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Møteprotokoll  
 

Kristiansand kontrollutvalg 

 
Dato: 21.09.2017 kl. 12:00 
Sted: Rådhuskvartalet, møterom Anna Jakobsen 
Arkivsak: 17/00010 
  
Til stede:  Makvan Kasheikal (DEM), Leif Oskar Hopland (AP), Vidar Karlsen (KRF), 

May Erna Karlsen (SV) 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Harald Bjøran (H) for Terje Pettersen (H) 

  
Forfall:  Terje Pettersen (H) 
  
Andre: Revisjonssjef Tor Ole Holbek 

Ass. revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen 
Forvaltningsrevisor Stein Fossgard Grøntoft (sak 37-38/17) 
 
Fagdir. v/SSHF Per Engstrand (sak 37/17) 
SSHF Marianne Jacobsen (sak 37/17) 
Ass. Helse- og sosial dir. Janne Breigutu Brunborg (sak 37/17) 
Virksomhetsleder Service og forvaltning Tor Kydland (sak 37/17) 
Barnevernsleder Monica Brunner (sak 38/17) 
Leder for ungdomsavdelingen Astrid Benestvedt (sak 38/17) 
Enhetsleder for barne- og familietjenester Petter Stranger (sak 38/17) 
Beredskapssjef Sigurd Paulsen (sak 39/17) 
Avdelingsleder bygg og eiendom Per-Christian Nygård (sak 39/17) 
Rådgiver Guro Skår Myre (sak 39/17) 
Teknisk direktør Ragnar Evensen (sak 40/17) 
Byingeniør Terje Lilletvedt (sak 40/17) 
Prosjektleder Torleif Jacobsen (sak 40/17) 
Økonomidirektør Terje Fjellvang (sak 41/17) 
Brannsjef Jan Røilid (sak 41/17) 

  
Protokollfører: Sekretær Alexander Etsy Jensen 
  

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 
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Kristiansand, 21.09.2017 
 
 
Makvan Kasheikal        Alexander Etsy Jensen 
Kontrollutvalgsleder        Sekretær  
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Møteinnkalling 

5/17 Godkjenning av møteinnkalling 21.09.17 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kristiansand kontrollutvalg 21.09.2017 5/17 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Møteinnkalling 21.09.17 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Møteinnkalling 21.09.17 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

5/17 Godkjenning av protokoll fra møte 31.08.17 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kristiansand kontrollutvalg 21.09.2017 5/17 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 31.08.17 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 31.08.17 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

37/17 Orientering om problematikk knyttet til smerte- og intravenøs-
behandling i hjemmet - Samhandling mellom kommunehelsetjenesten og 
sykehuset  
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kristiansand kontrollutvalg 21.09.2017 37/17 

 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av rådmanns orientering. 
 
Møtebehandling 
Leif Oskar Hopland ba om at utvalget vurderte hans habilitet i saken, hen ble funnet habil til å 
være med å behandle saken.  
 
I sammen med sakspapirene fikk kontrollutvalget tilsendt en skriftlig tilbakemelding datert 
15.09.17.  
 
På vegne av rådmann møtte virksomhetsleder Service og forvaltning Tor Kydland og ass. 
helse- og sosial direktør fra SSHF møtte fagdirektør ved Sørlandet sykehus Per Engstrand og 
Marianne Jacobsen for å orientere om saken.  
 
Kontrollutvalgets møter er åpne for publikum og fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen var til 
stede under behandlingen av denne saken. Utvalget åpnet også opp for at fylkeslegen kunne 
besvare et konkret spørsmål vedr. Fylkesmannens oppfølging av saken.  
 
Leder fremsatte slikt forslag til vedtak: 
 

Kontrollutvalget anmoder rådmann om å jobbe for at det skal være klare avtaler om 

samhandling for denne type pasienter for å gi trygge og forsvarlige helsetjenester. 

 

Kontrollutvalget støtter opp om at kommunene på Agder og sykehuset skal gjennomgå 

avtaleverket med sikte på å forbedre samarbeidsavtalene, gjerne forenkle og presisere der det 

lett blir misforståelser. 

 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt av leder. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anmoder rådmann om å jobbe for at det skal være klare avtaler om 
samhandling for denne type pasienter for å gi trygge og forsvarlige helsetjenester. 
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Kontrollutvalget støtter opp om at kommunene på Agder og sykehuset skal gjennomgå 
avtaleverket med sikte på å forbedre samarbeidsavtalene, gjerne forenkle og presisere der det 
lett blir misforståelser. 
 
