
 
 

 

1 
 

 

Møteinnkalling  
 

Songdalen kontrollutvalg 
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23/17 17/03669-7 Orienteringer fra revisor 19.09.2017 18 

24/17 17/03670-7 Eventuelt 19.09.2017 19 
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Arendal, 12.09.2017 

 

 

 

 

For kontrollutvalgsleder 

Espen Halvorsen 

 

Sander Haga Ask 

Sekretær 
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Møteinnkalling 

4/17 Godkjenning av møteinnkalling 19.09.2017 

 
Arkivsak-dok.  17/00164-19 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 19.09.2017 4/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkallingen godkjennes. 
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Møteprotokoll 

4/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 27.06.2017 

 
Arkivsak-dok.  17/00164-20 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 19.09.2017 4/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møtet 27.06.2017 godkjennes. 

 

 
Vedlegg:  

- Protokoll Songdalen kontrollutvalg 27.06.2017 

 

 

Vedlegg til sak 

 
  



 

 5  

Saker til behandling 

18/17 Oppfølging av selskapskontroll i KBR og forvaltningsrevisjon av 

feieravdelingen 

 
Arkivsak-dok.  17/03607-7 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 19.09.2017 18/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar oversendt dokumentasjon og redegjørelsen om oppfølgingen av 

revisjonsrapporten til foreløpig orientering.  

 

Kontrollutvalget er fornøyd med de iverksatte tiltak for å følge opp rapporten og ønsker å motta 

en skriftlig tilbakemelding fra rådmann og brannsjef når tiltakene er fullført 

 

Bakgrunn for saken: 

I kontrollutvalgets møte 28.02.2017 sak 1/17 ble rapport fra selskapskontroll i 

Kristiansandsregionen brann og redning IKS og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen 

behandlet. Rapporten ble gjennomført som et felles tiltak for Kristiansand, Søgne, Songdalen og 

Vennesla kommune og hadde problemstillingene: 

 
A. Første del – eierskapskontroll av KBR både fra et eierskapsperspektiv og fra et 

selskapsperspektiv) 

o Eierspektiv: 

 Stiftelsesdokumenter og selskapsavtale 

 Selskapets økonomiske stilling 

 Har kommunen etablert tydelige føringer for sitt eierskap 

 Har kommunen regler og rutiner for eierskapsoppfølgingen? 

o Selskapsperspektiv: 

 Representantskapet – sammensetning, kompetanse og mandat 

 Styre – sammensetning, kompetanse og mandat 

 Hvordan rapporterer selskapsorganene til selskapets eiere? 

 Har styret egen styreinstruks? 

 Har styrets medlemmer registrert seg i styrevervregisteret? 

 Har styret rutiner for håndtering av problemstillinger knytte til habilitet? 

 

B. Annen del – forvaltningsrevisjon av feieravdelingen ved KBR 

o Måloppnåelse – i hvilken grad når feiervesenet de ulike mål som gjelder for avdelingens 

ansvarsområde? 

o Regeletterlevelse – i hvilken grad etterleves de aktuelle rettsreglene på område? 

o Internkontrollrutiner – hvilke interne systemer har feiervesenet for å sikre forsvarlig 

gjennomføring av tilsyn og feierinspeksjoner? 
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På grunnlag av revisjonens vurderinger og anbefalinger fattet kontrollutvalget følgende vedtak i 

saken: 

Kontrollutvalget tar rapport fra selskapskontroll med Kristiansandsregionen brann og redning 

IKS og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen til orientering, og oversender rapporten til 

kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll med Kristiansandsregionen brann og redning 

IKS og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen til orientering, og ber om at følgende tiltak 

gjennomføres basert på de vurderingene revisjonen har gjort i selskapskontrollen av KBR og i 

forvaltningsrevisjonen av feieravdelingen: 
- Oppfølging av eierskap i samsvar med eierskapsmeldinger og eierstrategi 

