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1 Innledning  
 
Agder Kommunerevisjon IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Søgne utarbeidet en over-
ordnet analyse for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019. I dette kapitlet ser vi nærmere 
på bakgrunnen og formålet med den overordnede analysen. Det redegjøres også for metoden 
som har blitt benyttet for å samle inn rapportens datamateriale. 
 

1.1 Bakgrunn 
 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg, skal kontrollutvalget utarbeide en plan for gjennom-
føring av forvaltningsrevisjon som vedtas i kommunestyret. Forskriftens § 10 lyder som føl-
ger: 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 
etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennom-
føring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv 
som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens 
virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere beho-
vet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. 

 

1.2 Formål 
 
Formålet med den overordnede analysen er å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon 
innenfor de ulike sektorene og enhetene i kommunen. Revisjonen har gjennom analysen søkt 
å avdekke hvor kommunen har størst utfordringer med å nå sine målsettinger. Målene bygger 
på lover og forskrifter og kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 
 
Kontrollutvalget skal med utgangspunkt i den overordnede analysen kunne gjøre en priorite-
ring av hvilke områder det bør gjennomføres forvaltningsrevisjonsprosjekter. 

 

1.3 Avgrensning 
 
Kravet om at det skal utarbeides en overordnet analyse fremgår av forskrift om kontrollutvalg, 
§ 10 annet ledd. Forskriftsteksten gir ingen føringer på hva en overordnet analyse er eller 
hvordan den skal gjennomføres, bortsett fra at den skal bygge på risiko- og vesentlighetsvur-
deringer som tar sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på ulike sektorer og 
virksomheter1. 
 
I departementets rundskriv fremgår det at hensikten med analysen er å skaffe relevant infor-
masjon om kommunens virksomhet slik at kontrollutvalget kan legge en plan for forvaltnings-

                                            
1 Norges kommunerevisorforbund, Veileder til utarbeidelse av overordnet analyse, s. 8. Hentet fra: 
http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/OA_Veileder.pdf  
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revisjon. Kontrollutvalget skal foreta en prioritering av aktuelle prosjekter, og prioriteringen 
må ta utgangspunkt i de avvik eller svakheter som analysen avdekker. 
 
Departementet utdyper videre hva som menes med uttrykket ”risiko- og vesentlighetsvurde-
ringer” ; 
 

I uttrykket ”risiko- og vesentlighetsvurderinger” ligger at det skal gjøres en vurdering 
av på hvilke områder av kommunens/fylkeskommunens virksomhet det er risiko for ve-
sentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og mål som er satt for virksomhe-
ten2. 

 
Det bemerkes at analysen er gjort på et overordnet nivå og har ikke som formål å beskrive alle 
utforinger ved de ulike tjenesteområdene i detalj. Analysens omfang er begrenset ut fra for-
målet med analysen, og det er viktig å huske at nye utfordringer vil kunne dukke opp under-
veis i planperioden. 
 

1.4 Metode 
 

Revisjonen har basert den overordnede analysen på dokumentgjennomgang, innspill fra 
kommuneadministrasjonen og innspill fra kontrollutvalget:  
 
- Vi har gått gjennom kommunes sentrale styringsdokumenter; kommuneplanens langsikti-

ge del, kommuneplanens kortsiktige del, årsbudsjett og rapportering og regnskap:  
• Kommuneplanens langsiktige del viser kommunens målsettinger og hovedpriorite-

ringer. Planen har et 12 - årig perspektiv og består av en samfunnsdel og en arealdel.  
• Kommuneplanens kortsiktige del er økonomiplanen. Økonomiplanen skal beskrive 

kommunestyrets mål og strategier de nærmeste årene basert på forutsetninger i kom-
muneplanens langsiktige del. Planen har et fireårig perspektiv. 

• Årsbudsjettet er identisk med det første året i økonomiplanen. Årsbudsjettet skal set-
tes opp i balanse og består av et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett.  

• I løpet av året er det to hovedrapporteringer (tertialrapporter) som behandles av 
kommunestyret. Her gjennomgås regnskapet i forhold til budsjett3.  

 
- I tillegg til å hente tallmateriale fra kommunens styringsdokumenter, har vi også benyttet 

KOSTRA tall for å sammenligne Søgne med andre relevante kommuner, fylket og landet 
for øvrig. 

 
- Analysen har blitt oversendt rådmannen for å få innspill på hvor administrasjonen mener 

det kan være hensiktsmessig å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjekter den kommen-
de perioden.   

 
- Sittende kontrollutvalg og kontrollutvalget for perioden 2011-2015 har fått anledning til å 

uttale seg om tema som kan være aktuelle for forvaltningsrevisjon. 

                                            
2 Rundskriv H- 15/04, ikrafttreden av lov om endringer i kommuneloven om kommunal revisjon m.m, forskrifter 
om kontrollutvalg og revisjon, samt enkelte endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning,s.6. Hentet fra		
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/krd/rus/2004/0007/ddd/pdfv/214477-
vedlegg_1.pdf			
3 Søgne kommune, Årsbudsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019, s. 13. Hentet fra 
https://sogne.kommune.no/globalassets/dokumenter/okonomiavdelingen/okonomiplan-2016-2019-ferdig.pdf  
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2 Hovedtall, strategi og mål for Søgne kommune  
 
I dette kapitlet omtaler vi hovedtall fra regnskapet for 2015. Vi sammenligner også ressurs-
bruk i Søgne med Kostragruppen4, fylket og landet for øvrig. Videre omtaler vi kommunens 
mål og utfordringer i økonomiplanperioden 2016-2019 / 2017-2020. 
 

2.1 Nøkkeltall  
 
Organisasjon  
 
Rådmannen har det øverste administrative ansvaret for kommunens organisasjon. Rådmannen 
skal påse at saker som legges frem for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak 
blir iverksatt.  
 
Kommunen er organisert med tre sektorer; teknisk sektor, helse- og omsorg sektor og opp-
vekstsektor. Administrasjonsavdelingen og økonomiavdelingen yter støttetjenester til alle 
sektorene5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
4 Søgne kommune er del av Kostragruppe 7. Kostragruppen består av de kommunene i landet som SSB mener er 
mest sammenlignbare med Søgne når det gjelder folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Gruppen be-
står av cirka 30 kommuner og Søgne er den eneste kommunen fra Agder.  
5 Søgne kommune, Om oss – kommunens organisasjon. Hentet fra http://www.sogne.kommune.no/om-oss/  

Figur 1: Organisasjonskart 
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Kystkommuner med en stor andel fritidsbebyggelse i forhold til innbyggere vil normalt ha høyere 
kostnader enn gjennomsnittet. Dette ser vi også i vår region, og alle kystkommunene i Agder ligger 
over landsgjennomsnittet. 

 

6. HMS 
 
Søgne kommune hadde 6,99 prosent sykefravær i 2015. Fraværet har gått noe opp fra 2014 
til 2015. Fraværet ligger under landsgjennomsnittet og er lavere enn flere andre kommuner i 
regionen. AMU har satt et ambisiøst mål om at sykefraværet skulle reduseres til 5,6 %. Det 
arbeides kontinuerlig med forebygging og oppfølging for å nå målet. 
 
Oversikt over sykefraværsutviklingen i Søgne kommune: 
 

 
 
Bedriftshelsetjeneste 
Det utarbeides årlig handlingsplan i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Hvor 
arbeidshelseoppfølging, ergonomi/arbeidsplassvurderinger, fysisk/biologisk/kjemisk 
arbeidsmiljø er blant de løpende oppgavene. I 2015 har det vært avholdt anbudskonkurranse 
om bht-ordningen for alle kommunene i Knutepunktet, unntatt Kristiansand. Ny avtale med 
Falck Helse er inngått fra 2016. I tillegg har kommunen avtale med Bedrift og 
Personalpsykologi, som benyttes i enkeltsaker og ved avvikling av temasamlinger. 
 
IA - arbeidet 
Søgne kommune har hatt avtale om Inkluderende arbeidsliv fra 2002. Avtalen innebærer at 
sykefraværet skal reduseres, det skal rekrutteres flere arbeidstakere med redusert 
funksjonsevne og den reelle pensjoneringsalder skal økes.  
 
Akan 
HMS-ansvarlig bistår i enkeltsaker og i 2015 har dette vært aktuelt i en sak. 
 
Trening 
Bedriftsavtaler om trening ved treningssentre i Søgne og i nabokommunene er videreført. 
 
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 
Det ble avviklet tre møter i 2015 og følgende saker ble behandlet: 

x Årsmelding/handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 
x Enhetens HMS-rapporter, inkl. sykefraværet 
x Kommunens IA-handlingsplan, delmålene gjennomgått og revidert  
x Opprettelse av HMS-grupper i enhetene/avdelingene – oppfølging fra 2014. 
x Pris for beste arbeidsmiljøtiltak. De ulike tiltakene ble presentert på intranett og alle 

ansatte kunne stemme på sin favoritt.  
x Avvikshåndtering – status 2014 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sykefravær i % 7 7,6 5,75 6,24 6,36 6,64 6,22 6,2 6,41 6,7 6,31 6,23 6,99

0

5
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Sykefravær 2003 - 2015 

De ansatte er kommunens viktigste ressurs for å kunne levere gode tjenester til Søgnes inn 
byggere. Ved utgangen av 2015 hadde kommunen 815 ansatte fordelt på 631 årsverk. Av dis-
se var 649 kvinner og 166 menn. De fleste kvinnene jobber innenfor helse- og sosial og skole-
enhetene, mens flest menn jobber innfor teknisk sektor. Kommunen har mål om at det skal 
være full likestilling mellom kvinner og menn. Videre skal det ikke forekomme forskjellsbe-
handling på grunn av legning, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn.  
 
I 2015 bestod toppledergruppen i kommunen av fem menn og en kvinne, mens det i enhetsle-
dergruppen var ni kvinner og ni menn6. 
 
Kommunen hadde i 2015 et sykefravær på 6,99 %. Tabellen nedenfor viser utviklingen i sy-
kefravær over tid.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunen har målsetting om å få sykefraværet ned til 5,6 %. Det fremgår av årsmeldingen 
at det arbeides kontinuerlig for å nå dette målet, for eksempel gjennom kommunens IA- ar-
beid og bedriftshelsetjenesten.  
 
Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse for de ansatte i 2015. Resultatene var gode og 
viste en liten oppgang fra forrige undersøkelse i 2013. Medarbeiderundersøkelsen viser at de 
fleste ansatte er fornøyd med arbeidsforholdene og at de er stolt over å jobbe i Søgne kommu-
ne7.  
 
Økonomisk utvikling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunen har hatt gode resultater de siste årene. I 2015 var netto driftsresultat 37,2 millio-
ner kroner, en økning på 11,8 millioner kroner fra 2014. Netto driftsresultat viser hvor stor 
andel av driftsinntektene som kan benyttes til finansiering av investeringer og avsetninger til 
fond. Kommunen har målsetting om å styre etter en netto resultatgrad på 3 %. Dette nås med 
god margin i 2015.  
 
                                            
6 Søgne kommune, Årsmelding 2015, s.40. Hentet fra 
https://sogne.kommune.no/globalassets/dokumenter/okonomiavdelingen/hele-arsmeldingen-2015.pdf 
7 Søgne kommune, Årsmelding 2015, s.4. Hentet fra 
https://sogne.kommune.no/globalassets/dokumenter/okonomiavdelingen/hele-arsmeldingen-2015.pdf  
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2. ØKONOMI 
 
Driftsresultat 
 
Søgne kommune hadde et svært godt driftsresultat i 2015: 

 
  2013 2014 2015 
Netto driftsresultat (mill. kroner) 19,6 25,4 37,2 
Netto driftsresultat (% av brutto driftsinntekt) 2,9 % 3,7 % 5,2 % 
    
Brutto driftsresultat (mill. kroner) 12,4 9,8 23,0 
Brutto driftsresultat (% av brutto driftsinntekt) 1,8 % 1,4 % 3,2 % 

    

Regnskapsmessig mindreforbruk 20,8 22,3 30,4 
 
Regnskapsmessig mindreforbruk  
 
Regnskapsmessig mindreforbruk inkluderer alle driftsinntekter og -utgifter, og i tillegg avsetning til og 
bruk av fond. Det er dette resultatet, dvs. 30,4 mill. kroner, som skal disponeres av Kommunestyret.  
Hovedgrunnen til forskjellen mellom netto driftsresultat og regnskapsmessig mindreforbruk er at 7 mill. 
kroner allerede er overført fra drift til investering i tråd med budsjettvedtak i Kommunestyret. 
 
