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Arkivsak-dok. 17/00008-27 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Søgne kontrollutvalg 08.12.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 08.12.17 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 08.12.17 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Møteinnkalling 08.12.17 
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Godkjenning av protokoll fra møte 26.09.17 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokollen fra møte 26.09.17 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll 26.09.17 
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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]  
 
  



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

 

 9  

 
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]  
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Arkivsak-dok. 17/15786-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Søgne kontrollutvalg 08.12.2017 

 

 

 

   

 

 

Orientering om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017  

 

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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Arkivsak-dok. 17/15788-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Søgne kontrollutvalg 08.12.2017 

 

 

 

   

 

 

Orientering - Rådmanns forslag til budsjett for 2018 Søgne 

kommune og økonomiplan 2018-2021 

 

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 

 



36/17 Oppfølging av innkommet varsel - forsøk på sletting i arkivet - 17/14728-2 Oppfølging av innkommet varsel - forsøk på sletting i arkivet : Oppfølging av innkommet varsel - forsøk på sletting i arkivet

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 17/14728-2 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Søgne kontrollutvalg 08.12.2017 

 

 

Oppfølging av innkommet varsel - forsøk på sletting i arkivet 

 

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? 
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Rådmannens skriftlige redegjørelse, med svar på spørsmålene over ligger vedlagt.  

 

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 
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Fra: Kim Høyer Holum <Kim.Hoyer.Holum@sogne.kommune.no> 
Sendt: 19. oktober 2017 07:30 
Til: Alexander Etsy Jensen 
Kopi: Dag Morten Frantzen; Gustav Skretting 
Emne: SV: Forespørsel til rådmann vedr. innkommet varsel - forsøk på sletting i 

arkivet 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Flagget 
 
Hei! 
 

Her kommer vårt svar knyttet til kontrollutvalgets sak 32/17-2a  

 
Svar oppdelt etter hvert enkelt spørsmål 
Spørsmål - Rådmann bes om å gjengi tidslinjen for saken iht. arkivloggen (oversikt over 

saksfremlegg/innkalling - når dette ble utarbeidet og publisert) 
 
 

Mandag 5.juni 2017  

 Kl. 14.02 mottok formannskapssekretær Camilla Aarnes og rådmann Kim Høyer Holum 
en e-post fra ordfører Astrid Hilde angående innkalling til ekstraordinært kommunestyre 
12.06.17.  
Se vedlagt mail 1. 

 
Tirsdag 06.06.17 2017 

 Kl. 09.22 og kl. 10.16 ble det sendt følgende e-poster til medlemmene i kommunestyret. 
 
Se vedlagt mail 2 og 3. 

 

 På formiddagen 6. juni utarbeidet formannskapssekretæren et utkast til saksfremlegg 
som hun sendte til rådmannen for godkjenning kl. 12:43.  
 
Da ledergruppen og politisk ledelse var opptatt på kurs (Lederskap – IML) utenfor 
rådhuset, sendte hun utkastet til rådmannen på e-post og ikke til godkjenning i ephorte 
som er vanlig praksis. 
 
Se vedlagt mail 4 og vedlagte word fil som var utkast til saksfremlegg. 

 

 Formannskapssekretær fikk ikke svar fra rådmannen på denne e-posten, men valgte 
likevel å publisere saksfremlegget. Saksfremlegget ble publisert kl. 14.45 på politikernes 
ipad og kommunenes hjemmeside.  
 
Politikerne ble varslet med push-varsel på iPadene umiddelbart etterpå i tråd med 
rutinene. 

 
Onsdag 07.06 2017 
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 Kl. 08.12 ble saksfremlegget trukket av formannskapssekretæren og det ble sendt ut ny 
mail. Se forklaring under neste spørsmål. Se også vedlagt e-post 5. 

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

 
Onsdag 07.06 2017 
Tidlig onsdag morgen satt formannskapssekretæren på juridisk rådgiver Jahn Arild Stray sitt 
kontor. Rådmannen kom da forbi og sa at formannskapssekretæren måtte vente med å 
publisere saksfremlegget til etter han hadde godkjente det og etter resultatet av stortingets 
vedtak 8. juni. Dette på bakgrunn av mailen han hadde lest fra formannskapssektæren, samt 
signaler gitt i formannskapet om hvordan saken skulle sendes ut. 
 
Formannskapssekretæren gjorde da rådmannen oppmerksom på at saksfremlegget allerede 
var publisert. På bakgrunn av at saken var sendt ut for tidlig, samt at det var behov for å 
gjøre enkelte endringer i saksfremlegget ble det etter en rask rådslagning bestemt at det var 
best å trekke saksfremlegget tilbake.  
 
Grunne til at det her nevnes at denne samtalen foregår på Stray sitt kontor er ordførerens 
anklager om at denne avgjørelsen skal være et spill mellom varaordføreren og rådmannen. 
Dette medfører ikke riktighet. 
 
Kommunestyret inkludert ordfører ble orientert umiddelbart. 
 
Se vedlagt e-post 4 og 5 
 
Spørsmål - Informerte dere ordfører om at saksfremlegget ville bli trukket tilbake? 

Formannskapssekretæren oppfattet saken som en misforståelse mellom rådmannen og 
henne og tenkte derfor ikke på å varsle ordføreren før de andre medlemmene i 
kommunestyret.  
Se vedlagte e-post over.  
 
Ordfører ga først tilbakemelding til formannskapssekretær om at hun misfornøyd med 
fremgangsmåten tirsdag 13.06.17, dagen etter at møtet var avholdt (6 dager etter at 
saksfremlegget var trukket).  
 
Spørsmål - 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? 

 
Det fremgår av kommuneloven at det er ordføreren som setter sakslisten, men at det er 
rådmannen som har ansvaret for å forberede sakene og således godkjenne saksfremleggene. 
I dette tilfelle er det ikke gjort noen endringer på sakslisten, men saken ble ved en feiltagelse 
sendt ut for tidlig og før den var godkjent. Dette er rådmannens ansvar. 



