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Møteprotokoll  
 

Søgne kontrollutvalg 

 
Dato: 26.09.2017 kl. 09:00 
Sted: Rådhuset, kommunestyresalen 
Arkivsak: 17/00008 
  
Til stede:  Jan Stubstad (H), Peder Johan Pedersen (SV), Marianne Bakke Meiholt (AP), 

Reidun Westergren (H), Roar Tufteland (KRF) 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Revisjonssjef Tor Ole Holbek 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Morten Gahrsen 
 
Ordfører Astrid Margrethe Hilde (sak 25/17-27/17 og 32/17-1a-d) 
Brannsjef Jan Røilid (sak 25/17) 
Rådmann Kim Høyer Holum (sak 25/17-27/17 og 32/17-1a-d) 
Organisasjonssjef Gustav Skretting (sak 26-27/17) 
Avdelingsleder Dag Morten Frantzen (sak 27/17) 

  
Protokollfører: Sekretær Alexander Etsy Jensen 
  
 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/17 17/00008-20 Godkjenning av møteinnkalling 26.09.17 3 

Møteprotokoll 

4/17 17/00008-21 Godkjenning av protokoll fra møte 16.05.17 4 

Saker til behandling 
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25/17 17/03748-6 
Oppfølging av rapport fra selskapskontroll av Kristiansandsregionen 
brann og redning IKS og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen 5 

26/17 17/14162-2 
Orientering ved rådmann knyttet til uklarheter til 10 - 
faktorundersøkelsen 6 

27/17 17/14176-1 Ansettelser ifbm. den pågående kommunesammenslåingsprosessen 7 

28/17 17/14155-1 Bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 8 

29/17 17/14152-1 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - Søgne kommune 9 

30/17 17/14151-2 
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 
Søgne kommune 

10 

31/17 17/00016-7 Orientering fra revisjonen 26.09.17 11 

32/17 17/00023-10 Referatsaker 26.09.17 12 

33/17 17/00030-7 Eventuelt 26.09.17 14 

    

 
 
Søgne, 26.09.2017 
 
 
Jan Stubstad         Alexander Etsy Jensen 
Kontrollutvalgsleder        Sekretær   
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Møteinnkalling 

4/17 Godkjenning av møteinnkalling 26.09.17 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 26.09.2017 4/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Møteinnkalling 26.09.17 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Møteinnkalling 26.09.17 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

4/17 Godkjenning av protokoll fra møte 16.05.17 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 26.09.2017 4/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokollen fra møte 16.05.17 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Protokollen godkjennes med følgende merknad til vedtaket i sak 19/17 andre avsnitt: 
Ordlyden endres til «Det er viktig for allmenheten å vite at det er åpenhet omkring politiske 

prosesser».  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokollen fra møte 16.05.17 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

25/17 Oppfølging av rapport fra selskapskontroll av Kristiansandsregionen 
brann og redning IKS og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 26.09.2017 25/17 
 
 
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 
Brannsjef Jan Røilid møtte i kontrollutvalget for å orientere om oppfølgingen av rapporten og 
svarte på spørsmål. Rådmann Kim Høyer Holum og ordfører Astrid Margrete Hilde var også 
til stede under behandlingen av saken i egenskap av henholdsvis verv som styreleder og leder 
av representantskapet i selskapet.  
 
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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26/17 Orientering ved rådmann knyttet til uklarheter til 10 - 
faktorundersøkelsen 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 26.09.2017 26/17 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Møtebehandling 
Rådmann var invitert til kontrollutvalgets møte for å orientere om saken og svare på spørsmål 
fra utvalgets medlemmer. Organisasjonssjef Gustav Skretting var også delaktig under 
behandlingen av saken.  
 
Både ordfører og rådmann redegjorde for deres vurderinger knyttet til saken. Oppsummert 
kom dette frem: 
 
Det kom frem under orienteringen at det på mandagsmøte den 27.03.17 mellom politisk 
ledelse og administrasjonen ble orientert om at 10-faktorundersøkelsen ble avsluttet i løpet av 
dagen, men at man allerede på daværende tidspunkt kunne si at den kom til å gi gode 
resultater. Det ble videre opplyst at undersøkelsen registreres i et eget system og resultantene 
var tilgjengelige for alle ledere i kommunen fra 28.03.17.  
 
Administrasjonen var beredt til å legge fram resultatene i kommunestyret den 30.03.17, men 
ordføreren ønsket at de først skulle legges frem i Administrasjonsutvalget på grunn av at 
undersøkelsen på det tidspunkt ikke var ferdig analysert, og den var ikke presentert for 
ansatte. Det opplystes også om at sakskartet til 30.03.17 var fullt, og ordfører ikke fant det 
forsvarlig å fravike ordinær saksgang for å sette den saken på sakskartet kun få dager etter.  
 
Videre fremkom det at 10-faktorundersøkelsen først ble tilgjengelig for alle kommunestyre 
medlemmene den 05.04.17 og at rapporten først ble lagt ut på kommunens web side den 
18.04.17. Administrasjonsutvalgets medlemmer fikk en presentasjon av resultatene fra 10-
faktorundersøkelsen den 04.04.17. Dermed var ikke resultatene fra 10-faktorundersøkelsen 
kjent for alle kommunestyre medlemmene før etter kommunestyrets vedtak den 30.03.17.  
 
Leder fremsatte slikt forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget anmoder både politisk- og administrativ ledelse om å legge til grunn 

prinsippet om god forvaltningsskikk og presiserer i den sammenheng viktigheten av at alle 

beslutningstakere har tilgang til lik informasjon til samme tid.  