Netto driftsresultat 
 
Netto driftsresultat sier hvor stor andel av driftsinntektene som kan benyttes til finansiering av 
investeringer og avsetninger til fond. Søgne kommunes regnskap for 2015 viser et netto driftsresultat 
på 37,2 mill. kroner. KS har beregnet at norske kommuner i gjennomsnitt hadde de beste resultatene 
siden 2006, korrigert for tekniske endringer. Dette innebærer at mange kommuner har sett de samme 
resultateffektene som Søgne, men vi skiller oss likevel ut med høyere resultat enn snittet. 
Hovedelementene i forskjellen mellom budsjettert og faktisk resultat var: 
 

 
 

x Enhetene og fellesområdene gikk samlet sett 8,7 mill. kroner i pluss etter at selvkostområdene 
og sentralt førte pensjonseffekter er tatt ut. Hovedgrunnen er god økonomistyring i enhetene, 
bare tre rammeområder hadde budsjettoverskridelser utover ½ prosent av rammen. 

     Tabell 1: Driftsresultat 

  Figur 2:Sykefravær 
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Kommunale garantier 
 
Kommunale garantier utgjorde per 31.12 2015 ca. 18 mill. kroner: 
 
Garanti gitt til Garantibeløp per 31.12.2014 Garantien utløper 
Songvaar Vekst AS 4 500 12.01.2043 
Vedderheia Barnehage 6 000 11.03.2033 
Avfall Sør AS 7 326 30.06.2031 
SUM 17 826  

 
Garantiansvaret er kraftig redusert fra regnskapet i 2014. Kommunestyret vedtok i sak 83/10 å stille 
garanti for 65 mill. kroner i tilknytning til samlet gjeld på 1 430 mill. kroner i Returkraft AS med utløp i 
2032. Det har imidlertid vist seg at denne garantien ikke er gyldig pga. formelle feil og mangler. 
 
 
Kommunens aksjer og andeler 
Tabellen nedenfor viser Søgne kommunes aksjer og andeler i selskaper per 31.12. 2015: 
 
Selskapets navn Balanseført verdi Eierandel i selskapet 
Songvaar Industrier AS                             100  100,0 
Agder Energi AS                        30 544  1,6 
Torvmoen AS                          1 915  30,7 
Varodd AS                             122   7,4 
Temark IKS                               20    
Visit Sørlandet                               30   0,6 
Bibliotekssentralen AL                                1    
Søgne Industriselskap AS                             450  100,0 
Avfall Sør                          2 730  9,1 
Salemsveien 24 AS                          1 235  100,0 
Kristiansand revisjonsdistrikt IKS                               -    9,1 
Tronstad interkom. Vannverk                               -    9,0 
KLP 7 043   
IKAVA                               -      
Vest-Agder-museet IKS                               -    1,0 
Sum 44 190   
 
Aksjer og andeler er stort sett vurdert til anskaffelseskost. Aksjer og andeler er nedskrevet til virkelig 
verdi når verdifallet ikke anses å være forbigående.  
 
Den eierposisjonen med klart størst verdi er 1,58 prosent i Agder Energi, som er bokført med 30,5 mill. 
kroner. Siste verdivurdering, som ble gjort av Pareto Securities i februar 2015, verdsatte egenkapitalen 
i Agder Energi til ca. 18 mrd. kroner. Søgnes andel ble dermed verdsatt til ca. 285 mill. kroner. 
 
Salemsveien 24 AS er under avvikling ifm. at eiendommen er solgt til kommunen.  
 
Kommunens lånegjeld 
 
 2013 2014 2015 
Total lånegjeld 645 184 650 327 659 093 

Startlån (Husbanken) 94 828 99 711 103 478 

Netto lånegjeld 550 356 550 616 555 615 
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Analyse av driftsregnskapet i perioden 2013-2015 
 
Tabellen nedenfor viser utviklingen i nærmere spesifiserte inntekter og utgifter, samt brutto og netto 
driftsresultat. Negative tall angir inntekter. 

                         
Tall i 1 000 kroner 2013 2014 2015 Endring 

siste år (%) 
Driftsinntekter       

Brukerbetalinger -26 757 -26 474 -27 513 3,9 % 

Andre salgs- og leieinntekter -44 429 -50 637 -52 913 4,5 % 

Overføringer med krav til motytelse -84 869 -80 562 -90 117 11,9 % 

Rammetilskudd fra staten -236 443 -255 364 -257 328 0,8 % 

Andre statlige overføringer -14 615 -17 014 -16 953 -0,4 % 

Andre overføringer -396 -105 -64 -39 % 

Inntekts- formueskatt -247 600 -241 994 -258 365 6,8 % 

Eiendomsskatt  -19 508 -19 289 -18 100 -6,2 % 

Sum driftsinntekter -674 616 -691 438 -721 353 4,3 % 
  
       

Driftsutgifter       

Lønnsutgifter  329 737 337 761 348 844 3,3 % 

Sosiale utgifter  87 037 94 762 90 913 -4,1 % 

Kjøp varer og tjenester til produksjon 76 637 71 253 81 543 14,4 % 

Kjøp varer og tjenester som erstatter produksjon 99 033 100 955 107 875 6,9 % 

Overføringsutgifter 46 052 50 866 40 728 -19,9 % 

Avskrivninger  23 684 26 065 28 488 9,3 % 

Sum driftsutgifter 662 180 681 663 698 391 2,5 % 
  
       

Brutto driftsresultat -12 436 -9 775 -22 962 234,9 % 
  
       

Netto renter  -8 661 -14 520 -10 594 -27,0 % 

Netto avdrag  25 198 24 962 24 833 -0,1 % 

Motpost avskrivninger 23 684 -26 065 -28 488 9,3 % 

Netto driftsresultat 19 583 -25 398 -37 212 46,5 % 

     

Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 2,9 % 3,7 % 5,2 %  

Økning i driftsinntekter 4,7 % 2,5 % 4,3 %  

Økning i driftsutgifter 4,3 % 2,9 % 2,5 %  

 
Siste anslag for den kommunale deflatoren, som måler pris- og lønnsvekst fra 2014 til 2015, er på 2,9 
prosent (presentert i oktober 2015 i forbindelse med statsbudsjettet for 2016). For Søgne kommune 
har driftsinntektene økt mer enn deflatoren, mens driftsutgiftene har økt mindre. Dette gir en betydelig 
økning av driftsresultatene.  
 
På inntektssiden utgjør frie inntekter, med skatt og rammetilskudd, over 70 prosent av driftsinntektene. 
Disse inntektene økte med 3,7 prosent, hvorav skatteinntektene utgjorde det meste av veksten. 

Regnskapet for 2015 viser et regnskapsmessig mindreforbruk i forhold til budsjett på 30,4 
millioner kroner. Det beskrives i årsmeldingen at dette blant annet skyldes god økonomisty-
ring i enhetene, høyere vekst i skatteinntektene enn anslått og lavere pensjonskostnader enn 
budsjettert8. 
 
Inntekter: 
Kommunens viktigste inntektskilder er skatteinntekter og rammetilskudd fra staten. Frie inn-
tekter utgjorde over 70 % av kommunens driftsinntekter i 2015. Tall hentet fra kostra viser at 
Søgne hadde kr 45 799 i frie inntekter per innbygger. Dette var lavere enn snittet i kost-
ragruppen (kr 47 026), snittet i fylket (kr 48 643) og snittet i landet (kr 49 776).  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

           Tabell 2: Inntekter 

Søgne får lavere overføringer fra staten enn gjennomsnittskommunen. Befolkningssammen-
setningen, særlig færre eldre innbyggere enn gjennomsnittet, gjør at de frie inntektene er 0,9 
% lavere enn landsgjennomsnittet. Kommunen trekkes i tillegg 15,7 millioner kroner som 
følge av høy andel elever i private skoler. Samlet sett innebærer dette at Søgne kommune får 
tilført 3,7 % (cirka 21 millioner kroner) mindre enn gjennomsnittskommunen9.  
 
Lånegjeld:  
 
 
 

 

 

         Tabell 3: Lånegjeld 

Kommunens totale lånegjeld inkluderer langsiktige innlån, også ubrukte lånemidler og låne-
opptak til videre utlån. I netto lånegjeld inngår ubrukte lånemidler, men ikke låneopptak til 
videre utlån. Netto lånegjeld er altså lån som finansierer kommunens investeringer.  
 
Kommunen har lavere netto lånegjeld per innbygger enn sammenlignbare kommuner. Tall 
hentet fra Kostra viser at kommunen i 2015 hadde en netto lånegjeld per innbygger på kr 
46 199. I kostragruppen var netto lånegjeld per innbygger kr 48 778, i fylket kr 62 847 og i 

                                            
8 Søgne kommune, Årsmelding 2015, s. 5-6. Hentet fra 
https://sogne.kommune.no/globalassets/dokumenter/okonomiavdelingen/hele-arsmeldingen-2015.pdf  
9 Søgne kommune, Rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020, s.13. Hentet fra 
http://www.sogne.kommune.no/contentassets/ec4505fdcf654968903638313f10a68a/okonomiplan-2017---
2020.pdf  
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landet unntatt Oslo kr 54 184. Det forventes imidlertid at lånegjelden vil øke kommende år 
som følge av planlagte investeringer.  
 
Investeringer:  
Det ble i 2015 investert for 66 millioner kroner i anleggsmidler. Størst var prosjektet på Lun-
de skole og lundehallen, som ble videreført i 2016. Kommunen startet også bygging av nye 
rom på Søgne omsorgssenter, og begynte planleggingen av nye omsorgsboliger. 
 
I årene som kommer står kommunen ovenfor store investeringer for å sikre lokaler med god 
kvalitet og tilstrekkelig kapasitet. Det fremgår av rådmannens forslag til økonomiplan at det 
største prosjektet er nytt skolesenter på Tangvall, men det ligger også inne store investeringer 
for å kunne møte økte pleie- og omsorgsbehov i kommunen10.  
 
Fondsavsetninger: 
Tabellen nedenfor viser utviklingen for kommunens fond:  
 
 
 
 
  
 
 
Kommunens disposisjonsfond har blitt styrket de siste årene, og var ved utgangen av 2015 på 
cirka 85 millioner kroner. Det er cirka 50 millioner kroner i disposisjonsfondet som ikke er 
bundet opp, disse kan brukes til å håndtere uforutsette forhold som for eksempel økte låneren-
ter eller lave utbytter. I tillegg kan disposisjonsfondet brukes til å delfinansiere investeringer.  
 
Levekår 
 
Yrkesdeltagelse:  
Tall hentet fra kostra viser at kommunen hadde 2,6 % registrerte arbeidsledige i 2015. Dette 
var høyere enn kostragruppen, fylket og landet for øvrig, som hadde henholdsvis 1,8 %, 2,3 % 
og 2 % registrerte arbeidsledige.   
 
Redusert aktivitet i oljesektoren har særlig rammet Sør- og Vestlandet. Ved utgangen av ok-
tober 2016 var 3,4 % av arbeidsstyrken arbeidsledige i Søgne11.  
 
Søgne har en relativt høy andel uførepensjonister mellom 16 - 66 år. I 2015 var 11,1 % av 
innbyggerne uføretrygdede, dette var høyere enn snittet i kostragruppen (9,0 %) og landet (9,4 
%). Snittet i Vest-Agder var 11,3 %.   
 