- Utarbeidelse av etiske retningslinjer og instrukser for styret og daglig leder 

- Delegasjonsvedtak i samsvar med anbefaling fra DSB 

- Opprettelse av felles klageorgan 

- Oppdatering av selskapsavtalen 

- Styrket begrunnelse i vedtak om fyringsforbud 

- Utarbeide skriftlige rutiner for feiing og tilsyn 

- Revidering av rutinene for risikokartlegging, som grunnlag for fastsetting av feie- og 

tilsynsbehov, til ny forskrift om brannforebygging, der minimumsintervallet for feiing og tilsyn 

med fyringsanlegg er tatt bort. 

 

Rådmannen bes dokumentere gjennomføring av tiltakene skriftlig til kontrollutvalget senest til 

kontrollutvalgets september møte 

 

Kommunestyret i Songdalen kommune vedtok 29.03.2017 kontrollutvalgets innstilling i saken. 

Likelydende vedtak ble også fattet i kommunestyrene i Vennesla, Søgne og Kristiansand 

 

Saksopplysninger: 

Likelydende vedtak ble fattet i samtlige kommunestyrer og etter avtale mellom kommunene har 

Kristiansand kommune fått hovedansvaret for å følge opp vedtakene på vegne av alle 

kommunene. Kristiansand kommune hadde et møte mandag 03.07.2017 med brannsjef Jan 

Røilid hvor de ble enige om arbeidsfordelingen mellom KBR og kommunen for å følge opp 

vedtaket. 

 

Følgende oppfølging har det vært på hvert av de vedtatte tiltakene: 

 
-  Oppfølging av eierskap i samsvar med eierskapsmeldinger og eierstrategi. 

Årsrapport, årsregnskap og styrets årsberetning for 2016 legges frem for kommunestyret som 

referatsak 29.09.17 

 
-  Utarbeidelse av etiske retningslinjer og instrukser for styret og daglig leder. 

Brannsjefen vil utarbeide et utkast til etiske retningslinjer og instrukser for styret og 

daglig leder. 

 
-  Delegasjonsvedtak i samsvar med anbefaling fra DSB 

Brannsjefen utarbeider utkast i samråd med kommuneadvokaten før det sendes til politisk 

behandling. 

 

- Opprettelse av felles klageorgan. 

Rådmannen har vurdert det til at det ikke bør opprettes et felles klageorgan, men at den enkelte 

kommunes klageorgan blir benyttet. Dette begrunnes med at selskapet får få klager og det vil 
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være ressurskrevende når det kommer til kostnader og tidsbruk. Brannsjefen har opplyst om at det 

over en periode på 20 år har vært totalt 4-5 klagesaker. 

 

- Oppdatering av selskapsavtalen 

Brannsjefen vil lage et forslag til oppdatert selskapsavtale som tar inn allerede vedtatte endringer 

som regnskapsspråk og sammensetning av representantskap. Det vil også bli foreslått punkter om 

arkiv, kjønnsfordeling i styret, delegasjon av myndighet og klageorgan innarbeides 

 

- Styrket begrunnelse i vedtak om fyringsforbud 

Brannsjefen har initiert en prosess i feieravdelingen for å forbedre den skriftlige begrunnelsen for 

vedtak om fyringsforbud. Frist for ferdigstillelse var 01.09.2017 

 

- Utarbeide skriftlige rutiner for feiing og tilsyn. 

Det har blitt startet en prosess med utarbeidelse av skriftlige rutiner for avdelingens virkeområde 

og frist for ferdigstillelse er satt til 01.10.2017. 

 
- Revidering av rutinene for risikokartlegging, som grunnlag for fastsetting av feie- og 

tilsynsbehov, til ny forskrift om brannforebygging, der minimumsintervallet for feiing og tilsyn 

med fyringsanlegg er tatt bort. 

