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Møteinnkalling  
 

Søgne kontrollutvalg 

 
Dato: 08.12.2017 kl. 09:00  
Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen  
Arkivsak: 17/00008  
Arkivkode: 033   
 
Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no eller tlf. 
91 82 75 45. 
 
Vara møter bare etter egen innkalling. 
 
Innkalling er sendt til: 
 
Navn     Funksjon    Representerer_________________ 
Jan Stubstad    Leder     H 
Peder Johan Pedersen   Nestleder    SV 
Reidun Westergren   Medlem    H 
Roar Tufteland   Medlem    KRF 
Marianne Bakke Meiholt Medlem    AP 
 
I tillegg møter følgende: 
Rådmann Kim Høyer Holum, sak 34-36/17-1   Kl. 09:00 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

5/17 17/00008-27 Godkjenning av møteinnkalling 08.12.17 3 

Møteprotokoll 

5/17 17/00008-28 Godkjenning av protokoll fra møte 26.09.17 4 

Saker til behandling 

34/17 17/15786-1 Orientering om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017  5 

35/17 17/15788-1 
Orientering - Rådmanns forslag til budsjett for 2018 Søgne 
kommune og økonomiplan 2018-2021 6 
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36/17 17/14728-2 Oppfølging av innkommet varsel - forsøk på sletting i arkivet 7 

37/17 17/15925-1 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne 
kommune 

9 

38/17 15/15187-6 Orientering om "rentesaken" - Returkraft AS 11 

39/17 17/15540-1 Revisors egenvurdering av uavhengighet - Søgne kommune 14 

40/17 17/15921-1 Møte- og arbeidsplan for 2018 15 

41/17 17/00016-10 Orientering fra revisjonen 08.12.17 18 

42/17 17/00023-12 Referatsaker 08.12.17 19 

43/17 17/00030-9 Eventuelt 08.12.17 20 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no  
 
Møtet er åpent for publikum. 
 
Arendal, 01.12.2017 
 
 
For 
Jan Stubstad 
Kontrollutvalgsleder 
 
Alexander Etsy Jensen (sign.) 
Sekretær for kontrollutvalget   
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Møteinnkalling 

5/17 Godkjenning av møteinnkalling 08.12.17 
 
Arkivsak-dok.  17/00008-27 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 08.12.2017 5/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 08.12.17 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Møteinnkalling 08.12.17 
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Møteprotokoll 

5/17 Godkjenning av protokoll fra møte 26.09.17 
 
Arkivsak-dok.  17/00008-28 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 08.12.2017 5/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Protokollen fra møte 26.09.17 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll 26.09.17 
 
 

Vedlegg til sak 

Protokoll 26.09.17
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Saker til behandling 

34/17 Orientering om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017  
 
Arkivsak-dok.  17/15786-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 08.12.2017 34/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
I henhold til kommunelovens kap. 5 og Forskrift om årsbudsjett § 10 skal rådmannen gjennom 
budsjettåret legge frem for kommunestyret rapporter som viser den økonomiske utviklingen i 
henhold til budsjettet. Dersom det er grunn til det, skal det i rapportene foreslås nødvendige 
tiltak. 
 
Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget behandler ikke tertialrapportene fra rådmannen, bare årsregnskapet. Som et ledd 
i å sikre egenkontrollen knyttet til at kommunens økonomiske forvaltning foregår i samsvar med 
gjeldende bestemmelser og vedtak mv. (kommuneloven § 77 punkt 4), vil det likevel være 
naturlig at kontrollutvalget holder seg oppdatert om den økonomiske situasjonen og utfordringer 
gjennom året. 
 
Det gjøres oppmerksom på at rådmannens tertialrapport ikke legges ved denne saken da denne er 
å finne i kommunestyrets sak 112/17 behandlet i møte 26.10.17. 
 
Rådmann Kim Høyer Holum stiller i møtet for å orientere om økonomiske situasjon pr. 2. tertial. 
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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35/17 Orientering - Rådmanns forslag til budsjett for 2018 Søgne kommune 
og økonomiplan 2018-2021 
 
Arkivsak-dok.  17/15788-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 08.12.2017 35/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget skal ikke behandle forslag til budsjett verken fra rådmannen eller 
formannskapet, men har selvstendig innstillingsrett overfor kommunestyret når det gjelder den 
delen av budsjettet som gjelder kontroll, tilsyn og revisjon. Dette har kontrollutvalget oversendt 
til kommunen, og det skal følge budsjettsaken via formannskapet til kommunestyret. 
 