Utdanning:  
27,9 % av kommunens innbyggere har utdanning på universitets- og høgskolenivå. På lands-
basis har 32,2 % av befolkningen høyere utdanning. Videre har 46,2 % utdanning på videre-

                                            
10 Søgne kommune, Rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020, s. 6. Hentet fra 
http://www.sogne.kommune.no/contentassets/ec4505fdcf654968903638313f10a68a/okonomiplan-2017---
2020.pdf  
11 NAV, Hovedtall om arbeidsmarkedet, oktober 2016. Hentet fra 
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/Arbeidssokere+og+stillinger+-
+statistikk/Hovedtall+om+arbeidsmarkedet  
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Figuren nedenfor viser at fondet ved plassering til en standardisert bankrente ville vært ca. 50 mill. 
kroner mindre enn dagens verdi: 
 

 
 
 
 
 
Kommunens fondsavsetninger 
 
Tabellen nedenfor gir en oversikt over utvikling i og status for kommunens fond: 

(Beløp i 1 000 kroner)                    
  2013 2014 2015 

Ubundne investeringsfond 128 722 132 047 113 965 
Bundne investeringsfond 7 072 8 374 35 590 
Bundne driftsfond 10 575 15 454 17 595 
Disposisjonsfond 51 888 67 309 84 788 
 
Hovedgrunnen til at ubrukte investeringsfond er redusert fra 2014 til 2015 er at er at et fond knyttet til 
startlån ble flyttet fra ubundne til bundne investeringsfond. I tillegg har noen andre ubrukte 
investeringfond blitt nullet ut og brukt som finansiering i investeringsregnskapet. Dette er fond som har 
stått ubrukt i mange år, og som er knyttet til prosjekter som har blitt finansiert på andre måter enn bruk 
av fond. 
 
Økningen av bundne investeringsfond er i all hovedsak knyttet til startlån kommunen har tatt opp i 
Husbanken, men som ikke er lånt ut videre. Disse midlene skal tilbakebetales til Husbanken. 
 
Disposisjonsfondet er ytterligere styrket det siste året, og var ved utgangen av 2015 på om lag 85 mill. 
kroner. Det økte disposisjonsfondet gjenspeiles i Kostra-tallene, som viser at Søgne kommune nå 
ligger høyere enn gjennomsnittet i Vest-Agder, kommunegruppen og landet som helhet.  
 
  

     Tabell 4: Fond 
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gående nivå, mens 25,9 % har grunnskolen som høyeste utdanning i Søgne. I landet er disse 
tallene henholdsvis 40,9 % og 26,9 % 12.  
 
Det fremgår av Søgnes folkehelseprofil13at kommunen hadde 21 % frafall i videregående sko-
le i 2015. Dette var noe lavere enn snittet i både fylket og landet, der andelen ligger på 22 % 
og 24 % 14.  
 
Spesialundervisning:  
I 2015 fikk 7,7 % av elevene spesialundervisning i Søgne. Dette var lavere enn landsgjen-
nomsnittet (7,9 %), men noe høyere enn snittet i kostragruppen (7,2 %) og fylket (7,0 %).  
 
Andel elever med spesialundervisning har blitt redusert de siste årene, både i Søgne og i lan-
det for øvrig. Ressursbruken knyttet til spesialundervisningen i Søgne økte likevel i 2015. Det 
ble brukt cirka 27 millioner kroner, men det bemerkes i årsmeldingen at det var et spesielt år 
for skolene i Søgne15. 
 
Barnevern: 
I 2015 oppgis det at 5,7 % av alle barn mellom 0 og 17 år mottar barnevernstiltak i Søgne. I 
landet var andelen på 4,8 %. Brutto driftsutgifter til tiltak per barn med tiltak var kr 84 720 i 
Søgne. Dette var lavere enn snittet i landet som var kr 150 763.  
 
Sosiale tjenester:  
Utgifter til sosiale tjenester flatet i 2015 ut etter noen år med sterk vekst. 4,4 % av innbygger-
ne mellom 20 – 66 år mottok sosiale tjenester i Søgne. Dette var litt høyere enn landsgjen-
nomsnittet på 3,9 %. 
 
Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er ikke entydig forskjellig fra 
landet. Det fremgår av Søgnes folkehelseprofil at 9,9 % barn bor i lavinntektshusholdninger, 
mot 12 % i Vest-Agder og 11 % i landet for øvrig. Lav inntekt defineres i denne sammenheng 
som under 60 % av medianinntekt16. 
 

2.2 Demografisk utvikling  
 
Ved utgangen av 2015 hadde Søgne 11 260 innbyggere. I kommuneplanen er det lagt til 
grunn en årlig befolkningsvekst på 1,5 %. I 2015 var befolkningsveksten relativt lav med 0,4 
%, mot en vekst på 1,9 % i 2014. Det fremgår av årsmeldingen for 2015 at vekstraten har 
sammenheng med utbygging av nye boligområder, og det forventes at veksten vil ta seg opp 
kommende år.  

                                            
12 SSB, Befolkningens utdanningsnivå, 1.oktober 2015. Hentet fra 
https://www.ssb.no/utdanning/statistikker/utniv/aar/2016-06-20?fane=tabell#content  
13 Folkehelseprofilen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og baserer seg blant annet på statistikk fra SSB, 
kommunehelsa statistikkbank og Ungdata. Se mer på  https://www.fhi.no/nettpub/brukerveiledning-
folkehelseprofiler/om-statistikken/om-statistikken-i-folkehelseprofile/#om-statistikken-i-folkehelseprofilane-
2016-for-kommunene   
14 Folkehelseinstituttet, Folkehelseprofil 2016; Søgne kommune, s.4. Hentet fra 
http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=1018&sp=1&PDFAar=2016  
15 Søgne kommune, Årsmelding 2015, s. 25. Hentet fra 
http://www.sogne.kommune.no/globalassets/dokumenter/okonomiavdelingen/hele-arsmeldingen-2015.pdf  
16 Folkehelseinstituttet, Folkehelseprofil 2016; Søgne kommune, s.1. Hentet fra  
http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=1018&sp=1&PDFAar=2016  
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  2016 2017 2018 2019 2020 Vekst 
2016-17 

Vekst 
2016-20 

Innbyggere 0-5 år 828  838  852  858  884  10  56  

Innbyggere 6-12 år      1 099       1 136       1 123  1 148  1 130  37  31  

Innbyggere 13-15 år 473  442  453  458  514  -31  41  

Innbyggere 16-66 år 7 412  7 548  7 691  7 787  7 843  136  431  

Innbyggere 67-79 år 1 080  1 120  1 166  1 205  1 265  40  185  

Innbyggere 80-89 år 315  323  329  342  356  8  41  

Innbyggere 90 år + 53  55  57  63  67  2  14  

Søgne kommune 11 260  11 462  11 671  11 861  12 059  202  799  
 

Basert på forventet befolkningsutvikling har Agenda Kaupang anslått følgende beregnede utgiftsvekst 
for de største budsjettområdene, hvor 2017 er 1002: 

 

Figuren viser at trykket for økte utgifter i kommende økonomiplanperiode først og fremst vil komme 
innenfor pleie og omsorg, og at vi her vil se en vekst også utover neste fireårsperiode. Beregnet 
utgiftsbehov for skolene og barnehagene faller fra 2016 til 2017, og vil deretter ta seg noe opp. For 
pleie og omsorg, skole og barnehage er vekst i beregnet utgiftsbehov for perioden 2018-2020 lagt inn i 
økonomiplanen både på inntekts- og utgiftssiden med følgende beløp: 

 Mill. kr., økning i forhold til 2017 2018 2019 2020 

Pleie og omsorg 4,7 11,0 18,4 
Skole 0,3 1,3 4,4 
Barnehage 0,8 1,3 2,2 
SUM 5,8 13,6 25,0 

 
For øvrige områder, herunder teknisk sektor, helse, sosial og administrasjon øker det beregnede 
utgiftsbehovet i tråd med den generelle befolkningsveksten. Dette er ikke lagt inn på utgiftssiden i 
økonomiplanen. 

                                                           
2 Siden kommunens inntekt i 2017 fastsettes på grunnlag av befolkningstall for 2016 er det ett års 
forskyvning mellom befolkningsendring og inntektsendring for kommunen. 

Statistisk sentralbyrå (SSB) lager befolkningsframskrivinger hvert andre år. Framskrivningen 
fra juni -16 viser at det ventes vekst i alle aldersgrupper i perioden 2016-2020, med en særlig 
vekst blant eldre aldersgrupper17. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

2.3 Fokusområder 
 
Kommuneplanen er en overordnet plan for utviklingen av Søgne. Planen for 2012-2020, 
handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel, beskriver de hoved- og delmål som kommu-
nen skal arbeide etter de kommende årene. I det følgende beskrives kommunens hovedmål og 
hvordan disse følges opp18.  
 
Oppvekst 
 
Mål:  

En oppvekst i Søgne kommune skal være spennende, trygg og danne grunnlag for gode 
levekår som voksen.  

 
Hovedmålet følges opp gjennom underliggende planer på oppvekstområde:  
 

• Oppvekstplan 2011- 2015 
• Pedagogisk utviklingsplan; tett på 
• Handlingsplan for et godt psykososialt miljø – Søgneskolen 
• IT- strategi for Søgneskolen 
• Barnehagebehovsplan 2016-2024 
• Handlingsplan mot mobbing – Søgnebarnehagen.  
• Enhetsvise kompetanseutviklingsplaner 
• Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 

 
Omsorg 
 
Mål:  

Tjenestetilbudet skal være trygt og forutsigbart, samtidig som det er dimensjonert og 
strukturert i forhold til befolkningssammensetning og behov. Enhver skal ha en me-
ningsfylt hverdag ut fra egne forutsetninger.  

                                            
17 Søgne kommune, Rådmannens forslag til økonomiplan 2017- 2020, s.14. Hentet fra 
http://www.sogne.kommune.no/contentassets/ec4505fdcf654968903638313f10a68a/okonomiplan-2017---
2020.pdf  
18 Dette er hentet fra kommunens økonomiplan 2016 – 2019, s. 14- 15. 

Tabell 5: Befolkningsframskriving 
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Hovedmålet følges opp gjennom underliggende planer på helse- omsorgsområdet:  
 

• Omsorgsplan 2011-2020 
• Helseoversikt og plan for folkehelse i Søgne 2015-2019 
• Kompetanse og rekrutteringsplan for helse og omsorg  
• Flyktningeplan 
• Helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013-2016 
• Helsemessig og sosial beredskap 
• Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 

 
Næringsutvikling 
 
Mål:  

Søgne kommune skal ha et variert næringsliv preget av vekst og høy verdiskapning. Søg-
ne skal være en attraktiv kommune å etablere ny virksomhet i.  

 
Hovedmålet følges opp med:  
 

• Oppfølging av Nasjonal transportplan for utbygging av E39 og reguleringsplan E39 
• Oppfølging av handlingsplanen for fylkesveier 2013-2016 
• Rullering av kommuneplanens arealdel der en blant annet skal ha fokus på nærings-

områder knyttet opp mot nye E-39.  
• Følge opp strategisk næringsplan for Knutepunkt Sørlandet 
• Stimulere utviklingen av nye muligheter innen primærnæringer 

 
Beredskap  
 
Mål:  

Beredskapsarbeidet skal sikre at Søgne kommune til enhver tid er rustet til å ta hånd 
om situasjoner som krever ressurser utover det som kommunens ordinære apparat kan 
stille til rådighet. Samfunnssikkerhet skal vektlegges i all kommunal planlegging, her-
under arealplanlegging.  

 
Hovedmålet følges opp med:  
 

• Beredskapsøvelse i 2016 
 
Kultur 
   
Mål:  

Å skape trivsel, glede, samhørighet, identitet, utvikling og mestring gjennom et kultur-
tilbud preget av allsidighet, kvalitet og egenaktivitet. Bidra til økt fokus på god folke-
helse.  

 
Hovedmålet følges opp gjennom underliggende planer på området:  
 

• Kulturplanen 
• Kommunedelplan for utbygging av idrett, friluftsliv og nærmiljø i Søgne kommune 
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Miljø- og klima 
 

Mål:  
Kommunen skal sikre biologisk mangfold og bidra til å redusere de totale klimautslippene.  
 