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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38/17 Orientering ved Barnevernstjenesten for Kristiansandsregionen etter 
flere alvorlige voldshendelser utført av barn og unge 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kristiansand kontrollutvalg 21.09.2017 38/17 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Barnevernsleder Monica Brunner var invitert til kontrollutvalgets møte for å orientere om 
noen av de problemstillingene som reises etter de alvorlige voldshendelser utført av barn og 
unge. I tillegg fikk utvalgets medlemmer anledning til å stille spørsmål. I tillegg møtte leder 
for ungdomsavdelingen Astrid Benestvedt og enhetsleder for barne- og familietjenester Petter 
Stranger.   
 
Orienteringen fra barnevernstjenesten ble gjennomført som åpen sekvens.  
 
Kontrollutvalgets møter er åpne for publikum og seniorrådgiver Anne Stiansen var til stede 
under behandlingen av denne saken. Utvalget åpnet også opp for at Stiansen kunne besvare et 
konkret spørsmål vedr. Fylkesmannens oppfølging av saken. 
 
Leder fremsatte slikt forslag til vedtak: 
 

Saken tas til foreløpig orientering. 

 

Kontrollutvalget ber om å få tilsendt den endelige tilsynsrapporten fra Helsetilsynets tilsyn av 

både kommunal og statlig barneverntjeneste og psykisk helsevern når den foreligger.  

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt av leder.  
 
Vedtak  
Saken tas til foreløpig orientering. 
 
Kontrollutvalget ber om å få tilsendt den endelige tilsynsrapporten fra Helsetilsynets tilsyn av 
både kommunal og statlig barneverntjeneste og psykisk helsevern når den foreligger. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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39/17 Oppfølging av kommunale reguleringer ved anleggsarbeid - ulykken i 
Vågsbygd 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kristiansand kontrollutvalg 21.09.2017 39/17 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar rådmanns skriftlige tilbakemelding til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Beredskapssjef Sigurd Paulsen møtte på vegne av teknisk direktør for å orientere 
kontrollutvalget i møtet, i tillegg til å svare på spørsmål fra utvalget. I tillegg møtte 
avdelingsleder bygg og eiendom Per-Christian Nygård og rådgiver Guro Skår Myre fra 

Kristiansand Eiendom.  
 
Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet under behandlingen av deler av saken jf. 
Kommunelovens § 31.3 – jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar rådmanns skriftlige tilbakemelding til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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40/17 Orientering om kostnadssprekken på renseanlegget på Odderøya  
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kristiansand kontrollutvalg 21.09.2017 40/17 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av orienteringen fra rådmann. 
 
 
Møtebehandling 
Teknisk direktør Ragnar Evensen møtte i kontrollutvalget for å orientere om 
kostnadssprekken. I tillegg møtte byingeniør Terje Lilletvedt og prosjektleder Torleif 
Jacobsen. Hensikten med orienteringen var å få belyst hva som kan skyldes kostnadssprekken 
og hvorvidt noe kunne vært gjort annerledes for å forhindre kostnadssprekken. 
 
Kontrollutvalget fikk utdelt et notat utarbeidet av prosjektleder Torleif Jacobsen, som 
beskriver Odderøya renseanlegg, utbygging og historikk m. m. datert 08.09.17.  
 
Leder fremsatte slikt forslag til vedtak: 
 
Saken tas til foreløpig orientering. 

 

Kontrollutvalget ber om en skriftlig tilbakemelding/evaluering når prosjektet er ferdigstilt.  

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt av leder.  
 
Vedtak  
Saken tas til foreløpig orientering. 
 
Kontrollutvalget ber om en skriftlig tilbakemelding/evaluering når prosjektet er ferdigstilt 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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41/17 Oppfølging av rapport fra selskapskontroll av Kristiansandsregionen 
brann og redning IKS og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen. 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kristiansand kontrollutvalg 21.09.2017 41/17 

 
 
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. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet gjorde oppmerksom på feil i saksfremlegget. 
 
Økonomidirektør Terje Fjellvang og brannsjef Jan Røilid møtte i kontrollutvalget for å 
orientere om oppfølgingen av rapporten og svarte på spørsmål. 
 
Endringsforslag fremsatt av leder: 
Kontrollutvalget er fornøyd med de iverksatte tiltak for å følge opp rapporten og ønsker å 

motta en skriftlig tilbakemelding fra rådmann og brannsjef innen utgangen av april 2018. 