Det har likevel stor verdi for kontrollutvalget å få en orientering om hvordan rådmanns forslag til 
budsjett for 2018 er for kommunen, som et ledd i kontrollutvalgets ansvar for å påse at det føres 
kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og 
vedtak, jf. Kommuneloven § 77 4. 
 
Rådmann Kim Høyer Holum vil orientere om rådmannens forslag til budsjett for 2018 Søgne 
kommune og økonomiplan 2018-2021 i møtet. 
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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36/17 Oppfølging av innkommet varsel - forsøk på sletting i arkivet 
 
Arkivsak-dok.  17/14728-2 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 08.12.2017 36/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar rådmanns redegjørelse til orientering. 
 
Kontrollutvalget anmoder revisjonen om å ta med de spørsmålene og problemstillingene som 
denne saken reiser i det videre arbeidet med forvaltningsrevisjon av arkivområdet. 
 
Kontrollutvalget anmoder ordfører og rådmann om å avklare deres roller, ansvar og samarbeid i 
forbindelse med saksforberedelser. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
På bakgrunn av informasjonen som kom frem i kontrollutvalgets møte 26.09.17 under sak 32/17-
2a (Referatsaker - Innkommen post, Arkiv varsel – forsøk på sletting i arkivet), har sekretariatet 
på vegne av kontrollutvalget innhentet en skriftlig redegjørelse fra rådmann. Med bakgrunn i 
denne redegjørelsen får kontrollutvalget forelagt denne saken.  
 
 
Saksopplysninger: 
Rådmann ble bedt om å skriftlig gjøre rede for hva som har skjedd i arkivet rundt saken fra 
06.06.17 og frem til dags dato vedrørende saken (iht. arkivloggen).  
 
Saken er todelt, den ene delen dreier seg om saksfremlegget til kommunestyrets møte 12.06.17 
og den andre delen dreier seg om ordførerens notat vedr. fremgangsmåten. Følgende forhold ble 
rådmann bedt om å redegjøre for i sin tilbakemelding til kontrollutvalget: 
 
Saksfremlegget til kommunestyrets møte 12.06.17 

- Rådmann bes om å gjengi tidslinjen for saken iht. arkivloggen (oversikt over 
saksfremlegg/innkalling - når dette ble utarbeidet og publisert) 

- Hvorfor ble saksfremlegget ifbm. kommunesammenslåingsprosessen trukket tilbake etter 
utsendelsen? 

- Informerte dere ordfører om at saksfremlegget ville bli trukket tilbake? 
- Hvilken myndighet har formannskapssekretæren til å foreta endringer på sakslisten og hvem har i 

tilfelle myndighet til å be formannskapssekretæren om å foreta slike endringer? 
- Ble sakspapirene endret i tidsrommet de var trukket tilbake og i tilfelle hva ble endret? 

 
Ordførerens notat vedr. fremgangsmåten datert 13.06.17 

- Hvorfor ble ordførers tilbakemelding vedr. fremgangsmåten, og der hun ber om at det ikke 
gjentar seg ved neste møteinnkallelse slettet fra arkivet? 

 
Rådmannens skriftlige redegjørelse, med svar på spørsmålene over ligger vedlagt.  
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I tillegg er rådmann Kim Høyer Holum invitert til kontrollutvalgets møte for å svare på 
eventuelle spørsmål knyttet til saken.  
 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet er av den oppfatning at det er ordføreren som setter sakslisten jfr. Koml. § 32 annet 
ledd, men at det er rådmannen som har ansvaret for å forberede sakene og således godkjenne 
saksfremleggene jfr. Koml § 23 annet ledd. I dette tilfelle er det ikke gjort noen endringer på 
sakslisten slik sekretariatet ser det, men saken ble ved en feiltagelse sendt ut for tidlig og før den 
var godkjent jfr. rådmannens redegjørelse. Dette er rådmannens ansvar slik sekretariatet ser det.  
 