Hovedmålet følges opp med:  
 

• Sikre at saker som berører natur behandles i tråd med naturmangfoldloven 
• ENØK tiltak i kommunale bygg 
• Utbygging av gang- og sykkevegnettet 
• Utarbeidelse av skjøtsels- og forvaltningsplan Torvsanden 
• Utrede mulighet for opprettelse av bevaringsområde for hummer 
• Utrede mulighet for økt kollektivsatsing 

 

2.4 Særlige utfordringer fremover 
 
I rådmannens forslag til økonomiplan for 2017-2020 beskrives følgende utfordringer innenfor 
ulike sektorer og avdelinger i kommunen:  
 
Helse- og omsorgssektoren 
  

- Folkehelseinstituttet utgir årlige folkehelseprofiler for de norske kommunene. Søgnes 
profil viser at kommunen ligger nær gjennomsnittet på mange variabler, men at de 
også skiller seg ut på enkelte områder. Det fremgår for eksempel at kommunen har en 
høyere andel uføretrygdede (mellom 18-44 år) enn snittet i landet, høyere andel av 
konsultasjonene hos fastlegene gjøres på bakgrunn av psykiske symptomer eller psy-
kiske sykdommer og en høyere andel gis diagnose innenfor muskel- og skjelettplager 
enn i landet for øvrig. På den andre siden viser folkehelseprofilen at forventet leveal-
der for både kvinner og menn er høyere i Søgne enn i landet for øvrig, at en større an-
del barn og unge er fornøyd med lokalmiljøet og at mange deltar i fritidsorganisasjo-
ner19.  

- Kommunen har ulike omsorgsutfordringer, ikke minst for brukergruppen under 67 år. 
Det fremgår at antallet psykisk utviklingshemmede fra 16 år forventes å øke med cirka 
30 % fra 2015 til 2020.  

 
Oppvekstsektoren 
  

- Generelt sett er det en utfordring at mange elever ikke har utbytte av det ordinære opp-
læringstilbudet og derfor har rett på spesialundervisning. I Søgne har man hatt fokus 
på dette over lengre tid og man har klart å snu trenden noe. Det bemerkes imidlertid at 
dette varierer fra år til år og fra skole til skole. Det må fortsatt være sterkt fokus på å 
sikre at det ordinære opplæringstilbudet er godt nok tilpasset den enkelte elev.  

- Vest-Agder Fylkeskommune har gjort vedtak om å bygge kombinert videregående 
skole og den vurderes samlokalisert med ny ungdomsskole på Tangvall. Kommunen 
har derfor jobbet med å avklare rom- og arealbehov. Samlokalisering av ungdomssko-

                                            
19 Se kommunens folkehelseprofil for 2016 her: 
http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=1018&sp=1&PDFAar=2016  
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le og videregående skole kan gi store fordeler, og det vurderes å samle PPT, kul-
tur/fritid, kvalifiseringsenhet og skolehelsetjeneste i eller ved det nye skolebygget.  

- Gjennomgang av skolenes behov for opprustning viser et investeringsbehov på rundt 
20 millioner kroner. I tillegg kommer behovet for ombygginger for å bli moderne sko-
ler og oppgradering av skolegårder.  

- Det er høyt sykefravær blant de ansatte i barnehagene. En har forsøkt ulike løsninger 
uten å lykkes. Hjemmetjenesten jobber med et prosjekt for å redusere sykefraværet 
blant gravide ansatte, dersom dette gir gode resultater kan det være aktuelt å forsøke 
dette i barnehageenhetene.  

 
Teknisk sektor 
 

- Kommunen har flere store planprosesser pågående, for eksempel rullering av kommu-
neplanens samfunnsdel og arealdel, reguleringsplan for E-39, flere store regulerings-
planer på Tangvall og regulering og utbygging av Leire- / Kjellandsheia.  
 

Sentraladministrasjonen 
 

- Jevn befolkningsvekst gir også økt press på administrasjonen.  
- De fleste områdene under administrasjonsavdelingen og økonomiavdelingen er i sta-

dig utvikling. Dette krever motiverte og kompetente medarbeidere, og forutsetter at 
avdelingene har tilstrekkelig kapasitet.  
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3 Analyse  
 
Basert på gjennomgang av kommunale styringsdokumenter og innspill fra administrasjonen, 
har vi gjennomført en overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering av mål og utfordringer 
innenfor de ulike sektorene i kommunen. Risikovurderingene baserer seg på konsekvens- og 
sannsynlighetsanalyser. For de enkelte mål og utfordringer som er vurdert er vesentligheten 
angitt som lav (L), middels (M) eller høy (H). Vesentligheten angir hvor aktuelt revisjonen 
vurderer det er å foreta forvaltningsrevisjon innenfor feltet. 
 

3.1 Overordnet  
 
Rådmannen har det øverste administrative ansvaret for kommunens organisasjon og skal påse 
at saker som legges frem for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverk-
satt. Kommunen er organisert med tre sektorer; teknisk sektor, helse- og omsorg sektor og 
oppvekstsektor. Administrasjonsavdelingen og økonomiavdelingen yter støttetjenester til alle 
sektorene. 
 
Nedenfor beskrives utfordringer kommunen har på overordnet nivå. Dette er områder som går 
på tvers av kommunen og som ikke er knyttet opp mot en bestemt sektor.   
 

3.1.1 Styring og internkontroll (Vesentlighet M/H) 
 
Mulige risikofaktorer: 
• Administrasjonens rutiner og retningslinjer for oppfølging og tilbakemelding til politisk 

ledelse 
• Manglende verktøy for rapportering og måling av kvalitet 
• Økt risiko for at lover og regler ikke blir overholdt ved manglende internkontroll 
• Mangelfull evaluering 
• Avvikshåndtering 
 
Økonomistyring innebærer å ha det daglige, operative ansvaret for kommunens økonomi.  
God internkontroll innebærer blant annet å iverksette og følge opp vedtak besluttet av kom-
munestyret, utarbeide beslutningsgrunnlag (på eget initiativ eller på bestilling fra de folke-
valgt), ivareta et selvstendig ansvar for å varsle de folkevalgte ved fare for budsjettoverskri-
delser, avvik og andre uforutsette hendelser. 
 
Vurdering: 
Konsekvensene av risikofaktorene kan være at administrasjonen som forvalter av offentlige 
midler og utøver av politiske beslutninger, blir skadelidende. Ufullstendig rapportering kan i 
tillegg medføre mangelfull budsjettstyring. Sannsynligheten for at man opplever dårlig øko-
nomistyring i en kommune er avhengig av de ansattes kompetanse, samt at det er tilstrekkeli-
ge ressurser som kan ivareta oppgavene.  
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Risikoreduserende tiltak kan også være å sørge for at prinsippene for god forvaltningsskikk og 
internkontroll20 blir overholdt.   
 
Det er svært viktig at kommunens midler forvaltes på best mulig måte i henhold til politiske 
vedtak. Revisjonen vurderer vesentligheten som middels til høy på dette området.  
 

3.1.2 Korrekt og effektiv saksbehandling i forhold til forvaltningslovens be-
stemmelser og øvrig lovverk (Vesentlighet M/H)  

 
Mulige risikofaktorer: 
• Lovverket er ikke godt nok kjent 
• Kompetanse 
• Det er ikke utarbeidet tilstrekkelige rutiner 
• Rutinene etterleves ikke 
• Stor saksmengde og høyt arbeidspress 
• Turnover 
 
Vurdering:  
Risikofaktorene kan medføre at kommunens saksbehandling ikke skjer i henhold til lov og 
forskrift eller vedtatte retningslinjer/målsettinger i kommunen. Dette kan føre til at innbyg-
gerne ikke får den behandlingen de har krav på, samtidig som det også kan bidra til å svekke 
kommunes omdømme. 
 
Risikoreduserende tiltak kan være fokus på kompetanse og ha oppdatert regelverk og rutiner 
tilgjengelig innenfor de ulike fagområdene. Videre vil fokus på internkontroll også kunne 
bidra til å avdekke feil/ mangler ved kommunens saksbehandling. 
      
Revisjonen vurderer vesentligheten som middels til høy. Korrekt og effektiv saksbehandling 
er en forutsetning for at kommunen ivaretar innbyggernes rettigheter. 
 

3.1.3 Gjeldsnivået (Vesentlighet M) 
- Kommunens gjeldsbelastning påvirker den økonomiske handlefriheten 

 
Mulige risikofaktorer: 
• Kommunen klarer ikke tilby innbyggerne lovpålagte tjenester fordi en stor del av kommu-

nens inntekter må brukes til å betale renter og avdrag 
• Kommunen har ikke økonomiske forutsetninger til å foreta nødvendige investeringer 
• Veksten bremser fordi kommunen ikke har midler til å legge til rette for næringsvirksom-

het, boligutbygging og et tilfredsstillende kommunalt tjenestetilbud. 
 
Økt gjeldsnivå kan innebære at en stadig større del av kommunens økonomiske ressurser må 
benyttes til å betjene gjeld. Gjeldsoppbygging medfører også at kommunens økonomi blir mer 
sårbar ovenfor renteøkninger. Dersom rentenivået øker, kan gjeldsbelastningen bli krevende 
for kommuneøkonomien og påvirke kommunens muligheter til å ivareta sin oppgaver.  

                                            
20 Etter kommuneloven er det ikke formelle formkrav eller krav om innhold til internkontrollen. Det er likevel 
nærliggende å tolke kommuneloven slik at ”betryggende kontroll” innebærer et internkontrollsystem som er 
etterprøvbart og som bidrar til at kommunen er i stand til å føre en kontroll med virksomheten. 
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Høy gjeld er ikke nødvendigvis negativt i seg selv21. For en kommune som har forutsetninger 
til å betjene den samlede gjelden både på kort og lang sikt, uten at det får konsekvenser for 
tjenestetilbudet for nåværende og framtidige innbyggere, vil risikoen være lavere. Det er ikke 
et mål at kommunene skal ha så lav gjeld som mulig hvis det for eksempel betyr at de ikke 
ivaretar nødvendige utbygginger eller vedlikehold av bygningsmassen. Det er særlig en kom-
binasjon av høyt gjeldsnivå, svakt driftsresultat og lavt disposisjonsfond som medfører stor 
risiko for kommunen. 
 
Vurdering:  
Konsekvensen av økt gjeldsnivå må kunne anses som store; særlig der det er risiko for at lov-
pålagte tjenester forringes.  
 
Søgne har lavere lånegjeld enn gjennomsnittskommunen. Tall hentet fra Kostra viser at kom-
munen i 2015 hadde en netto lånegjeld per innbygger på kr 46 199. I kostragruppen var snittet 
kr 48 778, i fylket kr 62 847 og i landet unntatt Oslo kr 54 184. Det er imidlertid planlagt stør-
re investeringer i tiden fremover, noe som vil kunne påvirke kommunens gjeldsbelastning.  
 
Risikoreduserende tiltak vil blant annet være å ha fokus på økonomistyring, både administra-
tivt og politisk. God økonomistyring og rapportering er viktig for å utnytte ressursene mest 
mulig effektivt. Revisjonen vurderer vesentligheten som middels på dette området.  
 

3.1.4 Kontroll med kommunale selskap og god forvaltning av kommunens ei-
erinteresser (Vesentlighet M/H) 

 
Mulige risikofaktorer:  
• Roller og ansvar mellom politisk nivå og administrativt nivå 
• Manglende demokratisk innsyn og kontroll med kommunens eierinteresser 
• Fare for kryssubsidiering mellom næring og husholdninger innen selvkostområdet 
• Kan være uklart hvor ansvaret og kompetanse for eieroppfølgning er plassert 
• Mange administrative fora/samarbeidsorgan 
• En aktiv eierstyring krever ressurser og god oppfølgning 
• Beslutninger tas i selskapsorganer og ikke i folkevalgt organ 
	
Vurdering:  
Konsekvensene av risikofaktorene kan være at kommunen ikke får maksimalt ut av sine eier-
interesser, fravær av konkurranse kan medføre dyrere tjenester for kommunens innbyggere og 
kommunens samlede tjenestetilbud kan bli skadelidende. Kommunen har eierandeler i flere 
selskap.  
 