36/17 Oppfølging av innkommet varsel - forsøk på sletting i arkivet - 17/14728-2 Oppfølging av innkommet varsel - forsøk på sletting i arkivet : Svar fra rådmann på forespørsel vedr. innkommet varsel - forsøk på sletting i arkivet

En må altså skille mellom møteinnkallingen med sakslisten som er ordførerens ansvar og 
selve saksfremlegget som er rådmannens ansvar. 
 
 
Spørsmål - Ble sakspapirene endret i tidsrommet de var trukket tilbake og i tilfelle hva ble 

endret? 
 
Ja, der er gjort noen justeringer i ordlyd blant annet som følge av at utsendelsene er fra før 
og etter vedtaket i Stortinget den 08.07.2017, samt at ordfører står som saksbehandler på 
utkastet sendt ut i første runde.  
 
Se utkastet i vedlagte e-post sendt rådmannen 06.06.17 (som er likt med det som ble 
publisert 06.06.17) og det som ble publisert på iPadene og hjemmesiden 09.06.17 kl. 11.25. 

Se vedlagt pdf 
 
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? 

 
Bakgrunnen for at en ønsket å vurdere hvorvidt saken var arkivverdig og under hvilken sak 
den eventuelt skulle arkiveres på knytter seg til hvordan ordføreren behandler ansatt i 
kommunen. Det vises i den sammenheng til redegjørelse i lukket møte i forrige 
kontrollutvalg.  
 
Vi legger til grunn at revisjonen vil se på spørsmål knyttet til arkiv i forbindelse med 
forvaltningsrevisjon av arkivområdet og vi ser frem til denne gjennomgangen. 
 

Vennlig hilsen 

Kim Høyer Holum 

 

 

Vedlegg. 
 
 

Vedlagt mail 1. 
 

Fra: Astrid Margrethe Hilde  
Sendt: 5. juni 2017 14:02 
Til: Camilla Erland Aarnes; Kim Høyer Holum 
Kopi: Postmottak 
Emne: innkalling til ekstraordinært kommunestyre 12.06.17 kl 17:30 

Hei 
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Underforutsetning av at stortinget i vedtak 8 juni, vedtar sammenslåing av Kristiansand, 
Søgne og Songdalen til en ny kommune, ber jeg om at kommunestyret innkalles til 
ekstraordinært møte den 12.06.17 kl 17:30. i kommunestyresalen. 
Jeg ber om at innkallingen sendes ut senest i morgen tirsdag, slik at innkallingstiden for 
møtet blir overholdt. Det er kun denne ene saken til behandling og dersom stortinget likevel 
ikke vedtar tvangssammenslåing, blir det selvfølgelig heller ikke nødvendig med et møte. 
Det vises til orientering fra fylkesmannen gitt i møtet 24.05.17 og til innkalling fra 
fylkesmann til møte den 20.06.2017 ( ref sak 1117 : Innkalling til felles kommunestyremøte 
for Kristiansand, Søgne og Songdalen) hvor følgende pkt skal drøftes: 

 Navn på den nye kommunen 

 Antall medlemmer i det nye kommunestyret 

 Fellesnemda 

 Mandat for fellesnemda 

 Sammensetning av fellesnemda 

 Partssammensatt utvalg 

 Revisor for fellesnemda 

 Andre forhold som bør med i den kongelige resolusjonen 
Fylkesmannen har anbefalt at forhandlingsutvalget som har vært med i den tidligere 
prosessen, samles i forkant av møtet for å forhandle og forberede fellesmøtet den 20.06. 
Jeg har avtalt med mine ordførerkollegaer at en slik forhandling kan skje den 13.06. kl 13.00 
(sted kommer vi tilbake til)  
Vi må derfor vedta hvem som skal møte i forhandlingsutvalget den 13.06 og hva som skal 
være deres mandat ifht de pkt som er nevnt i innkallingen fra fylkesmannen. 
Forhandlingsutvalget har i utg pkt kun behov for ETT møte før den 20.6 og vil kun ha det 
oppdraget som er nevnt i kulepkt . over.  
Møtedato for første ordinære møte i fellesnemnda er satt av den 23.06. kl 11:00 i 
bystyresalen i Kristiansand. 
Den 31.05 vedtok Songdalen følgende i kommunestyrevedtaket sitt: 

Vedtak  

1. Under forutsetning av Stortingsvedtak den 8. juni 2017 om å slå 
sammen kommunene Kristiansand, Søgne og Songdalen, og for å komme 

i gang med nødvendige forberedelser snarest mulig nedsettes det valgte 
forhandlingsutvalget.  

2. Kommunestyret gir forhandlingsutvalget fullmakt til å gjøre nødvendige 

forberedelser og avklaringer i forhold til dagsorden for felles 
kommunestyremøte for Kristiansand, Søgne og Songdalen den 

20.06.2017.  
 
Saken er også tidligere avklart i formannskapet i Kristiansand. 
Våre nabokommuner har, etter det jeg har forstått, vedtatt å møte med Ordfører, 
varaordfører og opposisjonsleder. (dvs samme som sist) 
Min anbefaling er at det innstilles på samme sammensetning i vår kommune. 
Saksgrunnlaget er, etter mitt syn, for øvrig allerede tatt til orientering i kommunestyret ref 
sak : ref 1117 og denne kan vel legges ved som kopi i saken om dere finner det nødvendig. 
Ta gjerne kontakt om det er noen uavklarte spørsmål. 
Mvh 
Astrid Hilde 
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Ordfører 
 

Vedlagt mail 2 
Fra: Camilla Erland Aarnes  
Sendt: 6. juni 2017 09:22 
Til: Astrid Margrethe Hilde; Bjørn Egeli; Aslaug Bakke; Heidi Johansen; Paul Magne Lunde; Kristin 
Soltveit Upsal ; Pål Henden; Knut Henriksen; Yngvar Monstad ; Egel Terkelsen; Bernt Daland; Christian 
Eikeland; Gry Aga Stubstad; Charlotte Hansen Søyland; Tom Løchen; Oscar Lohne; Jack Andersen; 

