi innkalt til Sørlandets sykehus og informert av to leger og en sykepleier,
at min bror var alvorlig syk og hadde sannsynligvis kun måneder igjen å leve. Han har
store smerter og behandlingen styres hovedsakelig pä / fra Lindrendeavdeling
Sørlandets sykehuset i Kristiansand. feg besøker han nesten daglig og alle mine tanker
og gjøremål dreier seg hovedsakelig om han. Under intervjuet ba jeg flere ganger om å få
gjentatt spørsmål som jeg ikke oppfattet fordi mine tanker var hos min bror.

Informasj on/kommentarer:

A. November 2009 ble jeg for fiørste gang kontaktet av Erik Nyhuus. Han sa at
Returkraft ønsket meg inn i styret først og fremst pga. min prosess kompetanse.
Det ble flere kontakter mellom oss og jeg ba om informasjon om selskapet og
sammensetning av styret. f eg sa at jeg ikke går inn i styret uten at det er: Høy
kompetanse innen 1) økonomi, 2) juss, 3) selskapets kjernevirksomhet og
driften. Erik sa det ville det nye styret ha, men med unntak av 2). Høy juss
kompetanse skulle styre få så snart som praktisk mulig. Forutsatt disse
betingelser sa jeg ja.

B. I begynnelsen av juni 2010 ble jeg pr. tlf. kontaktet av Adm. Dir. Odd Terje Døvik
[OTD). Vårt første møte var i midten av juni -10, en lunsj i Kristiansand for å for
bli litt kjent med hverandre

C. I slutten av juli -10 møttes vi på kontoret til OTD. Blant de ting jeg tok opp med
OTD var om det er viktige og vesentlige ting vedr. selskapet som jeg må
informeres om når det gjelder:

a. Helse, miljø, sikkerhet, kvalitet, risiko
b. Økonomi
c. fuss
d. Andre utfordringer

Svaret var et klart nei og kom slike ting opp, skulle jeg og styret bli informert, Etterpå
ble jeg presentert for vedlikeholdssjefen. Han orienterte meg om stoppen, arbeidet med
å få oversikt og for å få i gang anlegget. Vedlikeholdssjefen og OTD tok meg på
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omvisning i anlegget. feg ble vist den havarerte ventilen, ble med inn i ovnen og vist
mulig vannlekkasje i kjølesystemet. Vi drøftet også mulige tiltak de jobbet med.

D, Kort tid etter dette møte ble jeg presentert for økonomisjefen. Under møte stilte
jeg spørsmål om det var viktige og vesentlige ting vedr. selskapets økonomi som
jeg må informeres om. Svaret hun ga meg var en nær en gjentakelse av det OTD
hadde svart meg på tilsvarende spørsmål i første møte på bedriften.

E. feg møtte noe senere også han som var leder for HMS. Han viste stor interesse
for emnet og hadde interessante synspunkter kvalitetsarbeid.

F. Det var også viktig for meg ämøte skiftbetjeningen, som jeg hadde flere nyttige
samtaler med.

G. Kommunikasjon med OTD og på styremøtene som fulgte, var det blant annet
disse saker som ble presentert og behandlet:

a. rapporter
b. HMS
c. havariet, årsak og tiltak
d. oppstarting av anlegget
e. utfordringer som fulgte
f. skaffe tillegg råstoff for å utnytte ledig kapasitet
g. utfordringer med kommunikasjon mellom Returkraft og leverandører av

husholdningsavfall
h. salg av overskudds energi
i. utvikling av medarbeiderej. fullmakts matrise/godkjennings matrise for organisasjonen
k. forsikringsutbetaling
l, mulig fritak for skatt for salg av strøm
m. mulig reduksjon av eiendomsskatt
n. økonomiskproduksjonsmodell
o. lån til fast rente (rentebinding)
p. budsjettering, kostbare reservedeler
q, jeg stilte krav til økonomisk begrunnelse for investeringer/kostbart

vedlikehold og viste til IRR som et godt verktØy for dette
H. fuli 2011 kom det inn et nytt styremedlem som hadde høy juss kompetanse
L Avtalene for lån hhv juni og september 2011 ble av OTD forelagt styreleder som

alminnelig lån til fast rente, altså rentebinding. Kfr. uthevning side 27 øverst i
rannorten som ies har mottatt.

I. Høsten 201.I i forbindelse med budsjettarbeidet, uttrykte OTD at det blir
muligens nØdvendig med en stor økning av prisen til forbruker for
husholdningsavfall. Dette var beþmringsfullt for styre og krevde mer
informasjon.