Brannsjefen har vurdering er at premissene som ble lagt til grunn for fastsetting av 4-års syklusen 

for feiing og tilsyn i bolig kan legges til grunn for arbeidet også i 2017. Men at arbeidet med 

risikovurdering som grunnlag for fastsetting av frekvensen av tilsyn og feiing av fyringsanlegg i 

bolig påbegynnes med en målsetting om ferdigstillelse ved årsskiftet 2017/2018. 

 

 

Rådmann Kjell Kristiansen og brannsjef Jan Røilid vil orientere i kontrollutvalget om de 

iverksatte tiltakene og svare på eventuelle spørsmål. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet er av den oppfatning av at KBR og kommunen har iverksatt flere gode tiltak for å 

oppfylle kommunestyrets vedtak. Revisjonen anbefalte i sin rapport at det ble opprettet et felles 

klageorgan for å behandle vedtak fattet av KBR. Dette vil kunne gi likebehandling og 

profesjonalitet på klagebehandlingen. Sekretariatet registrerer at brannsjefen og rådmennene har 

kommet frem til at det vil være for ressurskrevende å opprette et felles klageorgan og viser til at 

det behandles en klage i gjennomsnitt hvert 4-5 år. Sekretariatet har forståelse for brannsjefens 

vurdering om at det vil være vanskelig å bygge opp et faglig klageorgan sett i forhold til antall 

saker og spennet innenfor brannvernlovgivning. Kontrollutvalget bør i møtet ta stilling til 

hvorvidt det vil være formålstjenlig eller om man skal opprettholde dagens ordning med å 

behandle klagesaker i den kommunale klagenemden. 

 

Noen av tiltakene som er iverksatt er ikke ferdigstilt eller fullført per september 2017. 

Sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget ber om å få en skriftlig tilbakemelding fra 

rådmann og brannsjef når samtlige av tiltakene er ferdigstilte og vedtak fattet 

 

 
Vedlegg:  

- Rapport fra selskapskontroll med Kristiansandsregionen brann og redning IKS og 

forvaltningsrevisjon av feieravdelingen 

- Oppfølging av selskapskontroll KBR IKS og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen 

 

Vedlegg til sak 
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19/17 Orientering om nye varslingsrutiner i Songdalen kommune 

 
Arkivsak-dok.  17/05761-5 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 19.09.2017 19/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

I kontrollutvalgets møte 02.05.2017 sak 9/17 ble kontrollutvalget orientert om forslaget til nye 

varslingsrutiner for Songdalen kommune. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken: 

 

«Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om de nye rutinene for varsling av kritikkverdige forhold 

når de er vedtatt» 

 

Saksopplysninger: 

Lovbestemmelsen for varsling går frem av Arbeidsmiljøloven §§ 2-4, 2-5 og 3-6. Det går frem 

av KS sin «veileder for varsling» at varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som brudd på 

lover, regler eller etiske retningslinjer, til noen som kan gjøre noe med det. Videre går det frem 

at varslingsordningen skal gjøre det enkelt og trygt å varsle om kritikkverdige forhold. I en stor 

organisasjon vil det forekomme kritikkverdige forhold. Dette kan være knyttet til brudd på lover, 

regler og retningslinjer eller allment aksepterte etiske normer. Det er viktig at slike forhold 

kommer fram så tidlig som mulig, slik at skadene kan begrenses, og forholdene raskt kan bli 

rettet opp. Enhver arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen jf. 

Arbeidsmiljøloven §2-4. Arbeidstaker er også forpliktet til å varsle om forhold som kan være til 

fare for liv og helse, eller at arbeidstaker er kjent med at det forekommer trakassering eller 

diskriminering jf. Aml. § 2-3.  

 

Det går frem av veilederen til KS at de fleste kommuner i dag har kanaler som tar imot 

meldinger om kritikkverdige forhold. Det mest naturlige sted å henvende seg for en arbeidstaker 

som har fått kjennskap til noe kritikkverdig, er til nærmeste leder, tillitsvalgt eller verneombud. 