Helge Reisvoll; Jan Stubstad (jan.stubstad@vabb.no); Roy Fardal; Bjarne Bentsen Lieng 

(bentsel@online.no); 'arildeberge@hotmail.com'; Tone Pettersen ; 'litokl@online.no'; Sigrun Sæther 
; Allen Elle; Per Kjær  
Kopi: Bente Hamre; 'tips@fvn.no'; 'redaksjonen@n247.no'; 'tips@bsnett.no'; Alle i toppledergruppa; 
Odd-Arne Rasmussen; Kristian Strøm-Fladstad; Dag Morten Frantzen 
Emne: Innkalling til ekstraordinært kommunestyre 12.06.17 kl 17:30 
Viktighet: Høy 

Ordfører Astrid Hilde innkaller til ekstraordinært kommunestyremøte 12. juni kl. 17.30 i 
kommunestyresalen i forbindelse med kommunereformen. 
Fylkesmannen har anbefalt at forhandlingsutvalget som har vært med i den tidligere 
prosessen, samles i forkant av møtet 20.06.17 for å forhandle og forberede fellesmøtet den 
20.06. 
Ordfører i Søgne har avtalt med sine ordførerkollegaer at en slik forhandling kan skje den 
13.06. kl 13.00  
Kommunestyret må derfor vedta hvem som skal møte i forhandlingsutvalget den 13.06 og 
hva som skal være deres mandat når det gjelder de punktene som er nevnt i innkallingen til 
fellesmøtet fra fylkesmannen: 

 Navn på den nye kommunen 

 Antall medlemmer i det nye kommunestyret 

 Fellesnemda 

 Mandat for fellesnemda 

 Sammensetning av fellesnemda 

 Partssammensatt utvalg 

 Revisor for fellesnemda 

 Andre forhold som bør med i den kongelige resolusjonen 
 
Ordinær møteinnkalling og sakspapirer blir publisert på ipadene og hjemmesiden i løpet av 
dagen. 

 

Med hilsen 
Camilla Erland Aarnes 

 
Vedlagt mail 3 

Fra: Camilla Erland Aarnes  
Sendt: 6. juni 2017 10:16 
Til: Astrid Margrethe Hilde; 'Bjørn Egeli'; 'Aslaug Bakke'; 'Heidi Johansen'; 'Paul Magne Lunde'; 'Kristin 
Soltveit Upsal '; 'Pål Henden'; 'Knut Henriksen'; 'Yngvar Monstad '; 'Egel Terkelsen'; 'Bernt Daland'; 
'Christian Eikeland'; 'Gry Aga Stubstad'; 'Charlotte Hansen Søyland'; 'Tom Løchen'; 'Oscar Lohne'; 'Jack 

Andersen'; 'Helge Reisvoll'; 'Jan Stubstad (jan.stubstad@vabb.no)'; 'Roy Fardal'; 'Bjarne Bentsen 

Lieng (bentsel@online.no)'; 'arildeberge@hotmail.com'; 'Tone Pettersen '; 'litokl@online.no'; 'Sigrun 
Sæther '; 'Allen Elle'; 'Per Kjær ' 
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Kopi: Bente Hamre; 'tips@fvn.no'; 'redaksjonen@n247.no'; 'tips@bsnett.no'; Alle i toppledergruppa; 
Odd-Arne Rasmussen; Kristian Strøm-Fladstad; Dag Morten Frantzen 
Emne: SV: Innkalling til ekstraordinært kommunestyre 12.06.17 kl 17:30 

Til orientering er innkallingen under forutsetning av at stortinget i vedtak 8 juni, vedtar 
sammenslåing av Kristiansand , Søgne og Songdalen til en ny kommune. 
 

 

Med hilsen 
Camilla Erland Aarnes 

 
Vedlagt mail 4 

Fra: Camilla Erland Aarnes  
Sendt: 6. juni 2017 12:43 
Til: Kim Høyer Holum 
Emne: VS: innkalling til ekstraordinært kommunestyre 12.06.17 kl 17:30 

 
Hei 
Har du noen merknader? 
Jeg antar at partiene skal ha gruppemøter i kveld, så den bør sendes ut i løpet av dagen 

 

 

Med hilsen 
Camilla Erland Aarnes 

 
 

Vedlagt mail 5 
Fra: Camilla Erland Aarnes  
Sendt: 7. juni 2017 08:12 
Til: Astrid Margrethe Hilde; 'Bjørn Egeli'; 'Aslaug Bakke'; 'Heidi Johansen'; 'Paul Magne Lunde'; 'Kristin 
Soltveit Upsal '; 'Pål Henden'; 'Knut Henriksen'; 'Yngvar Monstad '; 'Egel Terkelsen'; 'Bernt Daland'; 
'Christian Eikeland'; 'Gry Aga Stubstad'; 'Charlotte Hansen Søyland'; 'Tom Løchen'; 'Oscar Lohne'; 'Jack 

Andersen'; 'Helge Reisvoll'; 'Jan Stubstad (jan.stubstad@vabb.no)'; 'Roy Fardal'; 'Bjarne Bentsen 

Lieng (bentsel@online.no)'; 'arildeberge@hotmail.com'; 'Tone Pettersen '; 'litokl@online.no'; 'Sigrun 
Sæther '; 'Allen Elle'; 'Per Kjær ' 
Kopi: Bente Hamre; Alle i toppledergruppa 
Emne: SV: Innkalling til ekstraordinært kommunestyre 12.06.17 kl 17:30 

 
Saksfremlegget i sak PS 52/17 Kommunesammenslåing K3 - Forhandlingsutvalg og mandat 
ble ved en misforståelse sendt kommunestyrets medlemmer for tidlig og trekkes tilbake i 
påvente av stortingsvedtak 8. juni. 
 