K. Bekymringen gjorde at jeg på et styremøte ba OTD om å vedlegge risiko analyser
for viktise os vesentlise beslutninser som lesses fram for stvret. Tes sientok nå
flere stvremøter dette nunktet os uthevet at man kunne starte med en enkel
måte å tallfeste konsekvens og sannsynlighet, produktet gir risiko. Det var ikke
alle på styremøte som støttet dette.

L. Budsjett arbeidet for 20L2 gikk sent fremover. I den forbindelse presenterte
OTD et regneark han arbeidet med for produksjon, inntekter, driftskostnader,
kapital og kapitalkostnader. Han mente at det kunne bli et negativt awik mellom
inntekter og kostnader. Fordi renten var bundet ville rentekostnadene kunne
tære på egenkapitalen. feg stilte spørsmål om vi kunne komme greit ut av
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fastrenteavtalen. OTD kom 9/9-2011 med en anbefaling om ikke å kjøpe oss ut
av fastrenteavtalen Kfr. uthevning side 27 øverst i rapporten som jeg har
mottatt.

M. Rundt årsskifte 20tt/20t2 presenterte OTD regnearket han hadde
videreutviklet. Estimatene viste et klart negativt awik som oppstod fordi alle
rentekostnadene ikke kunne belastes husholdningskundene pga.
selvkostprinsippet. Da selvkostprinsippet ble nevnt stilte jeg etterpå spørsmål
til OTD om hva dette er og han informerte meg. Grunnen til at jeg ca. 4 mnd.
tidligere ikke spurte om mer informasjon om selvkostprinsíppet, da
selvkostprinsippet ble nevnt for meg i en videresendt e-post av 8/9-20tL fra OTD
med ref. fra en annen, har jeg ingen gode svar på, se 2 utklipp fra side 26 i
rapporten:"... etter som dette semmen med selvkostprinsippetvil .." og " ..vil bare
gå med et selvkostmessig overskudd på 4 mill neste år, og vi har 40 mill å ta igjen,
så det er ikke noe problem", sitat slutt

N. Informasjonen om at Returkraft kan ha brutt regelverket for selvkostregime og
konsekvensene gjorde meg beþmret. ]eg opplyste i styret at utviklingen som ble
presentert må våre eiere informeres om. feg kontakter vår største eier og
informere om saken og ba samtidig styrets nestleder informere nest største eier,
slik ville vi hurtig direkte få informert ca. B0 0/o av eierne.

På første styremøte etterpå, informerte jeg om møte med ordfører og rådmann i
Kristiansand, også at jeg informerte kommunen om at jeg ikke tok gjenvalg til
styre i Returkraft AS. I tiden som kom prøvde flere representanter for
Kristiansand kommune å overtale meg for gjenvalg til styret i Returkraft.

Oppsummering

Styret juli 2010- juli 20L2, har arbeidet i den beste hensikt for å ivareta interessene til
Returkraft AS.

Når det gjelder lån inngått hhv 6/6-201I ogI/9-2011, har jeg vært i god tro om at det
var rentebinding/fastrenteavtale som også bekreftes av OTD i e-post av 9 /17-201L, kfr.
øverst side 27 i mottatt rapport.

For selvkostregime, er det vanskelig å innhente kunnskap om noe man ikke har
kjennskap om. Særlig når man stiller spørsmål i møter med OTD (pkt. a-d) og
økonomisjef [b) sommeren 2010, og får svar om at det ikke var viktige og vesentlige
ting vedr. selskapet som jeg må informeres om når det gjelder:

a. Helse, miljø, sikkerhet, kvalitet, risiko
b. Økonomi
c. fuss
d, Andre utfordringer

feg vil be om at mine kommentarer i sin helhet også kopieres alle som mottar
rapporten.

Med vennlig hilsen
Eric Edward Henriksen
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KLUGE

ReturkraftNOTAT

Til:

Kopi:

Fra:

Dato:

Sak:

Styret

Advokat Kluge v/Stig Even Jakobsen

Odd Terje Døvik, adm dir

02.06.2017

Kluges notat av 23.05.2017

l: Bakgrunn

Undertegnede er i e-post fra advoktafirma Kluge av 23.mai 2017, og med henvisning til styrevedtak av
2&.april s.å., invitert til å komme med et tilsvar på Kluges rapport vedrørende "Vurdering av styrets
ansvar i forbindelse med inngåelse av rentederivater". Rapporten omfatter også en vurdering av
undertegnedes rolle i den såkalte "rentesaken", ogjeg vil i det følgende benytte anledningen som er
gitt til å kommentere ulike sider ved Kluges rapport, med vekt på de forhold som er drøfteti
tilknytning til min person.