En må altså skille mellom møteinnkallingen med sakslisten som er ordførerens ansvar og selve 
saksfremlegget som er rådmannens ansvar. Men sekretariatet mener likevel at uenighetene som 
har oppstått knyttet til denne saken kunne vært unngått dersom ordfører og rådmann hadde hatt 
klare rutiner for hvem som gjør hva, i tillegg til at det ville ha vært naturlig slik sekretariatet ser 
det at disse to aktørene har en dialog dersom en slik situasjon som denne saken omhandler 
oppstår.  
 
Når det gjelder ordførerens notat vedr. fremgangsmåten er sekretariatet av den oppfatning at man 
ikke burde ha slettet dette fra arkivet, men at man kunne ha skjermet dette i arkivet med hjemmel 
i lovverket.  
 
De problemstillingene som denne saken reiser mener sekretariatet at revisjonen vil komme inn 
på i forbindelse med forvaltningsrevisjon av arkivområdet, og vi ser derfor ikke at det er 
grunnlag for å foreta ytterligere kontrolltiltak knyttet til denne saken. Sekretariatet anbefaler 
revisjonen om å ta med de spørsmålene og problemstillingene denne saken reiser i det videre 
arbeidet med forvaltningsrevisjonen av arkivområdet. 
 
Videre anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget sier noe i form av et vedtak om hvilke 
forventninger utvalget har til at ordfører og rådmann må avklare deres roller, ansvar og 
samarbeid i forbindelse med saksforberedelser.  
 
 
Vedlegg:  

- Svar fra rådmann på forespørsel vedr. innkommet varsel - forsøk på sletting i arkivet 
- Utkast saksfremlegg som ble sendt til Rådmannen 
- Endelig saksfremlegg som ble sendt ut 

 
 

Vedlegg til sak 

Svar fra rådmann 
på forespørsel vedr. innkommet varsel - forsøk på sletting i arkivet

Utkast 
saksfremlegg som ble sendt til Rådmannen

Endelig 
saksfremlegg som ble sendt ut 
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37/17 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne 
kommune 
 
Arkivsak-dok.  17/15925-1 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 08.12.2017 37/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon – Arkivhåndtering i Søgne kommune vedtas slik den 
foreligger. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. Rapport til 
kontrollutvalget forventes i løpet av 1. halvår 2018. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget vedtok overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 i møte 
13.12.16 sak 38/16. Kommunestyret fattet endelig vedtak i møte 26.01.17, sak 4/17, med 
arkivhåndtering som ett av de prioriterte områdene for forvaltningsrevisjon i perioden. 
 
I møte i kontrollutvalget 26.09.17, sak 28/17, ble revisjonen bedt om å utarbeide en prosjektplan 
for neste forvaltningsrevisjonsprosjekt med tema «Arkivhåndtering». 
 
Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget foretok bestilling av dette forvaltningsrevisjonsprosjektet i møte 26.09.17, sak 
28/17. Kontrollutvalget ba samtidig revisjonen om å vurdere følgende innspillene i forbindelse 
med arbeidet med prosjektplanen: 

- internkontroll 
- avviksmeldinger 
- arkivlogg 

 
Det går frem av prosjektplanen at formålet med dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er å vurdere 
om Søgne kommune har en arkivtjeneste som er i samsvar med krav i arkivloven, 
arkivforskriften, Arkiv verkets retningslinjer og kommunens egne retningslinjer for 
arkivvirksomheten. Videre går det frem at revisjonen herunder vil vurdere om kommunen har et 
forsvarlig internkontrollsystem for å sikre at kommunens arkivtjenester er effektive og i samsvar 
med de krav og forventninger som gjelder til arkivtjenestene. 
 
Ut fra formålet har revisjonen satt opp følgende problemstillinger som de mener bør besvares i 
dette prosjektet: 
 

• Utfører Søgne kommune arkivtjenester i samsvar med arkivloven m/forskrift? 
 

• Er arkivtjenesten i Søgne kommune organisert i samsvar med arkivloven m/forskrift? 
Sentrale stikkord herunder er: 

o Arkivplan 
o Journal 
o Arkivnøkkel 
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• Er det etablert rutiner for å sikre at regelverk for arkivtjenesten følges? 