 

Med hilsen 
Camilla Erland Aarnes 
 

 
Utkast saksfremlegg som ble sendt til Rådmannen 6. juni 2017 12:43 
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Kommunesammensl

åing K3 - Forhandlingsutvalg og mandat.docx
 

Endelig saksfremlegg som ble sendt ut 9. juni 2017 11:25 

Kommunesammensl

åing K3 - Forhandlingsutvalg og mandat.pdf
 

 
 
 

Fra: Alexander Etsy Jensen [mailto:Alexander.Etsy.Jensen@temark.no]  
Sendt: 11. oktober 2017 13:49 
Til: Kim Høyer Holum 
Kopi: Tor Ole Holbek - Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS (Tor.Ole.Holbek@agderkomrev.no) 
Emne: Forespørsel til rådmann vedr. innkommet varsel - forsøk på sletting i arkivet 
 
Søgne kommune 
v/Rådmann Kim Høyer Holum 
 
Kopi: Agder Kommunerevisjon IKS 
 
På bakgrunn av den 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), ber sekretariatet på 
vegne av kontrollutvalget om en skriftlig redegjørelse for hva som har skjedd i arkivet rundt saken fra 
06.06.17 og frem til dags dato vedrørende saken (iht. arkivloggen). Slik sekretariatet ser det er saken 
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 ønskes belyst i 
rådmannens tilbakemelding: 
 
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? 

 
Sekretariatet ber om at en skriftlig tilbakemelding blir gitt senest innen 18.10.17. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Alexander Etsy Jensen 
Rådgiver 
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Tlf: 91 82 75 45 
E-post: alexander.etsy.jensen@temark.no 
www.temark.no 
 
----------------------------------------- 
Temark 
Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Søgne kommune 
 

Arkiv: 001 
Saksmappe: 2017/1048 -25463/2017 
Saksbehandler: Astrid Margrethe Hilde 
Dato:                   06.06.2017 

 
 

Saksframlegg 
 

Kommunesammenslåing K3 - Forhandlingsutvalg og mandat 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

 Kommunestyret  

 
  
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

  
1. Under forutsetning av Stortingsvedtak den 8. juni 2017 om å slå sammen 

kommunene Kristiansand, Søgne og Songdalen, og for å komme i gang med 
nødvendige forberedelser snarest mulig, nedsettes et forhandlingsutvalg bestående 
av: 
 

2. Kommunestyret gir forhandlingsutvalget fullmakt til å gjøre nødvendige 
forberedelser og avklaringer i forhold til dagsorden for felles kommunestyremøte 
for Kristiansand, Søgne og Songdalen den 20.06.2017.  

  

Bakgrunn for saken: 

 
Det vises til orientering fra fylkesmannen gitt i møtet 24.05.17 og til innkalling fra fylkesmann 
til møte den 20.06.2017 ( ref  sak 11/17) : Innkalling til felles kommunestyremøte for 
Kristiansand, Søgne og Songdalen) hvor følgende punkter skal drøftes: 
 

• Navn på den nye kommunen 

• Antall medlemmer i det nye kommunestyret 

• Fellesnemda 

• Mandat for fellesnemda 

• Sammensetning av fellesnemda 

• Partssammensatt utvalg 

• Revisor for fellesnemda 

• Andre forhold som bør med i den kongelige resolusjonen 

 
Fylkesmannen har anbefalt at forhandlingsutvalget som har vært med i den tidligere prosessen, 
samles i forkant av møtet for å forhandle og forberede fellesmøtet den 20. juni. 
 
Ordfører i Søgne har avtalt med sine ordførerkollegaer at en slik forhandling kan skje den 
13.06. kl 13.00. Sted er ikke avklart  
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Søgne kommunestyre må vedta hvem som skal møte i forhandlingsutvalget den 13. juni og hva 
som skal være deres mandat når det gjelder de punktene som er nevnt i innkallingen fra 
fylkesmannen. Forhandlingsutvalget har i utgangspunktet kun behov for ett møte før den 
20.juni og vil kun ha det oppdraget som er nevnt i kulepunktene over.  
 
Møtedato for første ordinære møte i fellesnemnda er satt av den 23. juni. kl 11:00 i 
bystyresalen i Kristiansand. 
 
Den 31. mai vedtok Songdalen følgende i kommunestyrevedtaket sitt: 
 
Vedtak  
1. Under forutsetning av Stortingsvedtak den 8. juni 2017 om å slå sammen kommunene 

Kristiansand, Søgne og Songdalen, og for å komme i gang med nødvendige forberedelser 

snarest mulig nedsettes det valgte forhandlingsutvalget.  

2. Kommunestyret gir forhandlingsutvalget fullmakt til å gjøre nødvendige forberedelser og 

avklaringer i forhold til dagsorden for felles kommunestyremøte for Kristiansand, Søgne og 

Songdalen den 20.06.2017.  

  
Saken er også tidligere avklart i formannskapet i Kristiansand. 
 
Våre nabokommuner har, etter det ordføreren har forstått, vedtatt å møte med ordfører, 
varaordfører og opposisjonsleder. Det vil si det samme som sist. 
 
Ordførerens anbefaling er at det innstilles på samme sammensetning i Søgne kommune. 
 
 
Vedlegg 
1 Innkalling til felles kommunestyremøte for Kristiansand, Søgne og Songdalen 
2 mail 
3 image001 
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Søgne kommune 
 

Arkiv: 001 
Saksmappe: 2017/1048 -26289/2017 
Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes 
Dato:                   09.06.2017 

 
 

Saksframlegg 
 

Kommunesammenslåing K3 - Forhandlingsutvalg og mandat 

 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
 Kommunestyret  
 
  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Stortinget vedtok den 8. juni 2017 å slå sammen kommunene Kristiansand, Søgne 
og Songdalen, og for å komme i gang med nødvendige forberedelser, nedsettes et 
forhandlingsutvalg bestående av: 
 
 

2. Kommunestyret gir forhandlingsutvalget fullmakt til å gjøre nødvendige 
forberedelser og avklaringer i forhold til dagsorden for felles kommunestyremøte 
for Kristiansand, Søgne og Songdalen den 20.06.2017.  