2: Overordnet om ânsvâr

Innledningsvis fastslår Kluge at spørsmålet om hvorvidt undertegnede har opptrådt
"ansvarsbetingende ansvarlig" beror på omjeg har opptrådt uforsvarlig ved inngåelsen av to
multikansellerbare renteswapavtaler i juni og september 201 l.

Det er for meg noe uklart hva som er Kluges samlede konklusjon på dette spørsmålet. Jeg konstaterer
imidlertid at Kluge på flere punkt legger til grunn at mine handlinger var utført for å oppfylle eller
effektuere styrets vedtak, og at jeg således kun utførte det styret hadde anmodet meg om å giøre og
ikke kan lastes for det. Kluge fastslår videre at jeg i forbindelse med avtalene i2011 har oppfylt min
informasjonsplikt overfor styrets leder, og at jeg heller ikke kan lastes for at styrets leder i 2011 ikke
synes å ha hatt tilstrekkelig kjennskap til hvordan selvkostregelverket påvirket kostnadsdekningen for
selskapet.

Dette er konklusjoner som sammenfaller med min egen oppfatning, og jeg registrerer med tilfredshet
at Kluge har funnet støtte for disse i sakens dokumenter, og det som ellers er kommet fram gjennom
samtaler med de involverte partene.

På et punkt finner imidlertid Kluge grunnlag for å bebreide eller klandre meg for min handlemåte,
nemlig at jeg ikke gjorde "ytterligere undersøkelser omkring konsekvensene av tidligere inngåtte
mulitkansellerbare renteavtaler og hvilke konsekvenser kanselleringsretten for Nordea ville ha". Dette
vil jeg benytte anledningen til å kommentere.

Som en generell betraktning vil jeg allerede her bemerke at jeg ikke kjenner meg igjen i Kluges
påstander om hva som har vært mine motiver og beveggrunner, og at Kluges resonnementer dertil på
viktige punkter bygger på en mangelfull forståelse av hvordan underskuddene i selskapets
selvkostfond har oppstått, og hvordan det påvirkes av finanskostnadene.
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3: Motiv for å inngå avtalene i20ll
Kluge drøfter (side 23) mine motiver for å anbefale de to multikansellerbare renteavtalene, og viser
her til samtalen med meg den 24.april2017 .l denne samtalen gjorde jeg det klart at min hensikt
utelukkende var å sørge for at sikringsandel og durasjon ble opprettholdt i henhold til vedtatt strategi.
Kluge konstaterer at det ikke kan være tvilsomt at mitt ønske i utgangspunktet var å etablere ny
rentesikring. Kluge mener imidlertid å finne støtte for en påstand om at jeg "valgte" dette produktet
(multikansellerbar avtale) fordi det gav klare likviditetseffekter i 20ll. Bruken av ordet "valgte" her
er misvisende; jeg valgte ikke et produkt, men videreformidlet og anbefalte et tilbud jeg mottok fra
Nordea, et tilbud jeg oppfattet bidrog til å opprettholde den vedtatte sikringsstrategien, og fikk
styreleders tilslutning til dette.

Etter en lengre redegiørelse for omstendighetene rundt inngåelsen av de to multikansellerbare avtalene
vender Kluge (side 26) tilbake til mine motiver for å anbefale disse avtalene. Nå konkluderes det med
atjeg ved inngåelsen av de to avtalene bevisst har spekulert i en fremtidig renteutvikling. Jeg finner
her grunn til å minne om at jeg først i oktober 2016 forstod rekkevidden av det såkalte
"opsjonselementet" i de multikansellerbare avtalene. Jeg var selvsagt kjent med Nordeas
kanselleringsrett, men var i likhet med de øvrige aktører på Returkrafts side ikke klar over at dette var
et spekulativt element som diskvalifiserte avtalene som sikringsinstrumenter. Jeg hadde i 2011 ingen
foranledning til å iverksette egne undersøkelser i sakens anledning, og forholdt meg til det faktum at
verken styre, rådgiver eller revisor på noe tidspunkt hadde stilt spørsmålstegn ved produktenes
egenskaper eller deres egnethet i forhold til å oppfylle den vedtatte rentestrategien.

Kluge mener imidlertid (side 28) at jeg burde være kjent med effektene av "denne type renteavtaler"
siden de løpende rentekostnader allerede i 201 I utgjorde en betydelig utfordring. Til dette er å si at det
ikke var kostnadene ved "denne type renteavtaler" (dvs avtaler med spekulative opsjonselementer)
som påføfe selskapet "utfordringer", men derimot a) det faktum at man hadde en strategi for
rentebinding som hadde ñtt markedet mot seg og b) at selvkostregelverket slik dette ble praktisert i
2011 ikke gav tilstrekkelig dekning for de faktiske finanskostnadene. Denne sammenblandingen av
ulike forhold er nærmere drøftet nedenfor.