KS anbefaler at kommunene utarbeider rutiner for varsling som bygger på tjenestevei i 

kommunen. Samtidig er det viktig å etablere og synliggjøre hvilke alternative kanaler en varsler 

kan bruke (kontrollutvalget eller andre tilsynsmyndigheter). 

 

I henhold til arbeidsmiljølovens § 3-6 har arbeidsgiver en plikt til å legge forholdene til rette for 

varsling. Fafo har i sin rapport Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner 

tatt utgangspunkt i at varslingsrutiner bør inneholde: 
- Hvem kan bruke varslingsrutinene? 

- Hvem kan det varsles til? 

- Hvordan kan det varsles? 
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- Hvilke saker skal omfattes av varslingsrutinene? 

- Hvordan skal varsler følges opp? 

- Er varsling en rett eller plikt? 

- Hvordan skal varsleren beskyttes mot gjengjeldelse? 

 

KS sin veileder legger til grunn følgende prinsipper for en velfungerende varslingsordning: 

 Alle varsler skal tas på alvor og undersøkes 

 Kritikkverdige forhold må endres eller stoppes 

 Åpenhet og ærlighet er viktig 

 Kommunene trenger arbeidstakere som sier fra 

 Alle saker bør oftest tas opp med nærmeste leder 

 Den som varsler skal ivaretas på en god måte 

 Den/de det varsles om har krav på rettssikkerhet 

 

Kontrollutvalget eller revisjonen kan også være en varslingskanal for de tilfeller der det 

avdekkes grove kritikkverdige forhold, kritikkverdige forhold som ikke tas alvorlig av den 

øverste administrative ledelsen eller som utføres av denne, vil kontrollutvalget være en instans å 

varsle. Dette gjelder særlig saker innen økonomiforvaltning, anskaffelser og lignende saker, samt 

alvorlige saker på områder der det ikke finnes andre tilsynsorganer. Saken blir da løftet opp på 

politisk nivå dersom kontrollutvalget anser saken så alvorlig at det velger å gå videre til 

kommunestyret med den. 

 

Songdalen kommunestyre vedtok 21.06.2017 de nye varslingsrutinene for kritikkverdige forhold. 

Rådmannen vil i møtet orientere om de reviderte rutinene for varsling og kunne svare på 

spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet vil bemerke at KS sin veileder for varsling er fra 2007 og er i ferd med å bli 

erstattet. Det blir i disse dager lagt frem en ny veileder fra KS for kommuner og fylkeskommuner 

om ytringsfrihet og varsling. Regjeringen har oppnevnt et ekspertutvalg som skal gjennomgå og 

vurdere varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og praktiseringen av disse. Utredningen 

skal legges frem som en NOU innen 1. mars 2018 og kan medføre endringer i reglene om 

varsling 
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20/17 Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2018 Songdalen kommune 

 
Arkivsak-dok.  17/13331-1 

Arkivkode.  151  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 19.09.2017 20/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2018 i Songdalen kommune med 

en ramme på kr. 962 000. 

 

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen: 

 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid i kommunen eller 

fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet 

skal følge formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til 

kommunestyret eller fylkestinget. 

 

Kontrollutvalget fremmer med dette en sak for til kommunestyret (via formannskapet) om 

budsjett for kontrollutvalget. 

 

Saksopplysninger: 

Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Songdalen kommune for 

2018. Kontrollutvalgets budsjett omfatter kostnadene knyttet til selve driften av utvalgets, og i 

tillegg kostnadene til sekretariatstjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester. 

 

Det å sørge for god kontroll og nødvendig tilsyn med driften av den kommunale virksomheten er 

aktuelt. Kontrollutvalget er kommunestyrets eget verktøy for gjennomføring av egenkontroll i 

virksomheten. Kommunestyret har ansvar for å sørge for at det blir bevilget tilstrekkelige 

ressurser til dette. Det er viktig at det settes av tilstrekkelig med midler til kontrollutvalgets 

virksomhet, slik at det ikke blir store svingninger om aktiviteten/kostnadene varierer fra et år til 

et annet.  