 
 
Bakgrunn for saken: 
Stortinget vedtok den 8. juni 2017 å slå sammen kommunene Kristiansand, Søgne og 
Songdalen. Det betyr at vi nå er i gang med den prosessen som fylkesmannen orienterte om i 
møtet 24.05.17. Det vises også til innkalling fra fylkesmann til møte den 20.06.2017 (Ref.sak 
11/17): Innkalling til felles kommunestyremøte for Kristiansand, Søgne og Songdalen) hvor 
følgende punkter skal drøftes: 
 

 Navn på den nye kommunen 
 Antall medlemmer i det nye kommunestyret 
 Fellesnemda 
 Mandat for fellesnemda 
 Sammensetning av fellesnemda 
 Partssammensatt utvalg 
 Revisor for fellesnemda 
 Andre forhold som bør med i den kongelige resolusjonen 

 
Det er avtalt at første ordinære møte i fellesnemnda kan gjennomføres 23. juni. kl 11:00 i 
bystyresalen i Kristiansand. 
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Fylkesmannen har anbefalt at forhandlingsutvalget, samles i forkant av møtet for å forhandle 
og forberede fellesmøtet den 20. juni. Det er avtalt at forhandlingsutvalget kan møtes tirsdag 
13. juni kl. 13.00. Sted er ikke avklart. Søgne kommunestyre må således vedta hvem som skal 
møte som forhandlingsutvalg for Søgne den 13. juni og hva som skal være deres mandat.  
 
Forhandlingsutvalg for Songdalen: 
 

 Ordfører 
 Varaordfører 
 Ida Grødum (H) 

 
Forhandlingsutvalg for Kristiansand: 

 Ordfører 
 Varaordfører 
 Mette Gundersen (AP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
1 Innkalling til felles kommunestyremøte for Kristiansand, Søgne og Songdalen 
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Arkivsak-dok. 17/15925-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Søgne kontrollutvalg 08.12.2017 

 

 

 

   

 

 

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne 

kommune 

 

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? 
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 Er arkivtjenesten i Søgne kommune organisert i samsvar med arkivloven m/forskrift? 

Sentrale stikkord herunder er: 

o Arkivplan 

o Journal 

o Arkivnøkkel 

 

 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 
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1. Bestilling		
Agder	Kommunerevisjon	IKS	har	utarbeidet	en	overordnet	analyse	for	Søgne	kommune	
som	 danner	 utgangspunkt	 for	 kontrollutvalgets	 plan	 for	 forvaltningsrevisjon	 for	
perioden	2016-2019.	Planen	ble	vedtatt	av	kommunestyret	26.01.17	(sak	4/17).	
	
Med	 bakgrunn	 i	 analysen	 og	 vedtatt	 plan	 for	 forvaltningsrevisjon	 bestemte	 kontroll-
utvalget	i	møtet	26.09.17	(sak	28/17)	å	bestille	forvaltningsrevisjonsprosjekt	med	tema	
«Arkivhåndtering».		
	
Kontrollutvalget	fattet	følgende	vedtak:	
«Kontrollutvalget	 bestiller	 prosjektplan	 for	neste	 forvaltningsrevisjonsprosjekt	med	 tema	
«Arkivhåndtering»	fra	Agder	Kommunerevisjon	IKS»	
	
Kontrollutvalget	 ba	 revisjonen	 om	 å	 vurdere	 følgende	 innspill	 fra	 kontrollutvalget	 i	
utarbeidelsen	av	prosjektplanen;	
-	internkontroll	
-	avviksmeldinger	
-	arkivlogg		
	
Under	 følger	revisjonens	 forslag	til	prosjektplan.	Vi	starter	med	en	kort	omtale	av	 lov-
grunnlaget	og	sentrale	begrep	knyttet	til	arkiv	og	internkontroll.	Videre	vil	vi,	i	samsvar	
med	veileder	fra	NKRF	(RSK	001	Standard	for	forvaltningsrevisjon), presenterer	forslag	
til	 problemstillinger	og	 revisjonskriterier	 som	vi	 anser	 som	sentrale	 i	 en	vurdering	av	
Søgne	 kommunes	 arkivhåndtering.	 Avslutningsvis	 vil	 vi	 redegjøre	 for	 planlagt	
metodebruk	i	gjennomføringen	av	prosjektet.	

2. Arkiv	og	internkontroll	
Arkiv		
«Behandling	 av	 informasjon	 er	 både	 kjerneaktivitet	 og	 viktig	 støtteaktivitet	 i	 alle	
virksomheter.	 Effektiv	 og	 pålitelig	 informasjonsbehandling	 er	 avgjørende	 for	 at	
virksomheten	skal	nå	sine	mål.	Det	er	da	viktig	at	man	kan	stole	på	informasjonen,	at	den	
er	tilgjengelig	og	at	man	følger	lover	og	regler.»1		
	
Arkivloven,	 arkivforskriften	 og	 Arkivverkets	 retningslinjer	 er	 det	 sentrale	 regelverket	
for	offentlige	arkiv.	Formålet	med	arkivloven	er	å	sikre	at	arkiver	som	har	kulturell	eller	
forskningsmessig	 verdi,	 eller	 som	 inneholder	 rettslig	 eller	 viktig	 forvaltningsmessig	
dokumentasjon,	blir	tatt	vare	på	og	gjort	tilgjengelig	for	nå	og	ettertid.2	Etter	arkivloven	
§	6	plikter	alle	offentlige	organ	å	ha	arkiv.	Arkivene	skal	være	innrettet	og	ordnet	slik	at	
dokumentene	er	trygge	som	informasjonskilde	for	nå	og	ettertid.	
	
I	arkivloven	er	dokument	og	arkiv	definert	som:		
• «Dokument:	ei	 logisk	avgrensa	 informasjonsmengd	som	er	 lagra	på	eit	medium	for	

seinare	lesing,	lyding,	framsyning	eller	overføring.»	
• «Arkiv:	dokument	som	vert	til	som	lekk	i	ei	verksemd.»	
	