4: Manglende skjelning mellom rentestrategi og kjøpte produkter

Kluge synes ikke å skjelne mellom rentestrategien som sådan, og de konkrete produktene som ble
kjøpt for å oppfylle den. En rentesikringsstrategi har pr definisjon, uavhengig av kjøpte produkter,
potensiale til å skape en skjevhet mellom faktisk betalt og kalkulert rente. En multikansellerbar avtale
endrer i seg selv ikke dette potensialet, og er på dette punktet verken mer eller mindre uegnet i forhold
til selvkostregelverket enn en ordinær fastrenteavtale ville vært. I ettertid ser vi imidlertid at det er feil
produkt i forhold til å effektuere Returkrafts rentestrategi.

Når Kluge ikke skjelner mellom strategi og produkt fører det til to feilslutninger:. Ekstrakostnadene Returkraft har hatt som følge av at renten ble sikret knyttes flere steder til
de produktene man kjøpte. Dette mener jeg er feil. Tapene oppstår som følge av en
sikringsstrategi som fikk markedet mot seg, og ville oppstått også om man hadde valgt
ordinære fastrenteavtaler, noe Kluge er oppmerksom på men ved flere anledninger unnlater å
nevne,. Det faktum at undertegnede anbefalte kjøp av multikansellerbare avtaler i en situasjon der
selskapet allerede opplevde en skjevhet i renteberegningen, illustrerer ifølge Kluge (side 25)
atjeg ikke forstod selvkostregelverket. Det er ingen nødvendig slutning, ettersom en
multikansellerbar avtale i seg selv ikke endrer potensialet for slik skjevhet. Jegvar i 20ll
kjent med selvkostregelverket, men forstod i likhet med styre, rådgiver og revisor ikke
rekkevidden av disse produktene iforhold til den vedtatte strategien
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5: Hvordan fïnanskostnadene påvirker selvkostresultatet

Kluge har også en mangelfull forståelse av hvordan underskuddene i selvkostregnskapet oppstod. Når
rapporten (side 26) omtaler underskuddet i selvkostfondet vi allerede i september 2011 sâ, for oss, og
knytter dette til misforholdet mellom faktisk betalt og kalkulert rente, er det en feilslutning. Det
selvkostmessige underskuddet vi forventet i 201 1 ville oppstå fordi husholdningenes innbetaling til
Returkraft i2011 var langt lavere enn nødvendig for å dekke selskapets driftskostnader. Fordi
mottaksavgiften for 2012 ble fastsatt I .september 201 I visste vi også med stor grad av sikkerhet at
selvkostresultatet for 2012kun ville bli svakt positivt (estimert til +4 millioner på dette tidspunktet).

Kluge framstiller det imidlertid nærmest som suspekt at jeg allerede i september 2011 hadde
"oversikt" over hvilket selvkostmessig overskudd selskapet ville få i 2012, men mener å se dette i
sammenheng med mine spekulasjoner omkring forward-kurver for statsobligasjoner samt de
multikansellerbare avtalene jeg hadde bidradd til å få på plass.

På dette punktet har Kluge fatt tilgang på mye dokumentasjon, og det svekker rapportens troverdighet
at man verken gjengir fakta konekt eller fullt ut har forstått hvilken virkning selvkostregelverket har
på resultater og likviditet.

Kluge hevder (side I 3) at Returkraft i 2012 hadde opparbeidet seg et betydelig negativt selvkostfond,
og at inngåelsen av de to multikansellerbare avtalene i 2011 var en del av arbeidet med å "nøytralisere
negative effekter" av tidligere inngåtte rentederivater. Dette er ikke riktig.

I utgangspunktet hadde ikke selskap et i 201 1 et negativt selvkostfond. Av regnskapet for 20 I 0, som
ble lagt fram for generalforsamlingen i juni 201 l, framgår det at selskapet i 2010 hadde et
selvkostresulta| pâ + I 8,9 mill, og et selvkostfond ved utgangen av 2010 på +4,8 mill.
Regnskapet for 2011, som ble lagt fram for generalforsamlingen i juni 2012, viser imidlertid et
betydelig underskudd (-29,5 mill), og et tilsvarende negativt selvkostfond ved årets utgang(-24,7
mill). I juni og september 20ll (da de to multikansellerbare avtalene ble inngått) forelå det selvsagt
prognoser for årsresultatet, og slik sett kan man forstå at Kluge forledes til å tro at det er en
sammenheng mellom det forventede selvkostmessige underskuddet og inngåelsen av de to avtalene.