For å sikre god kontroll av kommunens eierinteresser er det viktig at kontrollutvalget gjen-
nomfører selskapskontroll. I forskrift om kontrollutvalg er det tatt inn egne bestemmelser ved-
rørende selskapskontrollen. Det kan være aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon dersom 
selskapskontrollen avdekker at det er behov for dette. I 2015 startet revisjonen opp et arbeid 
knyttet til Kristiansandsregionen brann- og redning IKS (KBR). Som en del av dette arbeidet 

                                            
21	Se Riksrevisjonens rapport «Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning». 
Hentet fra https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Documents/2014-
2015/KommunenesLaaneopptakOgGjeldsbelastning.pdf 	
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fortar revisjonen en forvaltningsrevisjon av feieravdelingen til KBR. I tillegg har revisjonen 
brukt betydelige ressurser på å følge opp forhold knyttet til indirekte eierskap i og lånegaranti 
til Returkraft AS22. 
Kommunens eierskapsmelding er fra 2009. Det jobbes med å revidere denne, og dette bidrar 
til å redusere risikoen på området. Revisjonen vurderer vesentligheten som middels til høy. 
 

3.1.5 Etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser (Vesentlighet 
M) 

 
Mulige risikofaktorer: 
• Manglende konkurranse øker risikoen for svekket internkontroll 
• Brudd på LOA/FOA 
• Manglende konkurranseeksponering av innkjøp 
• Lite forutsigbare innkjøpsprosesser 
• Tildeling av kontrakter på ikke-transparente og diskriminerende vilkår 
• Komplisert regelverk 
 
Vurdering:  
Konsekvensen av at regelverket for offentlige anskaffelser ikke blir etterlevd, vil kunne være 
at kommunen ikke får varer og tjenester til gunstigste pris og til de mest fordelaktige vilkår. 
Dette vil først og fremst kunne forringe kommunens økonomi, men vil også kunne skape mis-
tillit til den kommunale forvaltning. Sannsynligheten for at slike situasjoner vil oppstå er av-
hengig av kommunens kompetanse og ressurser innenfor innkjøpsfeltet.  
 
I 2013 undersøkte revisjonen etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser i Søg-
ne kommune. Revisor så nærmere på kommunens interne innkjøpsreglement og analysert 13 
konkrete anskaffelser opp mot relevant regelverk. Revisjonen konkluderte med at kommunen 
i disse anskaffelsene i det vesentligste etterlevde anskaffelsesregelverket, men det ble også 
gitt anbefalinger for hvordan kommunen kunne forbedre fremtidig etterlevelse av regelver-
ket23.    
 
Søgne kommune er med i et interkommunalt innkjøpssamarbeid via Knutepunkt Sørlandet. 
Samarbeidet gjelder samordning av rammeavtaler, samt bistand ved enkeltanskaffelser. For-
målet med samarbeidet er å øke kapasiteten, sikre kontinuitet, heve kompetanse, effektivisere 
anskaffelsesprosessene og styrke fagmiljøet innen innkjøp av varer og tjenester24. Videre risi-
koreduserende tiltak vil være å opprettholde kvalitetssikring og fortsatt ha fokus på kompe-
tanseheving internt i kommunen. 
 
Lov og forskrift om offentlige anskaffelser er et komplisert regelverk. Dette er et område hvor 
det tradisjonelt begås mye feil i norske kommuner, revisjonen vurderer derfor vesentligheten 
som middels på dette området. 
                                            
22 Dette arbeidet er en oppfølgning av selskapskontrollen av Returkraft AS som revisjonen gjennomførte på 
oppdrag fra Kristiansand kommune i 2011. Se kontrollutvalgets årsmelding fra 2015: 
http://www.temark.no/Kontrollutvalgene/Soegne-kommune/Moeter-og-sakspapirer/2016-01-26  
23 Les mer: Etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser i Søgne kommune. Hentet fra 
http://www.komrevsor.no/getfile.php/84/Etterlevelse%20av%20lov%20og%20forskrift%20om%20offentlige%2
0anskaffelser%20i%20S%F8gne%20kommune.pdf  
24 Knutepunkt Sørlandet, Felles innkjøpsordning. Hentet fra http://www.knutepunktsorlandet.no/nettverk-og-
utvalg/felles-innkjopsordning/  
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3.1.6 Sykefravær i kommunen (Vesentlighet M/H) 
 
Mulige risikofaktorer: 
• Arbeidsoppgaver, arbeidsmiljø, organisering og ledelse 
• Manglende målrettede tiltak for å redusere sykefraværet 
• Sykefraværsoppfølging 
 
Vurdering:  
Konsekvensene av høyt sykefravær er åpenbart negative, både for kommunens tjeneste-
produksjon, arbeidsmiljø og økonomi.  
 
Kommunen har de siste årene hatt fokus på sykefravær, og opplever stadig bedre resultater. I 
2015 hadde kommunen et sykefravær på 6,99 %, dette var en økning fra 2014 - men var like-
vel under landsgjennomsnittet og andre sammenlignbare kommuner. På tross av et relativt 
lavt sykefravær totalt sett, var det variasjoner mellom avdelinger og enheter i kommunen.  
 
Kommunen har som mål å få ned sykefraværet til 5,6 %. Det fremgår av årsmeldingen (2015) 
at det arbeides kontinuerlig med forebygging og oppfølging for å nå dette målet. I 2016 har 
det vært mye oppmerksomhet rundt sykefravær og sykefraværsoppfølging i en av kommunens 
avdelinger. 
 
Revisjonen har inntrykk av at det jobbes for å redusere sykefraværet i kommunen, men vurde-
rer det som svært viktig at det er sterkt fokus på sykefraværsoppfølging i alle kommunens 
enheter og avdelinger. Revisjonen vurderer vesentligheten på området som middels til høy.  
 

3.1.7 Arbeidskraft (Vesentlighet M) 
- For at kommunen skal kunne yte gode tjenester er det nødvendig med motiverte og kvalifi-
serte ansatte 
 
Mulige risikofaktorer: 
• Kommunen klarer ikke rekruttere eller beholde kvalifisert og motivert arbeidskraft. 
• Kommunen er ikke konkurransedyktig. 
• Ansettelsesprosessen sikrer ikke at de med ønsket kompetanse blir ansatt. 
• Turnover 

 
Vurdering:  
Risikoreduserende tiltak kan knyttes til kommunens arbeidsgiverpolitikk. Kommunen må 
profilere seg som en god arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø og et tilstrekkelig lønnsnivå. 	
Det er også viktig at kommunen sikrer at ansettelsesprosessen er av høy kvalitet slik at rett 
person med riktig kompetanse blir ansatt. Videre kan det også være aktuelt med kompetanse-
utvikling internt i kommunen.  
 
En avdeling i kommunen har vært preget av mange utskiftninger. Arbeidstilsynet opprettet 
tilsynssak høsten 2015 som følge av bekymringsmeldinger og det har vært mange negative 
medieoppslag i denne forbindelse. Stadige utskiftninger og nyansettelser kan medføre en 
merbelastning på øvrige ansatte, samtidig som medieoppslagene kan bidra til å svekke kom-
munens omdømme og påvirke søkermassen til utlyste stillinger i kommunen.  
 
Revisjonen vurderer vesentligheten på området som middels.  
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3.1.8 Arkivhåndtering (Vesentlighet M/H) 
- Kommunen er forpliktet å følge arkivlovens regler om offentlige arkiv.  
 
Mulige risikofaktorer: 
• Brudd på arkivlovens bestemmelser 
• Manglende rutiner for arkivering av arkivverdige dokumenter 
• Mangelfull bevaring og systematisering av arkivverdige materiale 
• Oppfølging av rutiner 
• Vanskelig å kontrollere hva som er gjort i ettertid 
 
Vurdering: 
Et fullstendig arkiv er av helt grunnleggende betydning for at man i ettertid skal kunne få 
kunnskap om historiske fakta og beslutninger, som også kan ha betydning fremover i tid. Et 
mangelfullt arkiv kan få til dels store negative konsekvenser for kommunes saksbehandling, 
oppfølging av vedtak og kommunalt planverk. I verste fall kan manglende arkivering forringe 
innbyggernes rettsikkerhet. Kommunen genererer hvert år en stor mengde arkivverdig materi-
ale, hvilket øker sannsynligheten for at dokumenter ikke blir arkivert på korrekt vis, eventuelt 
ikke blir arkivert. 
 
Statsarkivet i Kristiansand sendte 29.04.16 brev til Søgne kommune vedrørende bekymrings-
melding om arkivrutinene i Søgne. Denne kom på bakgrunn av at man på nettstedet innsyn.no 
kunne lese påstander om at det i Søgne hadde foregått enkelte større prosjekter uten at dette 
har blitt dokumentert i arkivet. Statsarkivet ba kommunen om å redegjøre for journalføring og 
arkivering i de aktuelle prosjektene. I sitt tilsvar svarte kommunen på hvilke dokumenter som 
var blitt arkivert i de aktuelle sakene samt hvilke rutiner kommunen har for arkivering og 
journalføring. I statsarkivets avsluttende bemerkninger fremgår det at de ikke har noe å an-
merke på rutinene for arkivering og journalføring, men det kreves at saksbehandlerne følger 
disse opp. Videre skriver arkivaren at det også vil ha positive signaleffekter om kommunens 
ledere tydeliggjør dette i organisasjonen, og går foran som gode eksempler25.  
 
Revisjonen oppfatter at kommunen har rutiner for arkivering av arkivverdige dokumenter, 
men det er viktig at disse rutinene overholdes av alle ansatte. Revisjonen vurderer vesentlig-
heten som middels til høy.  
 

3.1.9 Praktisering av offentlighetsloven (Vesentlighet M/H) 
 
Mulige risikofaktorer: 
• Uriktige avslag på innsynsbegjæringer 
• Utøver ikke meroffentlighet 
• Svært mange innsynsbegjæringer 
• Høyt arbeidspress 
• Lang saksbehandlingstid på innsynsbegjæringer 
• Møteoffentlighet/journalføring 

 

                                            
25 Se dokumenter vedlagt kontrollutvalget 29.09.16; «Henvendelse fra statsarkivet i Kristiansand – Vedrørende 
bekymringsmelding om arkivrutinene i Søgne», «Tilsvar vedrørende bekymringsmelding om arkivrutinene i 
Søgne kommune» og «Avsluttende bemerkninger fra Statsarkivet i Kristiansand vedrørende bekymringsmel-
ding». Hentet fra http://utvalg.sogne.kommune.no/utvalg/?katalog=zzKontrollutvalgetzz2016   
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Vurdering: 
At kommunen etterlever offentlighetsloven er en vesentlig forutsetning for å sikre både kom-
munens innbyggere, men også pressen, innsyn i kommunale beslutninger og forvaltning. 
Konsekvensen av manglende innsyn innebærer brudd på grunnleggende rettssikkerhetshensyn 
og kontroll med den offentlige forvaltning. Sannsynligheten for at det kan oppstå svikt i etter-
levelsen av offentlighetsloven må anse som relativt høy fordi innsynsreglene kan oppleves 
som kompliserte, samtidig som kommunen tidvis kan motta mange innsynsbegjæringer.  
 
Revisjonen kjenner til at kommunen har mottatt særlig mange innsynsbegjæringer høsten 
2016. Dette belaster arkivtjenesten og det fremgår at arkivet i perioder har måtte ha inne eks-
tra bemanning som følge av økende antall innsynsbegjæringer26. Revisjonen vurderer vesent-
ligheten som middels til høy på dette området.  
 

3.1.10 IT-sikkerhet (Vesentlighet M) 
- En stabil og funksjonell IT-infrastruktur er avgjørende for at kommunens ansatte skal kunne 
gjennomføre rasjonell og effektiv saksbehandling og tjenesteproduksjon. 
 
Mulige risikofaktorer: 
• Opplæring/kompetanse 
• Sikkerhetskultur 
• Manglende prosedyrer og retningslinjer for behandling av personopplysninger 
• Manglende risikovurdering 
• Mange systemer som skal «snakke sammen» 
• Vedlikeholde kompetanse til å håndtere mange ulike system 
 
Vurdering: 
At kommunen ikke har tilstrekkelig gode IT-systemer, eller at disse ikke er sikre nok, kan få 
store konsekvenser. Dette kan blant annet medføre brudd på personopplysningslovens krav til 
sikkerhet og at innbyggerne mister tilliten til kommunens behandling av personopplysninger. 
Ustabilitet, nedetid og eventuelle sikkerhetsbrudd vil også kunne gå utover effektivitet og 
tjenesteproduksjon. Manglende opplæring/kompetanse vil i tillegg kunne føre til at kommu-
nens IT-verktøy ikke blir utnyttet optimalt. 
 