Sentrale stikkord herunder er; 
o Dokumentbehandling - mottak, registrering, arkivering, uttak, lån eller endring 
o Restansekontroll 
o Rapportering og oppfølging av avvik 
o Arkivlogg 

 
• Har Søgne kommune forsvarlig internkontroll knyttet til arkivtjenesten? 

Sentral stikkord herunder er: 
o Overordnede styrende dokumenter 
o Informasjon, opplæring og kulturutvikling 
o Følges rutiner og prosedyrer 
o Måling, evaluering og rapportering 
o Risikovurdering og oppfølging av uønskede hendelser 

 
Forslaget til prosjektplan beskriver nærmere de konkretiseringer, avgrensninger og metodevalg 
revisjonen ser for seg i prosjektet. Det vises for øvrig til vedlagt prosjektplan. 
 
Revisjonen arbeider mot at rapporten skal være klar til behandling i kontrollutvalget i løpet av 
første halvår 2018. 
 
Agder Kommunerevisjon IKS vil legge frem forslag til prosjektplan i møte. 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet vurderer problemstillinger, vinkling og metoder å være i tråd med den vedtatte plan 
for forvaltningsrevisjon 2016-2019 og intensjonene bak denne og foreslår derfor at 
prosjektplanen blir vedtatt slik den foreligger. 
 
 
Vedlegg:  

- Prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne kommune 
 

Vedlegg til sak 

Prosjektplan for 
forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne kommune 
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38/17 Orientering om "rentesaken" - Returkraft AS 
 
Arkivsak-dok.  15/15187-6 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 08.12.2017 38/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Saken oversendes kommunestyret til orientering. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Følgende fremgår av Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 
kapittel 15 (Fastsettelse av avfallsgebyr for håndtering av husholdningsavfall): 
 
§ 15-3. Fastsettelse av avfallsgebyr 

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

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

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

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

beregningen av avfallsgebyret. 

 
§ 15-6. Kontroll 

Kommunerådet, administrasjonssjefen, daglig leder i kommunalt foretak, kontrollutvalget 

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

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

kapittelet overholdes. 

 

Agder Kommunerevisjon IKS har utarbeidet et notat til kontrollutvalget i Kristiansand kommune 
om «rentesaken» i Returkraft AS. Kristiansand bystyre vedtok på bakgrunn av dette i sak 126/17 
å starte et arbeid sammen med Arendal kommune og de øvrige eiere i Returkraft AS for å sikre 
garantikommunene direkte eierskap i selskapet, at aksjeselskaper hvor kommunen har direkte 
eller indirekte eierskap skal man søke å sikre at man ikke har styreleder på gjennomgående 
representasjon, og at det i «retningslinjer for valgkomiteen i Returkraft AS» tas inn et punkt hvor 
man vektlegger kompetanse på selvkost i styret. 
 
På bakgrunn av kontrollutvalgets og revisjonens ansvar jfr. Avfallsforskriften § 15-6, revisjonens 
løpende kontroll med selskapet og Kristiansand bystyre sitt vedtak i sak 126/17 får 
kontrollutvalget forelagt denne saken som oppfølging av "rentesaken" i Returkraft AS.  
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Saksopplysninger: 
Det fremgår av revisjonens notat at styret i Returkraft har gjennomført en grundig ekstern og 
intern gjennomgang. Gjennomgangen har resultert i at det er inngått forlik med Nordea. 
Revisjonen bemerker at Returkraft sin rentestrategi fra 2008-2009 ved bruk av fastrente og andre 
finansielle instrumenter i regnskapet avviker fra selvkostveilederen. Avviket fra 
selvkostveilederen er imidlertid ikke brudd på lov og forskrift og Klif ga i 2012 Returkraft 
mulighet til å legge faktisk betalte renter på selvkostområdet. Selskapets valg av fastrente og 
bruk av faktisk betalt rente i selvkostregnskapet avviker fra selvkostveilederen og har medført en 
betydelig merkostnad i perioden som nå må dekkes gjennom gebyr til innbyggerne. 
 