Problemet er at de to avtalene ikke påvirker det selvkostmessige resultatet. En besparelse i de faktiske
finanskostnadene påvirker kun det regnskapsmessige (selskaps)resultatet. Selvkostresultatet vil
derimot forbli det samme. Dette kan best illustreres ved å se på selvkostregnskapet slik dette
presenteres i det opprinneliger regnskapet for 201 I (note l0):

Regnskapsmessig årsresultat
Korrigert for finanskostnader (:faktisk betalt rente)
Konigert for avskrivninger
Beregnet rentekostnad (:kalkulert rente)
Rente selvkostfond 201 I
Rente selvkostfond tidligere år

- 43 ts3 82s
62945 605

-173 96s
-48 163 754

-312 418
-669 030

SELVKOSTRES ULTAT (underskudd) -29 527 387

1 Selvkostberegningene for årene 2010-2011 ble endret da 2012-regnskapet ble avlagt, som følge av KLIFs avgiørelse i
spørsmålet om faktisk betalt vs kalkulert rente. Da regnskapet for 201 I ble avlagt i juni 20l2benyttet Returkrafts fortsatt en
kalkulert rente.
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Kluge hevder at jeg valgte å anbefale kjøp av to multikansellerbare avtaler fordi dette "ville virke
positivt inn på selvkostresultatet". Om vi for enkelhets skyld sier at selskapet ville spare I million i
2011 pä å inngå disse avtalene ville den faktisk betalte renten i regnestykket over synke til 61 945
605. Som følge av denne besparelsen ville det regnskapsmessige (selskaps)resultatet styrkes med den
samme millionen.

Selvkostregnskapet for 201 I ville da sett slik ut:

Regnskapsmessig årsresultat - 42153 825
Korrigert for finanskostnader (:NY faktisk betalt rente) 61945 605
Konigert for avskrivninger -173 965
Beregnet rentekostnad (:kalkulert rente) -48 163 754
Rente selvkostfond 2011 -312 418
Rente selvkostfond tidligere år -669 030

NYTT SELVKOSTRESULTAT (underskudd) -29 527 387

Tilpasningen som Kluge påstår ble gjort for å forbedre selvkostresultatet får med andre ord ingen
virkning på selvkost, kun på det regnskapsmessige (selskaps)resultatet.

Dersom vi for argumentets skyld legger til grunn at Returkraft i 2011 hadde lykkes med å bringe hele
porteføljen over på en faktisk betalt rente som var identisk med den kalkulerte, og dermed hadde
opphevet den skjevheten som hadde oppstått mellom faktisk betalt og flytende rente, ville fremdeles
bare det regnskapsmessige (selskaps)resultatet blitt styrket, mens selvkostresultatet ville forblitt
uendret:

Regnskapsmessig årsresultat - 27 821 974
Konigert for finanskostnader (:NY faktisk betalt rente) 48 163 754
Konigert for avskrivninger -173 965
Beregnet rentekostnad (:kalkulert rente) -48 163 754
Rente selvkostfond 2011 -312 418
Rente selvkostfond tidligere år -669 030

NYTT SELVKOSTRESULTAT (underskudd) -29 527 387

Oppsummert påvirkes selvkostresultatet kun dersom den kalkulerte renten endres. En endring i den
faktisk betalte renten vil på samme måte kun påvirke det regnskapsmessige (selskaps)resultatet.

Påstanden om at undertegnede og styret inngikk de to aktuelle avtalene for å redusere det negative
selvkostfondet er derfor meningsløs, og faller på sin egen urimelighet. Dermed rakner også Kluges
resonnement omkring mine og eventuelt styrets motiver for å inngå de to avtalene.

6z Likviditetsmessig vs selvkostmessig underskudd

Som det framgår av framstillingen over ville en redusert faktisk betalt rente i 2011 ikke påvirke
selvkostresultatet. Misforholdet mellom faktisk betalt og kalkulert rente var nemlig først og fremst et
likviditets- og egenkapitalproblem, fordi selvkostregelverkets kalkulerte rente gjorde det umulig å
hente inn nok penger fra husholdningene til å dekke denfaktisk betalte rente. Differansen, eller
underdekningen, var inntil KLIFs avgjørelse høsten 2012 utelukkende et problem i forhold til
selskapets likviditet og egenkapital, noe man finner gjenklang av både hos Vågsnes og Tvedt slik
disse er sitert i Kluges rapport (f eks side 25f).
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7z Hvordan selvkostunderskuddet oppstod

Det store selvkostmessige underskuddet som oppstod i 2011 kom fordi mottaksavgiften for
husholdningsavfall verken i 2Ol0 eller 20 I 1 vir høy nok til å dekke selskapets driftskostnader.2

Undertegnede argumentere sommeren 2009 for å fastsette en langt høyere mottaksavgift for 2010 enn
den man på forhånd hadde lovet, fordi prognosene tilsa at det indikerte nivået pä 970 kr/tonn ville
være for lavt til å dekke kostnadene (dette er dokumentert i styreprotokollen; sak 471209). Jeg fikk
ikke styrets tilslutning til dette.