 

Møtegodtgjørelse 

Denne posten avhenger bade av aktiviteten i utvalget og hvilket godtgjøringsnivå kommunen 

ligger på. Budsjettet er sett i forhold til gjeldende reglement for godtgjørelse til folkevalgte i 

Songdalen kommune. Det er tatt høyde for 5 kontrollutvalgsmøter i året, og leder pluss to 

medlemmer i utvalget. Godtgjørelsene i kommunen er knyttet opp mot ordførers lønn som igjen 

utgjør 90 prosent av en stortingsrepresentants faste godtgjørelse. I juni 2017 ble godtgjørelsen til 

stortingsrepresentantene endret til kr 928 602. Leder får en fast godtgjørelse på 4 prosent av 
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ordførers lønn. Det utbetales en møtegodtgjørelse på kr. 1000 pr. møte for utvalgets medlemmer. 

Det er også tatt høyde for arbeidsgiveravgiften som er på 14 prosent av de totale godtgjørelsene.  

 

Kurs og opplæring 

Det er viktig med tilstrekkelig ressurser til at medlemmene får delta på ulike kurs og seminarer 

for å holde seg oppdatert og få faglig påfyll. Det er viktig med godt kontakt og 

erfaringsutveksling mellom kontrollutvalgsmedlemmer. Deltakelse på nasjonale, fylkesvise og 

regionale samlinger er viktig i den sammenhengen. Sekretariatet foreslår å legge til rette 

økonomisk slik at alle medlemmene i kontrollutvalget får anledning til å delta på de viktigste 

opplæringstilbudene i 2018. Sekretariatet arrangerer to årlige regionale konferanser i egenregi. I 

tillegg anbefaler sekretariatet kontrollutvalget å reise på en nasjonal konferansen enten i regi av 

NKRF (Norsk kommunerevisor forbund) eller FKT (Forum for kontroll og tilsyn).  

 

Sekretariatstjenester 

Songdalen kommune er medeier i Agder- og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). 

Kostnadene i selskapet blir fordelt etter eierbrød/kommunestørrelse. Budsjettet for Temark 

vedtas først av representantskapet i november, sekretariatet tar derfor forbehold om at det kan bli 

endringer i anslaget vi har tatt høyde for i budsjettoppsettet.  

 

Revisjonstjenester 

Songdalen kommune er medeier i Agder Kommunerevisjon IKS. Kostnader i selskapet blir 

fordelt etter en egen fordelingsnøkkel, og budsjett for virksomheten blir fastlagt av selskapets 

representantskap. For detaljert delbudsjett fra Agder kommunerevisjon IKs, samt forklaringer se 

vedlegg fra revisjonen. 

 

 

Beskrivelse Budsjett 
2016 

Regnskap 2016 Budsjett 2017 Regnskap pr 
august 17 

Budsjett 
2018 

Møtegodtgjørelse mv. 50 000 46 756 54 000 27 433 55 000 

Kurs og andre utgifter 30 000 18 939 30 000 24 106 30 000 

Kjøp av IKS      

a. Revisjon 
(revisjonshonorar, 
møtedeltakelse og 
forberedelse) 

697 000 680 200 704 000 367 670 722 000 

b. Selskapskontroll 59 000 59 000 60 000 60 000 62 000 

c. Sekretariat 100 000 87 800 91 000 45 300 93 000 

Totalutgifter 934 000 892 695 939 000 524 509 962 000 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr. 962 000 for kontrollutvalget for 2018, dette 

inkluderer også kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester. Vi anser dette for å være en nøktern 

budsjettering, samtidig som vi mener dette gir et realistisk bilde av forventede utgifter for 

kontrollutvalgets virksomhet i kommende år.  