                                                
1	Difi	(Direktoratet	for	forvaltning	og	IKT)	veiledningsmateriellet	–	internkontroll	i	praksis		
2 Kilde:	Arkivverket	 
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I	Arkivhåndboken	for	offentlig	 forvaltning3	er	arkivlovens	arkivbegrep	utdypet;	«I	 tråd	
med	innarbeidet	bruk	av	arkivbegrepet	er	det	rimelig	å	forstå	dette	slik	at	det	gjelder	de	
dokumentene	 som	 mottas	 eller	 produseres	 som	 ledd	 i	 den	 virksomheten	 som	 organet	
utøver,	 og	 som	 samles	 som	 resultat	 av	 denne	 virksomheten.	 Formuleringen	 «blir	 til»	må	
altså	leses	slik	at	den	omfatter	både	egenproduserte	og	mottatte	dokument.»	
	 	
Kommunale	 arkiver	 er	 sentrale	 for	 innbyggernes	 rettssikkerhet,	 som	 beslutnings-
grunnlag	for	forvaltningen	og	som	historisk	kildegrunnlag.	Arkivene	skal	være	innrettet	
slik	at	de	kan	gjøres	tilgjengelige	for	nå-	og	ettertiden.4		
	
Arkivmaterialet	 i	 kommunen	 skal	 være	 inndelt	 i	 to	 hoveddeler	 –	 dagligarkivet	 (aktivt	
arkiv)	 og	 bortsettingsarkiv.	 Dagligarkivet	 omfatter	 det	materialet	 som	 er	 i	 aktiv	 bruk	
som	ledd	i	organets	virksomhet.	Bortsettingsarkiv	skal	omfatte	materialet	fra	avsluttede	
journalperioder	 og	 andre	 arkivserier	 som	 ikke	 er	 i	 aktiv	 bruk.5	 Prinsippene	 for	
oppstilling	av	materialet	skal	være	de	samme	i	dagligarkivet	og	bortsettingsarkivet.	
	
Det	statlige	Arkivverket,	som	omfatter	Riksarkivet,	Statsarkivene,	Samisk	arkiv	og	Norsk	
helsearkiv,	og	som	står	under	ledelse	av	Riksarkivaren,	har	etter	arkivloven	(§7)	et	rett-
lednings-	og	tilsynsansvar	for	arkivarbeidet	i	offentlige	organ.	
	
Arkivplan	og	internkontroll	
Etter	arkivforskriften	§	2-2	skal	alle	offentlige	organ	til	enhver	tid	ha	en	ajourført	arkiv-
plan	som	viser	hva	arkivet	omfatter	og	hvordan	det	er	organisert.	Ansvar	og	rutiner	skal	
være	godt	dokumentert	og	 lett	 tilgjengelig.	Arkivplanen	skal	 inneholde	organets	arkiv-
nøkkel,	 oversikt	 over	 alle	 instrukser,	 regler	 og	 planer	 som	 gjelder	 for	 arkivarbeidet.	
Arkivplanen	skal	bidra	til	å	sikre	kvaliteten	på	arkivtjenesten	-	den	er	en	sentral	del	av	
kommunens	internkontrollsystem	knyttet	til	arkivtjenestene.	

Arkivverkets	 veiledning	 til	 kommunene	 når	 det	 gjelder	 å	 bygge	 opp	 og	 ivareta	 god	
internkontroll	av	arkivtjenesten	har	henvisninger	til	Difi	(Direktoratet	for	forvaltning	og	
IKT)	sine	veiledere	for	arbeid	med	internkontroll	og	informasjonssikkerhet.	

Difis	veiledningsmateriell	beskriver	hvordan	virksomheter	kan	etablere	og	vedlikeholde	
systematisk	internkontroll	på	informasjonssikkerhetsområdet.		

Internkontroll	betyr	intern	styring	og	kontroll.	Formålet	er	at	ledere	på	alle	nivå	skal	få	
tilstrekkelig	sikkerhet	om	at	man	når	virksomhetens	samlede	mål.	 6	Det	vil	si	at	man	 i	
alle	enheter	i	virksomheten;		
• når	mål-	og	resultatkrav		
• arbeider	effektivt		
• etterlever	lover	og	regler		
• har	pålitelig	rapportering		
	

                                                
3	Forfatter	Ivar	Fonnes	
4	Kilde:	Arkivverket;	Tilsyn	med	arkivene	i	Rennesøy	kommune	(16.05.2017) 
5 Kilde:	Fonnes	Ivar:	Arkivhåndboken	for	offentlig	forvalting	
6 Difi:	«Internkontroll	i	praksis	–	informasjons-sikkerhet»	Grunnleggende	innføring 
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Risikostyring	 er	 kjernen	 i	 internkontrollen.	 Hendelser	 som	 kan	 medføre	 uønskede	
konsekvenser	 må	 systematisk	 identifiseres,	 vurderes	 og	 håndteres	 rundt	 om	 i	 hele	
virksomheten.7		

3. Formål,	problemstillinger	og	avgrensing	

Formål	
Formålet	med	 dette	 forvaltningsrevisjonsprosjektet	 er	 å	 vurdere	 om	 Søgne	 kommune	
har	en	arkivvirksomhet	som	er	i	samsvar	med	krav	i	arkivloven,	arkivforskriften,	Arkiv-
verkets	 retningslinjer	 og	 kommunens	 egne	 retningslinjer	 for	 arkivvirksomheten.	
Revisjonen	vil	herunder	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.		