^A,ret etter, i2010, vedtok styret en mottaksavgift for 2011 på 1040 kr/t, som var 20krlthøyere enn en
ren KPl-justering skulle tilsi, men fremdeles ikke tilstrekkelig til å gi full kostnadsdekning. Derfor
oppstod det allerede dette første, hele driftsåret (201l), et regnskapsmessig underskudd på 43 mill, og
et tilsvarende selvkostmessig underskudd (ustert for finanskostnader) pä29,5 mill

| 2011var det imidlertid blitt åpenbart at selskapet ikke kunne fortsette å skyve kostnadene foran seg
på denne måten, og styret vedtok derfor en mottaksavgift for 2012 pä 1300 krl1. Det var denne
prisøkningen som førte til korrespondansen mellom Returkraft og Avfall Sør, som Kluge refererer til
(side 26f). Her argumenterte Sigurd Tvedt blant annet med at Returkraft hadde lagt til grunn en mye
høyere kalkulert rente i vårt planverk enn den f eks Kristiansand kommune opererte med.
Derigjennom hadde selskapet skaffet seg grunnlag for å hente inn mer penger fra husholdningene enn
man hadde krav på.

I lys av denne påstanden tilbød jeg overfor styreleder Henriksen å kvalitetssikre Tvedts tall, og gjorde
det ved å spørre Nordea om å få se deres forward-kurve for en 3-årig statsobligasjon.

Det medfører følgelig ikke riktighet når Kluges dels hevder at min særlige interesse for denne
forward-kurven skyldtes atjeg var opptatt av å beregne "nettoeffekten" av de renteavtalene Returkraft
på dette tidspunkt hadde (side 26), dels påstår atjeg hadde et "klart ønske" om å "slå kalkylerenten"
(side 27). Når vi i tillegg vet at "nettoeffekten" av øvelsen er lik null i forhold til selvkostresultatet, jfr
pkt 5 over, faller dette resonnement.

Jeg vil derfor gienta og fastholde at min interesse for forward-kurven utelukkende var knyttet til
Tvedts påstand om at Returkrafts kurve var feil, og at vi brukte denne feilaktige kurven til å forsvare
en prisoppgang han var sterkt imot. Prisoppgangen kom fordi vi ikke kunne fortsette å generere
selvkostmessige underskudd, og hadde ingenting med forward-kurven for en 3-årig statsobligasjon å
gøre.

7z Mitt rentenotat av mai20l2

Kluges omtale av mitt "rentenotat" av 30.mai 2012 (side 24) er upresis.

Dette notatet er et svar på en henvendelse fra Sigurd Tvedt om at Returkraft ikke hadde fulgt opp
anbefalingene som lå til grunn for rentestrategien av april 2008. Kluge bemerker at det framstår som
"relativt underlig" at Tvedt i 2012 kritiserer en strategi han selv har vært med på å utvikle i 2008-
2009, men gir forøvrig Tvedt rett i kritikken. Undertegnede skal derimot ha awist Tvedts
kommentarer, men måtte i følge Kluge allerede samme år gå til KLIF og be om en avklaring på
forholdet mellom selvkostregelverk og forurensningslov hva rentespørsmålet angikk.

2 I 2070 påvirket ikke dette selvkostregnskapet i særlig grad, fordi man benyttet adgangen til ikke å beregne verken
avskrivninger eller finanskostnader i første driftsår.
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Dette er en fortegnet framstilling av historien. Tvedt kritiserer ikke Returkrafts rentestrategi i sin
henvendelse. Han kritiserer derimot måten den har blitt implementert på. Det er denne kritikken
undertegnede awiser. I forhold til vurderingen av hvorvidt rentestrategien har vært hensiktsmessig for
selskapet støtter jeg derimot Tvedt, og konkluderer med at både styret, administrasjonen og
eierselskapene nå (i 2012) innser at rentestrategien fra 2008 "ikke utelukkende har vært til selskapets
beste".