 

Skulle det oppstå uforutsette situasjoner/hendelser hvor det blir behov for ekstraordinære 

granskninger/rapporter fra revisjonen eller det skulle være behov for å innhente ekstern 

kompetanse, kan behovet for tilleggsbevilgninger til kontroll- og tilsynsvirksomhet oppstå. Dette 

er i så tilfelle en sak for kommunestyret 
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Vedlegg:  

- Delbudsjett revisjon 2018 Songdalen kommune 

 

 

Vedlegg til sak 
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21/17 Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2017 Songdalen 

kommune 

 
Arkivsak-dok.  17/13924-1 

Arkivkode.  216  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 19.09.2017 21/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar den overordnede revisjonsstrategien for 2017 til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 

Kommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i 

revisjonsarbeidet. De bestemmelser revisor skal følge er i hovedsak: 
- Kommuneloven med forskrifter 

- Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. 

- Internasjonale revisjonsstandarder (International Standards on Auditing – ISA) 

 

Revisjon av kommunen utgjør i henhold til forskrift om revisjon to hovedoppgaver: 

regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Agder Kommunerevisjon IKS er valgt som revisor for 

Songdalen kommune og har avtale om å levere disse tjenestene for kommunen. 

 

Overordnet revisjonsstrategi 2017 er et overordnet planleggingsdokument for gjennomføring av 

regnskapsrevisjon i regnskapsåret 2017. Formålet med revisjonsstrategien er å planlegge 

tilstrekkelig og effektive revisjonshandlinger for regnskapsrevisjon. Revisjonsstandarden ISA 

300 «Planlegging av revisjon av et regnskap» ligger til grunn for vedlagt dokument. 

 

Den overordnede revisjonsstrategien, sammen med revisjonens øvrige muntlige og skriftlige 

rapporteringer, skal dekke kravene som stilles til dokumentasjon av revisjonens prioriteringer 

innen regnskapsrevisjon. Dokumentet er også en hjelp til å oppfylle kontrollutvalgets tilsyns- og 

påseansvar overfor revisjonen. 

 

 
Vurdering fra sekretariatet: 

I Kontrollutvalgsboken står følgende:  

 

«Kontrollutvalget har et ansvar for å påse at regnskapene blir revidert på en betryggende 

måte. Dette er knyttet til flere forhold: 

 

 at revisjonen skjer i samsvar med lover, regler og god kommunal revisjonsskikk 

 at revisor oppfyller krav til uavhengighet og kvalifikasjoner 

 at revisjonen følger eventuelle avtaler inngått mellom revisor og kontrollutvalget 

 

Kontrollutvalgets påseansvar omfatter ikke en faglig vurdering av revisjonens utførelse, fordi det 

er revisor som har det faglige ansvaret for gjennomføringen av revisjonen. 
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Kontrollutvalget ivaretar sitt påseansvar ved å gjennomføre aktiviteter knyttet til oppfølging av 

revisjonen og revisjonsarbeidet. Dette kan omfatte: 

 revisors uavhengighetserklæring 

 etterspørre resultatet av kvalitetskontroller hos revisor 

 avtaler mellom kontrollutvalg og revisor 

 engasjementsbrev for revisjonsoppdraget 

 strategi og plan for revisjonen og underliggende risikovurderinger 

 revisjonsrapporter 

 nummererte brev 

 innberetninger om eventuelle misligheter 

 revisjonsberetningen» 

 

 

Sekretariatet mener den overordnede revisjonsstrategien, sammen med revisjonens øvrige 

muntlige og skriftlige rapporteringer, dekker kravene som stilles til dokumentasjon av 

revisjonens prioriteringer innen regnskapsrevisjon. Dette dokumentet er også en hjelp til å 

oppfylle kontrollutvalgets tilsyn- og påseansvar overfor revisjonen.  