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak, med endringsforslag fremsatt av leder.  
 
Vedtak  
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 innen utgangen av april 2018. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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42/17 Orientering om "rentesaken" - Returkraft AS 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kristiansand kontrollutvalg 21.09.2017 42/17 

 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens notat vedr. rentesaken i Returkraft AS til etterretning og 
oversender notatet til bystyret med følgende forslag til vedtak: 
 
Bystyret tar revisjonens notat vedr. rentesaken i Returkraft AS til etterretning. 
 
Bystyret etterkommer revisjonens følgende anbefalinger: 

1. At det startes et arbeid sammen med Arendal kommune og de øvrige eierne i Returkrat AS, 
for å sikre garantikommunene direkte eierskap i Returkraft AS. 

2. I de aksjeselskaper hvor kommunen har direkte eller indirekte eierskap så må man søke å sikre 
at man ikke har styreleder på gjennomgående representasjon – dvs. at man er styreleder i flere 
ledd. 

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

 
Bystyret bes om å rapportere tilbake til kontrollutvalget om hvordan anbefalingene blir fulgt 
opp.  
 
 
Møtebehandling 
Agder Kommunerevisjon IKS redegjorde for saken i møte.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar revisjonens notat vedr. rentesaken i Returkraft AS til etterretning og 
oversender notatet til bystyret med følgende forslag til vedtak: 
 
Bystyret tar revisjonens notat vedr. rentesaken i Returkraft AS til etterretning. 
 
Bystyret etterkommer revisjonens følgende anbefalinger: 

1. At det startes et arbeid sammen med Arendal kommune og de øvrige eierne i Returkrat 
AS, for å sikre garantikommunene direkte eierskap i Returkraft AS. 

2. I de aksjeselskaper hvor kommunen har direkte eller indirekte eierskap så må man søke å 
sikre at man ikke har styreleder på gjennomgående representasjon – dvs. at man er 
styreleder i flere ledd. 

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

 
Bystyret bes om å rapportere tilbake til kontrollutvalget om hvordan anbefalingene blir fulgt 
opp. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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43/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - Kristiansand kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kristiansand kontrollutvalg 21.09.2017 43/17 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget innstiller følgende til bystyret: 
 
Bystyret vedtar framlegg til budsjett for 2018 for kontroll og tilsynsvirksomheten i 
Kristiansand kommune med en ramme på kr. 8 084 000,- 
 
Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til bystyret via formannskapet. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet la frem forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2018 i Kristiansand kommune. 
 
Revisjonen orienterte om deres del budsjettet for 2018. 
 
Det ble presisert fra Agder Kommunerevisjon IKS at deres kostnader baseres på en avregning 
time for time og ikke en «fordelingsnøkkel». 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget innstiller følgende til bystyret: 
 
Bystyret vedtar framlegg til budsjett for 2018 for kontroll og tilsynsvirksomheten i 
Kristiansand kommune med en ramme på kr. 8 084 000,- 
 
Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til bystyret via formannskapet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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44/17 Orientering fra revisjonen 21.09.17 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kristiansand kontrollutvalg 21.09.2017 44/17 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Agder Kommunerevisjon IKS orienterte om følgende i møte: 

1. Løpende revisjon 
Ass. revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen orienterte om løpende revisjon. 

a. Uttalelse på tre avsluttede byggeprosjekter.  
Kommer tilbake som egne saker i neste møte. 

 
2. Fidje kilen – Reguleringsplan 

Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte kort om de undersøkelsene som er foretatt.  
 

3. Pågående prosjekter 

Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte kort om pågående prosjekter. 
a. Selskapskontroll AKT – I sluttfasen med rapporten 
b. Forvaltningsrevisjon knyttet til sykefravær – Godt i gang  

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering.  
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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45/17 Referatsaker 21.09.17 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kristiansand kontrollutvalg 21.09.2017 45/17 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

1. Referatsaker: 
Ingen referatsaker. 
 

2. Innkommen/utgående post: 
Ingen innkommen/utgående post. 

 
3. Saker behandlet i bystyret: 

Ingen saker.  

 
4. Neste møte 09.11.17 kl. 12:00 

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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46/17 Eventuelt 21.09.17 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kristiansand kontrollutvalg 21.09.2017 46/17 

 
 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
 
Møtehandsaming 
Ingen saker ble behandlet under eventuelt.  
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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