Kluge misforstår også mitt utsagn om at det "etter oktober 2071" må være riktig å si at selskapet har
kommet på det rene med situasjonen (side 24). Kluge tolker dette til å bety "i oktober 20ll' . Jeg ser i
ettertid at min formulering gjerne kunne vært tydeligere. Samtidig er det faktum at styret "i" oktober
201 1 gjennom formelt vedtak fastholdt den vedtatte rentestrategien, og endog åpnet for å utvide den
gjennom en ytterligere forhøyet sikringsandel. Det finnes derfor ikke grunnlag for å hevde, slik
Kluge g¡ør, at st¡/ret "i" oktober 201 I innså at den vedtatte rentestrategien ikke hadde vært
hensiktsmessig for Returkraft. Dette var en erkjennelse som først kom i tiden "etter" oktober 2011; i
praksis viníer lv ãr 20 72.

En tilsvarende unøyaktighet gjør seg gjeldende når Kluge (side 24) drøfter på hvilket tidspunkt
undertegnede ble klar over at de multikansellerbare avtalene ikke innebar rentesikring, samt at disse
avtalene ikke hadde vært hensiktsmessige i forhold til vedtatt strategi og selvkostregelverk. Kluge
sier det er "uklart" for dem nårjeg hadde slik kunnskap, men atjeg selv skal ha hevdet at det var
"etter" september 2011. Det er forsåvidt konekt i den forstand at jeg fikk slik kunnskap hele fem år
"etter", nemlig i oktober 2016.

8: Oppsummering

Kluge finner i sin oppsummering (side 28) å bebreide meg for ikke å ha sett meg godt nok inn i de
aktuelle produktenes egenskaper. Dette har jeg tatt selvkritikk for. Samtidig kan jeg ikke akseptere at
dette ansvaret utelukkende skulle være mitt, og det er et poeng som Kluges rapport på flere punkter
understøtter. Det er også et moment at administrasjonen støttet seg på tunge, presumptivt kompetente
eksteme fagmiljøer når renteforretningene ble foretatt, for å kvalitetssikre prosessene og underbygge
styrets beslutningsgrunnlag.

Fordi Kluges kritikk av mine motiver omkring hendelsene i 201I bygger på misforståtte premisser kan
jeg heller ikke se at det er grunnlag for denne kritikken.

Jeg konstaterer også at Kluge i sin oppsummering anfører at jeg trolig kun har inngått avtaler i tråd
med det mandat som faktisk var gitt av styret, og at jeg følgelig ikke kan lastes for â,hautført styrets
instrukser.

Kluge spør innledningsvis om jeg har opptrådt uforsvarlig ved inngåelsen av de to multikansellerbare
renteswapavtalene i juni og september 2011.

På bakgrunn av ovennevnte oppsummering må svaret på det være ner.
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Kristiansand kontrollutvalg har handsama saken i møte 21.09.2017 
sak 42/17 

 
1. Møtebehandling 

Agder Kommunerevisjon IKS redegjorde for saken i møte. 

 

2. Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

3. Vedtak 

Kontrollutvalget tar revisjonens notat vedr. rentesaken i Returkraft AS til 

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

Bystyret tar revisjonens notat vedr. rentesaken i Returkraft AS til 

etterretning. Bystyret etterkommer revisjonens følgende 

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

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

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

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

dvs. at man er styreleder i flere ledd. 

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

hvor man vektlegger kompetanse på selvkost i styret. 

 

Bystyret bes om å rapportere tilbake til kontrollutvalget om hvordan anbefalingene 

blir fulgt opp. 
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Orientering om "rentesaken" - Returkraft AS 

 

Forslag fra sekretariatet: 

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

notatet til bystyret med følgende forslag til vedtak: 

 

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

 

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

sikre garantikommunene direkte eierskap i Returkraft AS. 

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

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

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

kompetanse på selvkost i styret.  

 

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

 

 

Bakgrunn for saken: 

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

15 (Fastsettelse av avfallsgebyr for håndtering av husholdningsavfall): 

 

§ 15-3. Fastsettelse av avfallsgebyr 

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

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

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

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

av avfallsgebyret. 
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§ 15-6. Kontroll 

Kommunerådet, administrasjonssjefen, daglig leder i kommunalt foretak, kontrollutvalget 

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

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

kapittelet overholdes. 

 

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

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

"rentesaken" i Returkraft AS. 