Revisjonen viser videre til rapport fra Kluge Advokatfirma AS og vedtak i styret i Returkraft og 
finner ikke grunnlag for å anbefale kontrollutvalget å granske saken videre. Styret i Returkraft 
har med hjemmel i aksjelovens bestemmelser fått Kluge Advokatfirma AS til å gjennomføre en 
vurdering av ansvar i forbindelse med inngåelse av rentederivater. Rapporten konkluderer med at 
det kan være personer som kan ha opptrådt uaktsomt ved utøvelsen av deres verv i 2008 og 2011 
og at det trolig kan etableres et ansvarsgrunnlag. Kluge mener imidlertid at det ikke foreligger et 
økonomisk tap for selskapet og at det ikke foreligger årsakssammenheng mellom de 
ansvarsbetingende handlinger og det påførte økonomiske tap. Kluge konkluderer uansett med at 
et eventuelt erstatningskrav ville være foreldet. Det fremgår videre at revisjonen mener at saken 
er tilstrekkelig opplyst og vil ikke anbefale kontrollutvalget å gjøre ytterligere undersøkelser i 
sakens anledning. 
 
Returkraft AS er med sine tjenester et viktig selskap for Søgne kommune. Kommunestyret 
vedtar hvert år gebyr for husholdningene i Søgne, hvor en vesentlig del av gebyret kommer fra 
Returkraft gjennom Avfall Sør. I dag har Søgne indirekte eierskap til Returkraft AS gjennom sitt 
deleide aksjeselskap Avfall Sør AS. En slik struktur på eierskapet i et aksjeselskap medfører en 
redusert mulighet for politisk styring og kontroll. Ved et direkte eierskap i Returkraft AS vil Plan 
og Økonomiutvalget kunne være mer delaktig i eieroppfølgningen av selskapet og en ville oppnå 
en større grad av politisk styring og kontroll. I dag er det slik at Søgne kommune ikke har et 
garantiansvar for Returkraft AS slik Kristiansand og Arendal kommune har med en opprinnelig 
ramme på kr 1.430 mill. 
 
Det går frem at revisjonen mener at det vil i fremtiden være svært viktig at styre og styrets 
medlemmer kjenner til regelverk for selvkost, herunder selvkostveilederen. Det er således viktig 
at valgkomiteen sikrer at nye styremedlemmer har eller opparbeider seg kunnskap på 
selvkostområdet. 
 
Det vises for øvrig til vedlagt notat fra revisjonen «Orientering om rentesaken i Returkraft AS». 
 
Agder Kommunerevisjon IKS vil redegjøre for saken i møte 
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Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget har tidligere bedt revisjonen følge opp Returkraft tett og jevnlig avgi 
orienteringer om utviklingen i «rentesaken». Revisor har rapportert tilbake i hvert møte under 
orienteringer fra revisor. Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar revisjonens notat 
utarbeidet til Kristiansand kontrollutvalg til orientering, og videresende det til kommunestyret 
som orienteringssak.  
 
 
Vedlegg:  

- Vedtak Kristiansand bystyre sak 126/17 
- Notat fra revisjonen - Orientering om rentesaken i Returkraft AS 
- Rapport fra PwC av 31.10.16 
- Rapport fra Kluge Advokatfirma AS av 06.06.17 

 
 

Vedlegg til sak 

Vedtak Kristiansand 
bystyre Sak 126-17 Orientering om rentesaken - Returkraft AS

Notat - Orientering 
om rentesaken i Returkraft AS

Memo - Vurdering 
av enkelte forhold ved årsregnskapet til Returkraft AS

Kluge rapport - 
Vurdering av ansvar i forbindelse med inngåelse av rentederivater - Returkraft AS 
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39/17 Revisors egenvurdering av uavhengighet - Søgne kommune 
 
Arkivsak-dok.  17/15540-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 08.12.2017 39/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringene til etterretning. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Som følge av at Agder Kommunerevisjon IKS har endret på oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 
i Søgne kommune fra Morten Gahrsen til Monica Harsvik Smith-Tønnessen, får kontrollutvalget 
forelagt revisors egenvurdering av uavhengighet. Endringen gjelder fra 20.10.17. 
 