Revisjonen vurderer vesentligheten på området som middels. 
 

3.1.11 Samarbeid mellom kommunens tjenester for barn og unge (Vesentlig-
het M/H) 

 
Mulige risikofaktorer: 
• Manglende fokus på tverrfaglig samarbeid 
• Manglende kjennskap til ulike deltjenester i kommunen 
• Taushetsplikt 
• Samarbeid med barneverntjenesten 
• Hjelpeapparat rundt skolene 
• Samarbeid internt i helsesektoren  

                                            
26 Fvn, Rekordmange krav om innsyn. Hentet fra http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Rekordmange-krav-om-
innsyn-692578b.html  
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Vurdering:  
Barn og unge kan ofte ha behov for hjelp fra flere tjenester, dette stiller krav til samordning av 
tjenestetilbudet. Kommunen skal sørge for at tjenestene samarbeider der det er nødvendig. 
Revisjonen undersøkte i 2016 om det var etablert god og helhetlig samhandling mellom 
kommunens tjenester for barn og unge. Rapporten viser at samarbeidet mellom tjenestene 
ikke har fungert godt nok, og det ble gitt en rekke anbefalinger til hvordan kommunen kan 
styrke det tverrfaglige samarbeidet. Noen av anbefalingene har allerede blitt iverksatt, mens 
kommunen jobber for å følge opp de resterende anbefalingene. 
 
Videre har lensmannen i Søgne og Songdalen uttalt at SLT - arbeidet i kommunen ikke har 
fungert. Det jobbes nå med å finne en løsning for hvor stillingen skal plasseres i organisasjo-
nen slik at den kan få større gjennomslagskraft i det forebyggende arbeidet for barn og unge27. 
Det er også viktig at andre ansatte i kommune har god kjennskap til SLT- koordinatoren og 
hva denne kan bidra med i arbeidet rundt barn og unge.  
	
Revisjonen er av den oppfatning at kommunen er i gang med å styrke samarbeidet mellom 
tjenestene for barn og unge. Konsekvensene for dem som ikke får rett hjelp til rett tid kan 
imidlertid bli store, og det kunne derfor være aktuelt med et oppfølgingsprosjekt på dette om-
rådet mot slutten av perioden. Revisjonen vurderer vesentligheten som middels til høy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
27 I rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020 foreslås det å flytte dagens 50 % stilling fra kulturenheten til 
fellesområde oppvekst under kommunalsjefen. Videre har formannskapet innstilt på å styrke område med kr 
500.000: « Det opprettes ny rådgiverstilling i oppvekstsektoren med SLT funksjon. Dette vil løfte SLT funksjo-
nen betraktelig samt man får en overordnet rolle i rådmannens stab». Hentet fra Formannskapsmøte 30.11.16, PS 
131/16. http://utvalg.sogne.kommune.no/Utvalg/Formannskapet/Møte-2016-11-
30/Z%20Protokoll%20fra%20formannskapet%2030.11.16.pdf . Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 
behandles i kommunestyret 15.12.16 
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3.2 Helse - og omsorgsektoren 
 
Helse- og omsorgssektoren består av enhet for helse, enhet for livsmestring (tidligere enhet 
for psykisk helsearbeid og habilitering), enhet for institusjonstjenester, enhet for hjemmetje-
nester, kvalifiseringsenheten, forvaltningstjenesten og NAV/sosial.  
 

3.2.1 Sørge for tjenester i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven og gjel-
dende forskrifter (Vesentlighet H) 

 
Mulige risikofaktorer: 
• Kvaliteten i sektoren kan avvike fra krav i lov og forskrift 
• Manglende kompetanse og kvalifikasjoner hos personalet 
• Manglende fokus på internkontroll 
• Avvik mellom forventning og tilbud 

 
Vurdering:  
Overnevnte utfordringer kan føre til at eldre og andre omsorgs- og pleietrengende ikke får de 
tjenester som de har krav på etter lov og forskrift. Knapphetsfaktorer (tid, bemanning) øker 
sannsynligheten for at det oppstår situasjoner der personer som mottar pleie- og omsorgstje-
nester ikke får sine grunnleggende behov ivaretatt. 
 
Risikoreduserende tiltak kan blant annet være fokus på internkontroll og sikre at de ansatte 
har tilstrekkelig kompetanse. Det er også viktig å ha fokus på rutiner og bruk av hensiktsmes-
sige velferdsteknologier for å sikre at tjenesten er mest mulig effektiv. 
 
Kontrollutvalget har blant annet fremhevet at det kan være aktuelt å se nærmere på kommu-
nens helsestasjon. Bakgrunnen for dette var et tilsyn fra Fylkesmannen i 2014 hvor det frem-
gikk at kommunen ikke sikret at alle barn i aldersgruppen 0-6 år fikk forsvarlige helsekontrol-
ler. Kontrollutvalget mente også det kunne være aktuelt å se nærmere på jordmortjenesten, da 
det av samme tilsyn gikk frem at ikke alle i kommunen ble tilbudt hjemmebesøk etter fød-
sel28. I budsjettet for 2016 ble det lagt opp til en økning av jordmortjenesten samt en økning 
av helsesøsterressursene29. 
 
Vesentligheten på området vurderes som høy. Dokumentasjonen viser at helse- og omsorgs-
tjenestene er under økende press og det er høye forventninger til dette tjenesteområdet. Der-
som kommunen ikke sørger for at tjenestene er i henhold til gjeldende lov og forskrift, kan det 
få store konsekvenser for mottakerne av helse- og omsorgstjenestene. I tillegg er den kom-
mende eldrebølgen en utfordring for alle norske kommuner.  
 
 

                                            
28 Fylkesmannen i Vest-Agder, Rapport fra tilsyn med helsetjenester for barn 0-6 år i Søgne kommune, hentet fra 
https://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsrapporter/Vest-Agder/2014/Sogne-kommune-
helsestasjonstjenester-for-barn-0-6-ar-2014/  
29 Søgne kommune, Årsbudsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019, s. 23. Hentet fra 
https://sogne.kommune.no/globalassets/dokumenter/okonomiavdelingen/okonomiplan-2016-2019-ferdig.pdf 
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3.2.2 Helhetlige og koordinerte helse- og omsorgstjenester (samhandlingsre-
formen) (Vesentlighet H) 

 
Mulige risikofaktorer: 
• Kapasitet 
• Planlegging og samarbeid 
• Kompetanse 
• Internkontroll 
• Stort arbeidspress og ubekvem arbeidstid 
• Økonomi vs. ansvar 

 
Vurdering:  
Implementeringen av samhandlingsreformen sammen med ny folkehelselov og lov om helse- 
og omsorgstjenester, stiller større krav til kommunene. Kommunen har et tydeligere ansvar 
for å sikre sammenhengende tjenester og brukermedvirkning, samtidig som flere helsetjenes-
ter overføres fra sykehus til kommune. Hovedutfordringen som sektoren står ovenfor er å sik-
re at pasienter/brukere får rett behandling på rett sted og til rett tid, slik at helsetjenestene opp-
leves helhetlige både for pasienter og pårørende. Risikoreduserende tiltak vil være å ha konti-
nuerlig fokus på effektiv koordinering mellom stat og kommune og internt i egen kommune. 
Det er også viktig å ha en tydelig strategi for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i 
kommunen. 
 
Etter innspill fra kontrollutvalget kunne det være aktuelt å se nærmere på forhold knyttet til 
utskrivningsklare pasienter. Regjeringen overførte i 2012 ansvaret for og ressurser knyttet til 
utskrivningsklare pasienter til kommunene. Kommunene fikk med dette en betalingsplikt 
ovenfor pasienter som blir definert som utskrivningsklare; dersom utskrivningsklare pasienter 
blir liggende på sykehus i påvente av et kommunalt tilbud må kommunen betale for hvert 
døgn pasienten fortsatt ligger på sykehus. Døgnprisen for utskrivningsklare pasienter fastset-
tes i statsbudsjettet og i 2016 er den på kr 450530. 
 
Revisjonen vurderer vesentligheten som høy da svikt på dette området kan medføre store kon-
sekvenser for brukerne av kommunes helse- og omsorgstjenester, samtidig som det også kan 
ha innvirkninger på kommunens økonomi.  
 

3.2.3 Behandlings- og oppfølgingstilbud til personer/pasienter med psykiske 
lidelser og/eller rusrelaterte problemer (Vesentlighet M/H) 

 
Mulige risikofaktorer: 
• Manglende forebyggende tiltak 
• Uklare ansvarsforhold mellom forvaltningsnivå 
• Manglende koordinering og samhandling av tiltak 
• Manglende kontroll og evaluering av eksterne bo- og behandlingstilbud 
• Ressurser i kommunen  
 
 
 

                                            
30 Helsedirektoratet, Utskrivningsklare pasienter, hentet fra 
https://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/utskrivningsklare-pasienter   
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Vurdering:  
Kommunen skal legge til rette for oppfølging og bidra til å fremme brukernes selvstendighet, 
tilhørighet og styrke deres evne til å mestre eget liv. Konsekvensene av å ikke ha et forsvarlig 
behandlings – og oppfølgingstilbud til denne gruppen er alvorlige, både for det enkelte indi-
vid, men dette vil også kunne få negative samfunnsmessige konsekvenser.  
 
Brukergruppen er sammensatt og kan i varierende grad ha behov for hjelp. Sykdomsbildet kan 
være komplisert og det kreves ofte individuelle tiltak. Hjelpeprosessene er derfor tidkrevende 
og flere aktører er gjerne involvert. Dette stiller krav til koordinering og samhandling mellom 
ulike tiltak.  
 
Det er signaler på at rusrelaterte problemer og psykiske lidelser er et økende problem i norske 
kommuner. I tråd med samhandlingsreformen må kommunene stadig ta større ansvar, noe 
som også stiller krav til kompetansen i kommunen. Sannsynligheten for at tilbudet ikke er 
godt nok for denne gruppen øker ved ressursknapphet og manglende kompetanse og koordi-
nering. Dette er et krevende felt, revisjonen vurderer vesentligheten på området som middels 
til høy.   
 

3.2.4 Kommunale NAV-tjenester (Vesentlighet M/H) 
 
Kommunen er forpliktet til å etterleve de krav som fremkommer i lov om sosiale tjenester.  
Lovens formål er 
 

å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herun-
der at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til ar-
beid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet, Jf. sosialtjenesteloven § 1.  

 
Blant kommunens oppgaver er råd og veiledning, vurdering av økonomisk stønad, midlertidi-
ge botilbud, individuell plan og kvalifiseringsprogram.  
 
Mulige risikofaktorer: 
• Ressurser 
• Manglende stedlig personell 
• Samarbeid/brukermedvirkning 
• Kompetanse 
• Mangelfull oppfølging og evaluering 
• Mange selvbetjeningsløsninger  

 
Vurdering:  
Konsekvensene av de mulige risikofaktorene kan være at brukere ikke får tilbud om de tjenes-
ter som de har krav på. Dersom NAV ikke klarer å oppfylle sine mål og forpliktelser i til-
strekkelig grad kan dette medføre at vanskeligstilte grupper opplever en krevende hverdag, 
både i forhold til økonomi, arbeid og bolig.  
 
Det fremgår av kommunens årsmelding at kommune de siste årene hatt sterk vekst i sosialut-
giftene. I 2015 har de klart å snu denne utviklingen, og ifølge kostra mottok 4,4 % av innbyg-
gerne mellom 20 – 66 år sosiale tjenester. Redusert aktivitet i oljesektoren kan påvirke kom-
munens sosialhjelpsutbetalinger. 
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Oppfølging av ungdom mellom 18- 30 år har fått høy prioritet i kommunen. Det er ønskelig 
med større fokus på arbeidslinjen og aktivitet rettet mot skole/praksis. Det er vanskelig for 
unge å komme inn på arbeidsmarkedet, og prosjektet arbeid for sosialhjelp er et til tak som 
har blitt etablert i denne forbindelse. Tiltaket innebærer at innbyggere i kommunen som mot-
tar sosialhjelp skal kunne få mulighet til å jobbe i kommunen.  
 