 

Overordnet revisjonsstrategi er revisors dokument og skal bare tas til orientering av 

kontrollutvalget 

 
Vedlegg:  

- Overordnet revisjonsstrategi 2017 Songdalen kommune 

 

 

 

Vedlegg til sak 
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22/17 Orientering om barnevernstjenesten for Kristiansandsregionen - 

Songdalen kommune 

 
Arkivsak-dok.  17/13923-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 19.09.2017 22/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

I møte 27.16.2017 behandlet kontrollutvalget sak 14/17 Orientering om første tertialrapport 

2017. Følgende vedtak ble fattet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

Kontrollutvalget ønsker en orientering om barnevernet i neste møte. 

 

Bakgrunnen for at kontrollutvalget har bedt om en orientering fra barnevernstjenesten for 

Kristiansandsregionen er for å få mer informasjon om et aktuelt område, slik som barnevern er. 

Videre kan det gi kontrollutvalget grunnlag for å vurdere om et saksfelt er tilstrekkelig belyst, 

eller om det er behov for ytterligere oppfølging og undersøkelser. I noen tilfeller kan det å be om 

en redegjørelse være ett godt kontrolltiltak i seg selv, ved at den aktuelle tjenesten det bes om en 

redegjørelse fra starter forbedringsarbeid allerede før de møter i kontrollutvalget. 

Kontrollutvalgets tilsyn bidrar slik til å få satt viktige saker på agendaen i administrativt. 

 

 

Saksopplysninger: 

Fra 1. januar 2016 ble den nye enheten "Barnevernstjenesten for Kristiansandsregionen" 

opprettet. Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Søgne og Songdalen er deltakerkommuner, med 

Kristiansand som vertskommune.  

 

Barnevernet Lillesand/Birkenes og Søgne/Songdalen beholder sine kontorer på samme måte som 

før. I Kristiansand lokaliseres store deler av barneverntjenesten sammen med helsestasjonene og 

familiesentrene i tre Familiens hus i løpet av første halvår 2016. Oppgaver som mottak og 

fosterhjemsavdelinger er sentralisert i Kristiansand. Hver av deltakerkommunene har fortsatt 

ansvaret for at kommunen har en forsvarlig barnevernstjeneste. 

Kontrollutvalget har invitert Barnevernstjenesten for Kristiansandsregionen for å gi en generell 

presentasjon av Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen (ny organisering), i tillegg til at 

følgende tema ønskes berørt: 

 Har etableringen av Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen sikret et robust fagmiljø som 

kan møte fremtidens utfordringer knyttet til både drift og utvikling? 

 Organisering - kontorstruktur 
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 Hvordan fungerer samarbeidet med helsestasjonene, familiesentrene, barnehagen, skolene, NAV 

og PPT i Kristiansand kommune (samhandling)?  

 Internkontroll 

 Har barnevernstjenesten gode rutiner for avviksrapportering?  

 Hva er antall bekymringsmeldinger og undersøkelser, og hvor mange henlegges? 

 Økonomi  

 

 

Punktene det ønskes en orientering om er formidlet til barnevernstjenesten i e-post datert 

30.08.2017. 

 

Barnevernstjenesten for Kristiansandsregionen vil møte i kontrollutvalget med barnevernsleder 

Monica Brunner og orientere om barnevernssamarbeidet. 
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23/17 Orienteringer fra revisor 19.09.2017 

 
Arkivsak-dok.  17/03669-7 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 19.09.2017 23/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å holde 

seg orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor kontrollutvalget 

gjennom året. 
 

Saksopplysninger: 
Revisor vil i møtet orientere om 

1. Løpende revisjon  
2. Returkraft 
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24/17 Eventuelt 19.09.2017 

 
Arkivsak-dok.  17/03670-7 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 19.09.2017 24/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret 

2. Neste møte blir 05.12.2017 kl. 09.00 

3. Eventuelt 
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