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt av leder.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anmoder både politisk- og administrativ ledelse om å legge til grunn 
prinsippet om god forvaltningsskikk og presiserer i den sammenheng viktigheten av at alle 
beslutningstakere har tilgang til lik informasjon til samme tid. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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27/17 Ansettelser ifbm. den pågående kommunesammenslåingsprosessen 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 26.09.2017 27/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Organisasjonssjef Gustav Skretting og avdelingsleder Dag Morten Frantzen redegjorde for 
ansettelsen av ny arkivleder.  
 
Rådmann var invitert til kontrollutvalgets møte for å gi en orientering om ansettelser ifbm. 
den pågående kommunesammenslåingsprosessen og svare på eventuelle spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
Leder fremsatte slikt forslag til vedtak: 
Redegjørelsen til rådmann tas til orientering.  

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt av leder.  
 
Vedtak  
Redegjørelsen til rådmann tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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28/17 Bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 26.09.2017 28/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet redegjorde for bakgrunnen for saken. 
 
Med bakgrunn i vedtatt plan for forvaltningsrevisjon og overordnet analyse drøftet 
kontrollutvalget de ulike prosjektene som framgår av planen og foretok en bestilling av neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt. 
 
Innspill fra kontrollutvalget: 

- Internkontroll 
- Avviksmeldinger 
- Arkivlogg  

 
Leder fremsatte slikt forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget bestiller prosjektplan for neste forvaltningsrevisjonsprosjekt med tema 

"Arkivhåndteringr" fra Agder Kommunerevisjon IKS. 

 

Kontrollutvalget ber revisjonen vurdere innspillene i forbindelse med arbeidet med 

prosjektplanen. 

 

Prosjektplanen legges frem for kontrollutvalget så fort den er klar. 

 
Votering 
Enstemmig for leders forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget bestiller prosjektplan for neste forvaltningsrevisjonsprosjekt med tema 
"Arkivhåndteringr" fra Agder Kommunerevisjon IKS. 
 
Kontrollutvalget ber revisjonen vurdere innspillene i forbindelse med arbeidet med 
prosjektplanen. 
 
Prosjektplanen legges frem for kontrollutvalget så fort den er klar. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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29/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - Søgne kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 26.09.2017 29/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 
 
Kommunestyret vedtar framlegg til budsjett for 2018 for kontroll og tilsynsvirksomheten i 
Søgne kommune med en ramme på kr. 1 292 000,- 
 
Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet la frem forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2018 i Søgne 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 kommunestyret: 
 
Kommunestyret vedtar framlegg til budsjett for 2018 for kontroll og tilsynsvirksomheten i 
Søgne kommune med en ramme på kr. 1 292 000,- 
 
Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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30/17 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 
Søgne kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 26.09.2017 30/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 for Søgne kommune tas til 
orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Leif Morten Gahrsen orienterte om overordnet 
revisjonsstrategi 2017 for Søgne kommune og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 for Søgne kommune tas til 
orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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31/17 Orientering fra revisjonen 26.09.17 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 26.09.2017 31/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Agder Kommunerevisjon IKS vil orientere om følgende i møte: 

1. Løpende revisjon 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Leif Morten Gahrsen orienterte om løpende 
revisjon: 

- Særattestasjoner 
- Momskompensasjon 
- Årlig forespørsel til ledelsen med svar fra rådmann  

 
2. Returkraft AS 

Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om "rentesaken" i Returkraft AS. 
Utvalget fikk utdelt notat – orientering om «rentesaken» i Returkraft AS. 

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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32/17 Referatsaker 26.09.17 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 26.09.2017 32/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

1. Referatsaker: 
a. Status - Revidering av Søgne kommunes varslingsrutiner (behandlet i kst. 

27.04.17) 
Administrasjonen tar sikte på å forberede en sak til kommunestyret i november 
møtet med bakgrunn i den nye KS veilederen. 
 

b. Status - Medlemskap i Transparency International Norge for Søgne kommune 
(behandlet i kst. 16.02.17) 
Søgne kommune ble medlem i april 2017, fortsatt en del arbeid før alt er på 
plass.  

 
c. Status - Rettssak mot fagforeningen Parat 

Avventer rettsbehandling i desember 2017.  
 

d. Status - Informasjon om varslingssaker (behandlet i kst. 24.05.17) 
Kontrollutvalgsleder informerte kommunestyret i møte 24.05.17 

 
2. Innkommen post 

a. Arkiv varsel – forsøk på sletting i arkivet 
Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet under behandlingen av deler av saken 
jf. Kommunelovens § 31.3 

 
Rådmann informerte om forhold knyttet til saken.  
 
På bakgrunn av informasjonen som kom frem ber kontrollutvalget om å få 
forelagt en sak i neste møte som danner grunnlag for videre oppfølging.  
 

b. Epost fra Arvid Andersen til KU datert 03.05.17 
Sekretariatet svarer ut henvendelsen, der det opplyses at riktig instans å 
henvende seg til er kommunalsjef teknisk.  
 

3. Saker behandlet i kommunestyret: 
a. 31.08.17 PS 95/17 Saksfremlegg - Uttalelse fra kontrollutvalget vedr. 

kommunens praksis knyttet til uformelle møter 
b. 24.05.17 PS 51/17 Informasjon om varslingssaker 
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4. Neste møte 31.10.17 kl. 09:00 
a. Kommunesammenslåingsprosess – fokus på kontrollutvalgets oppgaver 

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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33/17 Eventuelt 26.09.17 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 26.09.2017 33/17 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget behandlet følgende saker under eventuelt: 

1. Foreløpig påmelding til NKRF sin KU konferanse: Marianne, Reidun, Jan.  
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