Konsekvensene for de som faller utenfor eller ikke får det tilbudet de har krav på, er store. 
Risikoreduserende tiltak vil blant annet være å få flest mulig ut i arbeid eller over på rett til-
tak. Brukermedvirkning og god oppfølging står sentralt i dette arbeidet, samtidig som det også 
er nødvendig å sikre at de ansatte i NAV har tilstrekkelig kompetanse og nødvendige ressur-
ser. Revisjonen vurderer vesentligheten som middels til høy på dette området. 
 

3.2.5 Bosetting og integrering av flyktninger (Vesentlighet M/H) 
 
Mulige risikofaktorer: 
• Kapasitet i flyktningtjenesten og voksenopplæring/ og eller introduksjonssenter 
• Kapasitet i barnehage, skole, helsetjeneste mv. 
• Manglende arbeidsmarkedstiltak 
• Mangelfull oppfølging og evaluering 
• Økte kostnader til økonomisk sosialhjelp 
• Kulturforskjeller 
 
Vurdering:  
Konsekvensen av ovennevnte risikofaktorer vil kunne medføre dårlig integrering, frafall i 
skolen, lav deltakelse i arbeidsliv og sosiale vanskeligheter. Frafall i skolen og utenforskap i 
arbeidslivet vil igjen kunne føre til dårligere levekår og helseutfordringer.   
 
Kommunestyret vedtok i desember 2015 å bosette 40 flyktninger i 2016, og 55 per år i 2017, 
2018 og 2019. Familiegjenforening er inkludert i disse tallene31. Antall asylsøkere og flykt-
ninger som kommer til landet er imidlertid synkende, og administrasjonen informerer om at 
faktisk mottak vil bli lavere i 2017.    
 
Kommunen utarbeidet i 2015 en helhetlig plan for bosetting og inkludering av flyktninger i 
kommunen. Her fremgår blant annet følgende:  
 

God og rask integrering forutsetter egnet bolig, barnehageplass til familier med små 
barn, et godt skoletilbud til barn og unge, et forsvarlig helsetilbud, kvalifisering mot 
jobb og utdanning og deltagelse i kultur – og fritidsliv 32.   
 

Bosetting av flyktninger er med andre ord et ansvar som berører alle virksomheter i kommu-
nen. Planen beskriver kommunens hovedutfordringer på området og hvordan disse utfordring-
ene skal følges opp. Dette er et krevende område for hele kommune Norge, revisjonen vurde-
rer risiko og vesentligheten som middels til høy. 

                                            
31 Søgne kommune, Kommunestyret 17.12.15, PS 120/15. Hentet fra 
http://utvalg.sogne.kommune.no/Utvalg/Kommunestyret/Møte-2015-12-
17/Z%20Møteprotokoll%20kommunestyret%2017.12.15.pdf  
32 Søgne kommune, Helhetlig plan for bosetting og inkludering av flyktninger i Søgne, s.4, hentet fra 
http://www.sogne.kommune.no/globalassets/dokumenter/politikk-og-innsyn/kommunale-planer/helhetlig-plan-
for-bosetting-og-inkludering-av-flyktninger-i-sogne-2016---2019.pdf  
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3.3 Oppvekstsektoren 
 
Oppvekstområdet består av kultur, skole, barnehage, PPT for Søgne og Songdalen og felles 
oppvekstkontor. Barneverntjenesten som også er organisert under oppvekst, inngår i den in-
terkommunale barneverntjenesten for kristiansandsregionen.  
 

3.3.1  Inkluderende læringsmiljø i skole og barnehage (Vesentlighet M/H) 

Mulige risikofaktorer: 
• Individ- og diagnoseperspektiv fremfor å jobbe målrettet mot inkluderende miljø (system-

perspektiv) 
• For mye segregerende tiltak og for mye fokus på spesialundervisning 
• Manglende fokus på forebygging og tidlig innsats 
• Kompetanse hos de ansatte 

Vurdering:  
Konsekvensene av dårlig læringsmiljø kan potensielt være svært alvorlige. Det kan blant an-
net føre til problemer med mobbing og at elevene får dårligere læringsutbytte. Dårligere læ-
ringsutbytte kan på et senere tidspunkt medføre frafall fra videregående opplæring og utenfor-
skap i arbeidslivet. 
 
For å fremme et godt læringsmiljø kreves det en langsiktig og systematisk tilnærming der 
formål og metodikk er forankret i hele organisasjonen. En av hovedsatsingene i skolen vil 
være å inkludere elevene best mulig og sørge for at det ordinære opplæringstilbudet er godt 
nok tilpasset den enkelte elev. Bakgrunnen for dette er blant annet at forskning viser at dette 
gir best resultater for alle elevene. Den interkommunale satsingen «inkluderende læringsmil-
jø» er viktig i denne forbindelse. Det er en generell utfordring at mange elever har rett på spe-
sialundervisning. I Søgne har det vært fokus på å få ned spesialundervisningen og de har den 
siste tiden klart å redusere andel elever som mottar spesialundervisning. Det fremgår av Kost-
ra at 7,7 % av elevene i Søgne mottok spesialundervisning i 2015. Dette var lavere enn lands-
gjennomsnittet (7,9 %), men noe høyere enn snittet i Kostragruppen (7,2 %) og fylket (7,0 %).  
 
Det brukes også store ressurser til barn i barnehage som har rett til spesialpedagogisk hjelp. 
Kommunen har høyere timeantall per barn enn det som er vanlig i andre kommuner, samtidig 
som antallet barn som får spesialpedagogisk hjelp er lavere enn i sammenlignbare kommuner. 
Det er igangsatt et arbeid der PPT og barnehageenheten vil undersøke hva som er rett omfang 
av ressurser og hva som skal tildeles etter de ulike lovverkene. Kommunen har som målset-
ting å komme på nivå med andre sammenlignbare kommuner33.  
 
I kommuneplanen står det skrevet at alle barn i skole og barnehage har rett på et mobbefritt 
miljø og det er utarbeidet handlingsplan mot mobbing i kommunens barnehager og grunnsko-
ler. Søgneskolen har de siste årene vært preget av et antall mobbesaker som har fått oppmerk-
somhet i lokale- og nasjonale medier. Revisjonen oppfatter at kommunen har fokus på 
problematikken og den senere tid har det blitt iverksatt flere tiltak, for eksempel gjennom an-
settelse av et elevombud. Elevombudet skal blant annet bidra til at alle elever får den opplæ-
ring og det psykososiale læringsmiljøet de har krav på34.  
                                            
33 Søgne kommune, Årsbudsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019, s.31. Hentet fra 
https://sogne.kommune.no/globalassets/dokumenter/okonomiavdelingen/okonomiplan-2016-2019-ferdig.pdf 
34 Søgne kommune, Elevombudet. Hentet fra http://www.sogne.kommune.no/barnehage-og-skole/elevombud/  
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Både forrige – og sittende kontrollutvalg mener at mobbing i skolen kan være et aktuelt tema 
for forvaltningsrevisjon. Det er iverksatt flere tiltak på området som kan bidra til å redusere 
sannsynligheten for at risikofaktorene oppstår, men konsekvensene for de barna som faller 
utenfor kan likevel bli store. Revisjonen vurderer derfor vesentligheten som middels til høy på 
dette området. 
  

3.3.2 Barnevern (Vesentlighet M/H) 
 
Søgne kommune har fra 1. januar 2016 felles barneverntjeneste med Songdalen, Birkenes, 
Lillesand og Kristiansand.    

Mulige risikofaktorer: 
• Mangelfull dialog/kontakt med enheter som kan melde fra til barnevernet 
• Manglende ressurser til å følge opp bekymringsmeldinger 
• Tilgang til ulike hjelpetiltak 
• Manglende kompetanse til å iverksette mest mulig hensiktsmessig tiltak 
• Oppfølging av tiltak 
• Mangelfull dokumentering og arkivering 
• Taushetsplikten som en barriere for samhandling med andre offentlige aktører 
• Rutiner og lovverket er ikke godt nok kjent 
• Et barnevern som i økende grad utsettes for press fra omverden 
 

Vurdering:  
Konsekvensen av risikofaktorene kan blant annet være at barn i risikosonen ikke blir oppdaget 
og får tidsnok hjelp, at hjelp og oppfølging ikke blir tilpasset den enkelte eller at det fattes 
vedtak som ikke er til det beste for barnet. Dette kan gi svært alvorlige konsekvenser til den 
det gjelder. Sannsynligheten for at konsekvensene inntrer vil være avhengig av barneverntje-
nestens bemanning, kompetanse og organisering.  
 
Både revisjonen og Fylkesmannen i Vest-Agder hadde tilsyn og kontroll på barnevernområdet 
i 2015. Revisjonen foretok en forvaltningsrevisjon av saksbehandlingen i barneverntjenesten 
og så nærmere på barnevernets arbeid med bekymringsmeldinger og undersøkelser. Revisjo-
nen konkluderte med at barneverntjenesten ikke henla for mange bekymringsmeldinger eller 
undersøkelser, men understreket behovet for en styrket internkontroll for å opprettholde lov-
krav og målsettinger på barnevernområdet. Det ble samtidig fremhevet at barneverntjenesten 
måtte sikre at deres arbeid ble tilstrekkelig dokumentert og arkivert35. Under Fylkesmannens 
tilsyn ble det gitt avvik ved at barneverntjenesten ikke sikret at alle meldere fikk skriftlig til-
bakemelding etter mottatt melding eller at alle offentlige meldere fikk skriftlig tilbakemelding 
etter gjennomført undersøkelse. I tillegg påpekte Fylkesmannen at kommunen i varierende 
grad dokumenterte hva som førte til åpning av undersøkelse eller henleggelse36. Barnevern-
tjenesten i Søgne ble i 2016 innlemmet i den interkommunale barneverntjenesten for kristian-

                                            
35 Les mer: Saksbehandling i barneverntjenesten, hentet fra 
http://www.komrevsor.no/getfile.php/99/Forvaltningsrevisjonsrapport%20-
%20saksbehandling%20i%20barneverntjenesten.pdf  
36 Fylkesmannen i Vest-Agder, Rapport fra tilsyn med kommunens arbeid med meldinger til barneverntjenesten 
og tilbakemelding til melder ved Søgne og Songdalen barneverntjeneste 2015.  Hentet fra 
https://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsrapporter/Vest-Agder/2015/Sogne-og-Songdalen-kommuner-
meldinger-til-barneverntjenesten-og-tilbakemelding-til-melder-2015/  
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sandsregionen. Det er utarbeidet felles rutiner og det har vært sterkt fokus på hvordan barne-
verntjenesten kan bli bedre på å dokumentere sine faglige vurderinger. 
 
For å hjelpe utsatte barn og unge er det en forutsetning at alle instanser som jobber med barn 
og unge samarbeider på tvers av fag- og ansvarsområder. Som tidligere nevnt, leverte revisjo-
nen i 2016 en rapport om samarbeidet mellom de kommunale tjenestene for barn og unge i 
Søgne kommune. Det fremgår av denne rapporten at andre instanser opplever barneverntje-
nesten som lukket og en krevende aktør å få til et godt samarbeid med. Det jobbes nå for å 
styrke samhandlingen mellom barneverntjenesten og øvrige tjenester i kommunen.  
 
Revisjonen vurderer vesentligheten som middels til høy.  
 

3.3.3 Sørge for at kommunale og private barnehager drives i henhold til krav 
gitt i lov og forskrift (Vesentlighet M)  

 
Mulige risikofaktorer: 
• Kompetanse hos de ansatte 
• Bemanningsnormen, antall barn per voksne 
• Lokalenes utforming, areal og inneklima 
 
Vurdering:  
Konsekvensen av risikofaktorene kan være at barna ikke får det tilbudet de har krav på.  
 
Risikoreduserende tiltak kan blant annet være å sikre at de ansatte har fått tilstrekkelig opplæ-
ring og innehar nødvendig kompetanse. Videre fokus på internkontroll vil kunne bidra til å 
sikre at barnehagene drives i henhold til lovverk og vedtatte retningslinjer.  
 