 
Saksopplysninger: 
Kommuneloven § 79 og Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner stiller krav til 
revisors uavhengighet og objektivitet. Av forskriftens § 15 første ledd fremgår følgende: 
 
Den som foretar revisjon skal løpende vurdere sin uavhengighet. Oppdragsansvarlig revisor skal 

hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til 

kontrollutvalget. 

 
Egenvurderinger er avgitt av ny oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica H. Smith-
Tønnessen datert 20.10.17. Egenvurderingene konkluderer med at oppdragsansvarlig revisor 
oppfyller kravene til uavhengighet og objektivitet i kommuneloven § 79 og Revisjonsforskriften 
§§ 13-15. 
Egenvurderingene følger vedlagt. 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen merknader til uavhengighetserklæringene. 
 
 
Vedlegg:  

- Egenvurdering av uavhengighet – Regnskapsrevisjon datert 20.10.17 
 
 

Vedlegg til sak 

Revisors 
egenvurdering av uavhengighet - Søgne kommune 
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40/17 Møte- og arbeidsplan for 2018 
 
Arkivsak-dok.  17/15921-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 08.12.2017 40/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2018 godkjennes. 
 
Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og 
avholde de møter utvalget ønsker. 
 
Møtedatoer 2018: Tirsdag kl. 09:00: 30.01 – 03.06 – 08.05 – 18.09 – 23.10 – 11.12 
 
Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 
Sekretariatet legger med dette frem en egen sak om møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget. 
Saken skal videre legges frem til behandling i kommunestyret. 
 
Møte- og arbeidsplanen er ikke å forstå som en fullstendig presentasjon av alle de 
oppgaver/saker som kontrollutvalget vil behandle i løpet av året, men legger vekt på de oppgaver 
som utvalget etter egen forskrift er pålagt å behandle. 
 
I tillegg til ordinære saker som blir lagt frem for kontrollutvalget gjennom året, vil det av 
erfaring fra tidligere år alltid dukke opp spørsmål som blir gjenstand for drøfting i utvalget. 
Enkelte saker er også av en slik karakter at de blir behandlet unntatt offentlighet. I spesielle saker 
er det direkte kontakt/drøftelser med berørte parter (eks. rådmann, revisor eller ordfører). 
Kontrollutvalget har valgt å legge frem møte- og arbeidsplanen for kommunestyret, fremfor å 
utarbeide en samlet plan for virksomheten i valgperioden. 
 
Møte- og arbeidsplanen er en samlet plan som etter behandling i kommunestyret tilfredsstiller 
forskriftet 
av 15.06.04. 
 
Sekretariatet legger frem forslag til følgende møtetidspunkt og agenda for 2018: 
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Søgne kontrollutvalg 
Møte- og arbeidsplan 2018 

 
Tirsdag 30. januar 2018 kl. 09:00 

• Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 
• Status etter rettssak mot fagforeningen Parat 
• Kommunesammenslåingsprosessen – orientering om prosessen og kontrollutvalgets oppg. 
• Revisors egenvurdering av uavhengighet 
• Orientering fra revisjonen i møte 
• Referatsaker i møte 
• Eventuelt i møte 

 
Tirsdag 6. mars 2018 kl. 09:00 

• Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 
• Årsmelding 2017 fra kontrollutvalget 
• Virksomhetsbesøk/bedriftsbesøk - kontrollutvalget kommer med ønske i møte 
• Orientering fra revisjonen i møte 
• Referatsaker i møte 
• Eventuelt i møte 

 
Tirsdag 8. mai 2018 kl. 09:00 

• Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 
• Oppfølging av rapport fra selskapskontroll av Kristiansandsregionen brann og redning IKS og 

forvaltningsrevisjon av feieravdelingen (sak 25/17) 
• Melding om andre reviderte regnskap (bl.a skatteoppkreveren) 
• Orientering om økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2018 
• Årsregnskap/årsrapport 2017 for Søgne kommune 
• Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2018 
• Orientering fra revisjonen i møte 
• Referatsaker i møte 
• Eventuelt i møte 

 
Tirsdag 18. september 2018 kl. 09:00 

• Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 
• Overordnet revisjonsstrategi 
• Budsjett for kontroll og tilsyn 
• Forvaltningsrevisjon – Arkivhåndtering i Søgne kommune 
• Orientering fra revisjonen i møte 
• Referatsaker i møte 
• Eventuelt i møte 