Problemstillinger	
Ut	fra	formålet	med	prosjektet	har	revisjonen	satt	opp	følgende	problemstillinger:	
	
• 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		

	
• 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	

Avgrensinger	
Revisjonen	anbefaler	 å	 avgrense	prosjektet	 til	 å	 vurdere	om	 lov	og	 forskrift	 for	 arkiv-
virksomheten	følges,	med	fokus	på	virksomheten	knyttet	til	dagligarkivet	(aktivt	arkiv).	
Dagligarkivet	omfatter	materialet	 som	er	 i	 aktiv	bruk	som	 ledd	 i	organets	virksomhet.	
Revisjonen	 vil	 da	 anbefale	 at	 vurderinger	 av	 fysiske	 og	 bygningsmessige	 forhold	 ved	

                                                
7 Difi:	«Internkontroll	i	praksis	–	informasjons-sikkerhet»	Grunnleggende	innføring 
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arkivlokaler,	 og	 forhold	 knyttet	 til	 periodisering	 (bortsetting	 av	 arkivmaterialet)	 ikke	
blir	inngående	vurdert	i	dette	prosjektet.			

4. Revisjonskriterier		
 
Revisjonskriterier	 er	 de	 krav,	 normer	 og	 standarder	 som	 forvaltningsrevisjons-	
objektet	 skal	 vurderes	 i	 forhold	 til.8	 	 Fakta	 om	 virksomheten	 vurderes	 opp	 mot	
revisjonskriteriene	og	danner	grunnlaget	for	de	konklusjoner	som	trekkes.		
	
Kilder	til	revisjonskriterier	i	dette	prosjektet:		
• Arkivlova	–	Lov	om	arkiv	(1992-12-04)	
• Kommuneloven	–	Lov	om	kommuner	og	fylkeskommuner	(1992-09-25)		
• Offentleglova	–	Lov	om	rett	til	innsyn	i	dokument	i	offentleg	verksemd	(2006-05-19)		
• Forvaltningsloven	–	Lov	om	behandlingsmåten	i	forvaltningssaker	(1967-02-10)		
• Forskrift	om	offentlege	arkiv	(1998.12.11)		
• Arkivverkets	retningslinjer	
• Noark	(Norsk	standard	for	arkiv)	
• Arkivhåndboken	for	offentlig	forvaltning	(Ivar	Fonnes)	
• Veileder	fra	KS;	Rådmannens	internkontroll	-	Hvordan	få	orden	i	eget	hus?	
• Veileder	fra	Difi;	Internkontroll	i	praksis	-	informasjonssikkerhet	
	
Arkivloven,	arkivforskriften	og	retningslinjene	fra	Arkivverket	er	sentrale	kriteriekilder	
da	 de	 regulerer	 de	 fleste	 sider	 ved	 arkivfunksjonen	 i	 kommunen.	 Her	 gis	 det	
bestemmelser	og	føringer	til	hvordan	et	offentlig	arkiv	skal	organiseres,	hvem	som	har	
ansvar,	hvilke	dokument	som	skal	arkiveres	og	hvordan	dokumenter	skal	registreres	og	
tas	vare	på	-	på	kort	og	lang	sikt.		
	
Under	 vil	 vi	 kort	 omtale	 noen	 sentrale	 bestemmelser	 og	 anbefalinger	 fra	 enkelte	 av	
kriteriekildene.		
	
Kommuneloven		
§	23	nr	2.	Administrasjonssjefens	oppgaver	og	myndighet		
Administrasjonssjefen	 skal	 sørge	 for	 at	 administrasjonen	 drives	 i	 samsvar	 med	 lover,	
forskrifter	og	overordnede	instrukser,	og	at	den	er	gjenstand	for	betryggende	kontroll.		
Videre	fremgår	det	av	kommuneloven	§	39	nr	2:		
Departementet	 kan	 gi	 forskrifter	 om	 behandling,	 bevaring,	 ordning	 av	 og	 tilsyn	 med	
kommunens	og	fylkeskommunens	arkiver.		
	
Det	 er	 utarbeidet	 egen	 forskrift	 til	 arkivlov	 som	 omhandler	 systemet	 for	 arkiv	 og	
journalføring.		
	
Arkivloven		
§	6.	Arkivansvaret.		
Offentlege	organ	pliktar	å	ha	arkiv,	og	desse	skal	vera	ordna	og	innretta	slik	at	dokumenta	
er	tryggja	som	informasjonskjelder	for	samtid	og	ettertid.		
	

                                                
8	Kilde:	NKRF;	RSK	001	Standard	for	forvaltningsrevisjon	2011	
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Forskrift	til	arkivloven		
§	2-1.	Organisering	av	arkivarbeidet		
Arkivarbeidet	 i	 eit	 offentleg	 organ	 skal	 som	 hovudregel	 utførast	 av	 ei	 eiga	 eining,	 ei	
arkivteneste,	 under	 dagleg	 leiing	 av	 ein	 arkivansvarleg.	 Arkivtenesta	 skal	 vere	 felles	 for	
organet.	 Dersom	 ikkje	 særlege	 omsyn	 tilseier	 noko	 anna,	 skal	 ho	 vere	 underlagd	 den	
administrasjonseininga	som	har	ansvaret	for	organets	fellessaker.		
	
§	2-2.	Arkivplan		
Eit	offentleg	organ	skal	til	kvar	tid	ha	ein	ajourført	samleplan,	ein	arkivplan,	som	viser	kva	
arkivet	 omfattar	 og	 korleis	 det	 er	 organisert.	 Arkivplanen	 skal	 også	 vise	 kva	 slags	
instruksar,	reglar,	planar	m.v.	som	gjeld	for	arkivarbeidet.		
	