Revisjonen vurderer vesentligheten på dette området som middels.  
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3.4 Teknisk sektor 
 
Teknisk sektor består av ingeniørvesenet, eiendomsenheten og arealenheten. Sektoren har 
ansvar for planlegging, bygningsutvikling, grønne verdier, drift og vedlikehold av kommunale 
bygg, kommunalteknikk og utbyggingspolitikk.  
 

3.4.1 Bærekraftig utvikling – miljø, klima (Vesentlighet M/H) 
- Herunder sørge for at en bærekraftig utvikling legges til grunn for utviklingen i Søgne. 

 
Mulige risikofaktorer: 
• Økende temperatur 
• Ekstreme naturhendelser 
• Økende nedbørsmengde 
• Flere flommer og økende fare for skred 
 
Vurdering:  
Globalt er det liten tvil om at konsekvensene av klimaendringene kan bli svært alvorlige. Selv 
om Norge etter all sannsynlighet vil rammes svakere enn andre land, er det klart at også nors-
ke kommuner må forberede seg på utfordringer i fremtiden. 
 
Det er bred forskningsmessig enighet om at klimaendringer vil materialisere seg i dette år-
hundret, spørsmålet er hvor markant de vil fremtre. Det er fastsatt statlige retningslinjer for 
klima – og energiplanlegging i kommunene. Kommunene skal gjennom planlegging og øvrig 
myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp og 
øke miljøvennlig energiomlegging. Klimahensynene inngår i kommunens miljø-, areal og 
transport planlegging. Søgne kommune har over flere år lagt vekt på energieffektivisering i 
bygg, både ut fra et miljøhensyn og for å redusere driftskostnadene. Det ble i 2014 gjort en 
ekstra innsats i forhold til å kartlegge energibruken i kommunale bygg, i tillegg til at eien-
domsenheten vektlegger skolering og oppdatering av egne ansatte og bruk av ny teknologi. 
Kommunen har også underskrevet felles klimaplan for Knutepunkt Sørlandet. 
 
I kontrollutvalget har det blitt stilt spørsmål til kommunens saksfremstilling i arealsaker og 
hensyn til ulike miljøforhold, som kulturlandskap, naturlandskap og biologisk mangfold.  
 
Revisjonen vurderer vesentligheten på dette området som middels til høy.  
 

3.4.2 Beredskap/sikkerhet (Vesentlighet M/H)  
- Herunder om kommunen ivaretar sine oppgaver ved krisesituasjoner på en betryggende 

måte for å sikre liv og helse, viktige samfunnsfunksjoner, miljøet og materielle verdier. 
 
Mulige risikofaktorer: 
• Mangelfull sikring av befolkning, miljø og viktige samfunnsfunksjoner 
• Manglende overordnede planer og risikovurderinger 

 
Vurdering:  
Det er viktig at bolig- og ferdselsområder er trygge for alle. Utfordringer knyttet til infrastruk-
tur, trafikksikkerhet, flom, ras med videre er områder som det må tas hensyn til i driften av 
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kommunen. Konsekvensene kan bli store, både for kommunen og dens innbyggerne, dersom 
kommunen ikke takler krisesituasjoner på en god måte. 
Kommunen har utarbeidet en overordnet beredskapsplan som skal bidra til å sikre at kommu-
nen håndterer alvorlige hendelser på best mulig måte. Av planen fremgår blant annet kommu-
nens kriseledelse samt beskrivelser og rutiner for krisehåndtering37. Kommunen hadde tilsyn 
på beredskapsfeltet høsten 2016. I tilsynsrapporten ble det gitt to avvik: «Søgne kommunes 
helhetlige ROS- analyse beskriver ikke i tilstrekkelig grad risikobildet i kommunen og gir 
dermed ikke godt nok grunnlagt for helhetlig, langsiktig og målrettet arbeid med samfunns-
sikkerhet og beredskap» og « Søgne kommunes beredskapsplaner sikrer ikke overordnet ope-
rativ ledelse i en krisesituasjon. De sikrer heller ikke omlegging av tjenestene for å ivareta 
befolkningens behov for sosiale tjenester i en krisesituasjon»38. Kommunen har fått frist til 15. 
desember for å presentere en plan for utbedring av avvikene.  
 
Kommunens evne til å håndtere en krisesituasjon kan være avgjørende for liv, helse og miljø. 
Det er viktig at kommunen har tilfredsstillende planer og trening i å håndtere de situasjoner 
som oppstår. Revisjonen vurderer vesentligheten som middels til høy.  
 

3.4.3 Brukerbetalingene skal ikke overstige selvkost for VAR og andre selv-
kostområder (Vesentlighet M)  

- Dette gjelder blant annet vann, avløp og renovasjonstjenester, feiing og plan- og bygge-
saksbehandling. 

 
Mulige risikofaktorer: 
• Kostnadene kan bli belastet feil ansvar 
• Brukerne av tjenestene kan betale for mye eller for lite dersom det er vesentlige avvik 

mellom brukerbetaling og selvkost 
• Manglende kompetanse/ komplisert regelverk 
• Noen selvkosttjenester ivaretas av eksterne selskap 
 
Vurdering:  
Risikofaktorene kan medføre at kommunens innbyggere betaler for mye for tjenestene de 
mottar og kan i verste fall føre til tap av renomme og mulig erstatningsansvar for kommunen. 
 
Revisjonen foretar kontroll av selvkostregnskapet årlig. Revisjonens erfaring er at beregning 
av selvkost er komplisert. Fra 2015 er det trådt i kraft et nytt kapittel i avfallsforskriften, dette 
innebærer at kommunen skal kontrollere at kravene i forskrift overholdes ved levering av 
selvkosttjenester som leveres via andre selskaper. Dette innebærer økt risiko for kommunen 
da det er et komplisert regelverk og lett å gjøre feil. Revisjonen vurderer vesentligheten på 
området som middels.  
 
 
 
 

                                            
37 Søgne kommune (2016), Overordnet beredskapsplan, hentet fra 
https://sogne.kommune.no/globalassets/dokumenter/politikk-og-innsyn/kommunale-planer/overordnet-
beredskapsplan-uten-tiltakskort_160329.pdf  
38 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Rapport fra tilsyn med beredskapsplanlegging i Søgne kommune, s.1-2.  
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3.4.4 Plan- og byggesaksbehandling (Vesentlighet M)  
 
Mulige risikofaktorer: 
• Lovverket er ikke godt nok kjent 
• Kompetanse 
• Rutiner etterleves ikke 
• Stor saksmengde og press fra søkere 
• Forventninger fra innbyggerne vs krav fra sentrale myndigheter 
 
Vurdering:  
Overstående risikofaktorer kan medføre at behandling av byggesaker ikke skjer i henhold til 
lov, forskrift og vedtatte retningslinjer. Dette vil kunne føre til tap av renomme og tillit samt 
medføre erstatningskrav for kommunen. 
 
Sannsynligheten for feil er avhengig av at byggesaksavdelingen er tilstrekkelig bemannet og 
at de ansatte har tilstrekkelig god kompetanse om gjeldende plan- og bygningsregelverk. Plan- 
og bygningsloven med tilhørende forskrifter er et til dels komplisert regelverk som er gjen-
stand for hyppige revisjoner. Totalt sett vurderer revisjonen at risiko og vesentlighet som 
middels.   
 

3.4.5 Ulovlighetsoppfølging av byggesaker (Vesentlighet M) 
- Kommunen skal føre tilsyn med at byggesaker gjennomføres i henhold til tillatelser og 

bestemmelser gitt i medhold av plan- og bygningsloven. Der kommunen konstaterer at det 
foreligger et ulovlig tiltak har kommunen ulike muligheter for å følge opp saken. Kom-
munens virkemidler på dette området er å anvende bestemmelsene om pålegg om stan-
sing, retting, forelegg og tvangsmulkt.  

 

Mulige risikofaktorer: 
• Manglende ressurser til å følge opp mulige ulovligheter og føre tilsyn 
• Komplisert regelverk/kompetanse om gjeldende regelverk på området 
• Områder med spredt bebyggelse er vanskeligere å oppdage 
• Eksternt press 

 
Vurdering:  
Manglende ulovlighetsoppfølging vil kunne medføre svekket tillit til kommunen. En annen 
konsekvens vil kunne være at det utvikler seg en kultur for at ulovlig utbygging ikke oppda-
ges og at kommunens innbyggere i større eller mindre grad ikke tar hensyn til byggeregler ved 
oppføring av bygg. Man vil da kunne risikere å få mye uønsket og utilsiktede bygg og bebyg-
gelse.  
 
Ulovlighetsoppfølging av byggesaker er tidkrevende og beslaglegger mye av enhetens ressur-
ser. Revisor vurderer vesentligheten som middels på dette området.   
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3.4.6 Utvikle og vedlikeholde kommunens bygningsmasse (Vesentlighet M) 

Mulige risikofaktorer: 
• Manglende utvikling og vedlikehold 
• Kommunen prioriterer tjenestetilbud til innbyggerne fremfor vedlikehold når kommune-

økonomien er stram 
• Avventing av vedlikehold kan medføre økte kostnader senere 
	
Vurdering:  
Risikofaktorene kan medføre at nødvendig vedlikehold ikke blir utført, forfall krever totalre-
novering på grunn av at manglende vedlikehold og at lovpålagte krav ikke blir overholdt.  
 
Risikoreduserende tiltak kan være vurdering av tilstanden på kommunens bygningsmasse og 
synliggjøre tilgjengelige midler kontra behov. Revisjonen vurderer vesentligheten som mid-
dels. Etterslep på vedlikeholdssiden kan på sikt gå ut over tjenestetilbud og fremtidig kom-
muneøkonomi.  
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4 Oppsummering  
	
Revisjonen har i denne analysen pekt på ulike områder, både overordnet og innenfor den en-
kelte sektor, hvor det kan være aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Målet med analy-
sen er å gi kontrollutvalget et godt grunnlag for å utarbeide plan for forvaltningsrevisjon for 
perioden 2016-2019. 
 
Under oppsummeres de områder som har blitt nærmere omtalt i analysen: 
 
Overordnet: 
• Styring og internkontroll (Vesentlighet M/H) 
• Korrekt og effektiv saksbehandling i forhold til forvaltningslovens bestemmelser og øvrig 

lovverk (Vesentlighet M/H)  
• Gjeldsnivået (Vesentlighet M) 
• Kontroll med kommunale selskap og god forvaltning av kommunens eierinteresser (Ve-

sentlighet M/H) 
• Etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser (Vesentlighet M) 
• Sykefravær i kommunen (Vesentlighet M/H) 
• Arbeidskraft (Vesentlighet M) 
• Arkivhåndtering (Vesentlighet M/H) 
• Praktisering av offentlighetsloven (Vesentlighet M/H) 
• IT- sikkerhet (Vesentlighet M) 
• Samarbeid mellom kommunens tjenester for barn og unge (Vesentlighet M/H) 
 
Helse- og omsorgssektoren: 
• Sørge for tjenester i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven og gjeldende forskrifter 

(Vesentlighet H) 
• Helhetlige og koordinerte helse- og omsorgstjenester (samhandlingsreformen) (Vesentlig-

het H) 
• Behandlings- og oppfølgingstilbud til personer/pasienter med psykiske lidelser og/eller 

rusrelaterte problemer (Vesentlighet M/H) 
• Kommunale NAV-tjenester (Vesentlighet M/H) 
• Bosetting og integrering av flyktninger (Vesentlighet M/H) 
 
Oppvekstsektoren:  
• Inkluderende læringsmiljø i skole og barnehage (Vesentlighet M/H) 
• Barnevern (Vesentlighet M/H) 
• Sørge for at kommunale og private barnehager drives i henhold til krav gitt i lov og for-

skrift (Vesentlighet M) 
 
Teknisk sektor:  
• Bærekraftig utvikling – miljø, klima (Vesentlighet M/H) 
• Beredskap/sikkerhet (Vesentlighet M/H) 
• Brukerbetalingene skal ikke overstige selvkost for VAR og andre selvkostområder (Ve-

sentlighet M) 
• Plan- og byggesaksbehandling (Vesentlighet M) 
• Ulovlighetsoppfølging av byggesaker (Vesentlighet M) 
• Utvikle og vedlikeholde kommunens bygningsmasse (Vesentlighet M) 
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