 

 

Saksopplysninger: 

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

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

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

instrumenter i regnskapet avviker fra selvkostveilederen. Avviket fra selvkostveilederen er 

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

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

selvkostregnskapet avviker fra selvkostveilederen og har medført en betydelig merkostnad i 

perioden som nå må dekkes gjennom gebyr til innbyggerne. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

anledning. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

Agder Kommunerevisjon IKS vil redegjøre for saken i møte.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 

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

anbefale kontrollutvalget å gjøre ytterligere undersøkelser i sakens anledning. Sekretariatet 

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

 
Vedlegg:  

- Notat fra revisjonen - Orientering om rentesaken i Returkraft AS 

- Rapport fra PwC av 31.10.16 

- Rapport fra Kluge Advokatfirma AS av 06.06.17 

 

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

 

Møtebehandling 

Agder Kommunerevisjon IKS redegjorde for saken i møte.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak.  

 

Vedtak  

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

notatet til bystyret med følgende forslag til vedtak: 

 

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

 

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

sikre garantikommunene direkte eierskap i Returkraft AS. 

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

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

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

kompetanse på selvkost i styret.  

 

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

 

RETT UTSKRIFT 

DATO 28.september.2017 
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ORIENTERING OM RENTESAKEN - RETURKRAFT AS 
 
BYSTYRET 25.10.2017 SAK 126/17 
 

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

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

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

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

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



Agder Sekretariat 

 

Kontrollutvalet i Bykle kommune    Sak 04/18 

        Møtedato: 25.01.2018 

        Sakshandsamar: kih 

 

 

SAK 04/18  ÅRSPLAN FOR 2018  

 

Vedlegg: 

Framlegg til årsplan for 2018. 

 

Sekretariatet har laga eit framlegg til årsplan for 2018. Ein gjer framlegg om 5 møter i 2018. 

Det kan verta aktuelt å endre på datoar, fordi m.a. tidspunkt for handsaming av 

årsrekneskapen for kommunen er usikker. 

 

Framlegg til vedtak: 

 

Kontrollutvalet godkjenner årsplanen for 2018. 

 



Agder Sekretariat  

 

 

 
Bykle kommune 

 

 

 

 

Årsplan for kontrollutvalet 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 



Årsplan for Bykle kontrollutval – 2018 

 

Agder Sekretariat  

Sekretariat for kontrollutvalg på Agder 

1. Mål for kontrollutvalet si verksemd 

Kontrollutvalet ønsker å bidra på sitt felt til at den kommunale verksemd drives på ein best 

mulig måte. Målsettinga for kontrollutvalet som kommunestyret sitt kontrollorgan, er å være 

ein aktiv og truverdig samarbeidspartner. Kontrollutvalet ønsker å ha god kontakt med både 

kommunestyret og det politiske miljø, samt med kommunens administrasjon. 

 

 

2. Kontrollutvalet sine oppgåver 

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt organ for kontroll og tilsyn med forvaltninga, jf. 

kommunelovens § 77. Oppgåvene er nærare regulert i forskrift om kontrollutval av 1. juli 

2004.  

 

Kontrollutvalet har blant anna følgjande oppgåver: 

 Sjå etter at kommunens regnskap vært revidert på ein trygg og forsvarleg måte 

 Sjå etter at det vært gjennomført forvaltningsrevisjon og gje fullmakt til 

kommunerevisjonen om å gjennomføre forvaltningsrevisjon innafor tildelte 

budsjettrammer 

 Sjå etter at det vært gjennomført selskapskontroll 

 Kontrollutvalet skal rapportere resultata av sitt arbeid til kommunestyret 

 

Kontrollutvalet kan hjå kommunen, utan hinder av teieplikt, krevje ein kvar opplysning, 

utgreiing eller eitkvart dokument og å gjera dei undersøkingar som det finn naudsynt for å 

gjennomføre oppgåvene. 

 

 

3. Møteplan 

Dato (førebels) Saker til handsaming (førebels oversikt) 

Torsdag 25.01.18 

 
 Forvaltningsrevisjonsrapport 

 Returkraft AS – orientering 

 Årsplan 2018 

Torsdag 03.05.18  Uttale kommunerekneskapen 2017 

 Aktuelle saker 

 

Torsdag 07.06. 18 

 
 Aktuelle saker 

 

Torsdag 27.09.18  Budsjett for Kontroll og Tilsyn for 2019 

 Tinging av forvaltningsrevisjon 

 Aktuelle saker 

 

Torsdag 22.11. 18  Årsplan for kontrollutvalet 2019 

 Aktuelle saker 

 

 

  

 

 

 

 

 



Årsplan for Bykle kontrollutval – 2018 

 

Agder Sekretariat  

Sekretariat for kontrollutvalg på Agder 

 

4. Kurs og konferansar 

Kontrollutvalskonferanse NKRF 7.-8. februar 2018. 
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