 
Tirsdag 23. oktober 2018 kl. 09:00 

• Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 
• Orientering om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2018 
• Orientering fra revisjonen i møte 
• Referatsaker i møte 
• Eventuelt i møte 

 
Tirsdag 4. desember 2018 kl. 13:00 

• Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 
• Orientering om budsjett/økonomiplan Søgne kommune 2019 
• Kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan for 2019 
• Orientering fra revisjonen i møte 
• Referatsaker i møte 
• Eventuelt i møte 
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Det kan være aktuelt å kalle inn representanter fra administrasjonen for å orientere om aktuelle 
saker/temaer utover de punktene som er nevnt ovenfor. I tillegg til at aktuelle rapporter fra 
statlige tilsyn vil bli lagt frem for kontrollutvalget som egen sak.  
 
Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det 
politiske miljø og kommunens innbyggere. Endret regelverk gjør det nødvendig å legge til rette 
for opplæring og kursvirksomhet for alle medlemmer av kontrollutvalget. Kunnskap om 
kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk er nødvendig for å utføre de oppgaver som fremgår 
av lov og forskrift. Slik opplæring og kursvirksomhet kan skje lokalt (høst og vårkonferanse i 
regi av Temark) og/eller gjennom sentrale tilbud. Kontrollutvalget inviteres blant annet årlig til 
landskonferansen for kontrollutvalg i regi av Norges kommunerevisorforbund (NKRF) og/eller 
Forum for kontroll og Tilsyn (FKT). Dette er en viktig samling for å tilføre kontrollutvalgets 
medlemmer ny kunnskap, og det er en arena der kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet møtes 
og drøfter saker og arbeidsmetoder. 
 
Planen er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp saker og avholde de møter de 
ønsker. 
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
 
  



 

 18  

41/17 Orientering fra revisjonen 08.12.17 
 
Arkivsak-dok.  17/00016-10 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 08.12.2017 41/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å 
holde seg orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor 
kontrollutvalget gjennom året. 
 
Saksopplysninger: 
Agder Kommunerevisjon IKS vil orientere om følgende i møte: 

1. Løpende revisjon 
2. Returkraft AS 
3. Arbeidskraft i Fellesnemnda «innleid» fra Søgne og Songdalen 

 
 
Vedlegg:  

- Notat fra revisjonen vedr. arbeidskraft i Fellesnemnda «innleid» fra Søgne og Songdalen 
 
 

Vedlegg til sak 

Notat fra revisjonen 
vedr. arbeidskraft i Fellesnemnda «innleid» fra Søgne og Songdalen 
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42/17 Referatsaker 08.12.17 
 
Arkivsak-dok.  17/00023-12 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 08.12.2017 42/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 

1. Referatsaker: 
Ingen saker.  
 

2. Innkommen/utgående post: 
a. Henvendelse fra Birkenes kontrollutvalg til de andre kommunene i 

barnevernssamarbeidet for Kristiansandsregionen med ønske om felles 
forvaltningsrevisjon 

b. Henvendelse fra Naturvernforbundet i Søgne m/vedlegg datert 23.11.17 
 

3. Saker behandlet i kommunestyret: 
a. 26.10.17 RS 1817 Melding om vedtak i sak 2617 - Orientering ved rådmann knyttet til 

uklarheter til 10-faktorundersøkelsen  
 

4. Neste møte iht. møte- og arbeidsplan for 2018 
 
 
Vedlegg:  

- Henvendelse fra Birkenes kontrollutvalg til de andre kommunene i barnevernssamarbeidet for 
Kristiansandsregionen med ønske om felles forvaltningsrevisjon 

- Henvendelse fra Naturvernforbundet i Søgne m/vedlegg datert 23.11.17 
 
 

Vedlegg til sak 

Henvendelse til de 
andre kommunene i barnevernssamarbeidet for Kristiansandsregionen med ønske om felles forvaltningsrevisjon 

Henvendelse fra 
Naturvernforbundet i Søgne datert 23.11.17

Bilde 1 Bilde 2 Bilde 3 Bilde 4
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43/17 Eventuelt 08.12.17 
 
Arkivsak-dok.  17/00030-9 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 08.12.2017 43/17 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 
 
 
 