Arkivforskriften	 angir	 ikke	 hvor	 omfattende	 og	 detaljert	 arkivplanen	 skal	 være.9	
Kommunen	 kan	 velge	 ambisjonsnivå,	 -	 om	 arkivplanen	 kun	 skal	 omfatte	 regelverkets	
minimumskrav,	eller	om	den	skal	utformes	slik	at	den	kan	benyttes	som	planleggings	og	
styringsredskap	 for	 organets	 arkivarbeid.	 Arkivplanen	 kan	 være	 kortfattet	 med	
henvisning	til	andre	oversikter,	register	og	lister,	eller	den	kan	utformes	som	en	samlet	
enhet	hvor	alle	slike	hjelpemidler	inngår.10		
	
Ut	 fra	 forskriften	 og	 anbefalinger	 i	 arkivhåndboken	 legger	 revisjonen	 til	 grunn	 at	 en	
ajourført	 arkivplan	 som	 et	 minimum	 bør	 vise	 hva	 arkivet	 omfatter,	 hvordan	 det	 er	
organisert	og	hvilke	rutiner	som	gjelder.	Herunder:	
• Oversikt	over	organisering	og	ansvar	for	arkivvirksomheten	
• Hva	arkivet	inneholder	og	hvordan	det	er	organisert	
• Hvilke	lover,	instrukser	og	regler	som	gjelder		
• Hvilke	 planer	 (planlagte	 aktiviteter	 på	 kort	 og	 lang	 sikt)	 som	 gjelder	 for	

arkivarbeidet	
	
§	2-3.	Arkivnøkkel	
Organet	skal	normalt	ha	eit	klassifikasjonssystem	-	ein	arkivnøkkel	-	som	omfattar	alle	dei	
saksområda	 organet	 steller	 med.	 Innføring	 av	 nye	 og	 reviderte	 nøklar	 skal	 meldast	 til	
Riksarkivaren	for	registrering,	jf.	§	7	i	arkivlova.	
	
I	arkivnøkkelen	bør	det	skiljast	mellom	eigenforvaltning	og	fagsaker.		
	
§	2-6.	Journalføring	og	anna	registrering	
Eit	 offentleg	 organ	 skal	 ha	 ein	 eller	 fleire	 journalar	 for	 registrering	 av	 dokument	 i	 dei	
sakene	 organet	 opprettar.	 I	 journalen	 skal	 ein	 registrere	 alle	 inngåande	 og	 utgåande	
dokument	som	etter	offentleglova	§	4	må	reknast	som	saksdokument	for	organet,	dersom	
dei	er	gjenstand	for	saksbehandling	og	har	verdi	som	dokumentasjon.		
…..	
Arkivplanen	skal	 innehalde	eit	 fullstendig	og	ajourført	oversyn	over	dei	 systema	som	blir	
nytta	 til	 journalføring	 og	 eventuelle	 andre	 former	 for	 registrering	 av	 saksdokument.	
Elektroniske	system	skal	vere	fullgodt	dokumenterte.	
	

                                                
9	Jf	Arkivhåndboken	kap	6.2.	
10	Jf	Arkivhåndboken	kap	6.2.	
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I	 Arkivhåndboken	 (kap.	 6.4.1)	 er	 funksjoner	 som	 ivaretas	 av	 moderne	 journal-	 og	
arkivsystemer	listet	opp.	Her	er	blant	annet	følgende	funksjoner	omtalt:		
• Journal-	og	arkivsystem	identifiserer	de	enkelte	saksdokument	og	gir	oversikt	over	

hvilke	saker	organet	har	til	behandling.	
• Systemet	viser	hvem	som	har	ansvaret	 for	behandlingen	av	en	sak,	hvor	 lenge	den	

har	vært	under	behandling	og	behandlingsfrist.	
• Systemet	 gir	 oversikt	 over	 dokumentene	 i	 sakarkivet	 og	 hvilken	 sammenheng	 de	

inngår	i.			
	
§	3-1.	Mottak	og	opning	av	vanleg	post	(Arkivrutinar)	
Inngåande	post	skal	leverast	til	arkivtenesta.	
	
§	3-5.Registrering	og	fordeling	§	3-2.Behandling	av	telefaks	og	elektronisk	post	
Dokument	som	blir	avsende	eller	mottekne	via	telefaks	og	e-post,	og	som	etter	form	eller	
innhald	 må	 reknast	 som	 saksdokument	 for	 organet,	 skal	 arkivmessig	 behandlast	 som	
andre	saksdokument	etter	denne	forskrifta,	jf.	særleg	§§	2-6,	3-1	og	3-8.	
	
Offentleglova		
§	3.	Hovudregel		
Saksdokument,	journalar	og	liknande	register	for	organet	er	opne	for	innsyn	dersom	ikkje	
anna	følgjer	av	lov	eller	forskrift	med	heimel	i	lov.	Alle	kan	krevje	innsyn	i	saksdokument,	
journalar	og	liknande	register	til	organet	hos	vedkommande	organ.		
	
§	28.Innsynskravet		
Innsyn	kan	krevjast	skriftleg	eller	munnleg……	
	
§	29.Kva	organ	skal	avgjere	innsynskravet	mv.	
Eit	organ	som	mottek	eit	innsynskrav,	skal	vurdere	kravet	konkret	og	sjølvstendig.	Kravet	
skal	avgjerast	utan	ugrunna	opphald.		
	
Kommunen	skal	aktivt	legge	til	rette	for	innsyn,	jf	kommuneloven	§	4.		
Kommuner	og	fylkeskommuner	skal	drive	aktiv	informasjon	om	sin	virksomhet.	Forholdene	
skal	 legges	best	mulig	til	rette	 for	offentlig	 innsyn	 i	den	kommunale	og	fylkeskommunale	
forvaltning.	
	
KS	–	Rådmannens	internkontroll	-	Hvordan	få	orden	i	eget	hus?	
Veilederen	 gir	 råd	 til	 hvordan	 kommunene	 kan	 følge	 opp	 kravene	 til	 internkontroll	 i	
kommuneloven	og	styrke	arbeidet	med	internkontroll.	KS	har	pekt	på	tre	sentrale	vilkår	
for	et	velfungerende	internkontrollsystem;		
• Risikovurdering	–	danner	grunnlaget	for	innretning	og	prioriteringer	av	tiltak		
• Formalisering	 -	 et	 velfungerende	 internkontrollsystem	 forutsetter	 en	 viss	 grad	 av	

formalisering	 av	 ansvar	 og	 roller,	 dokumentasjon	 av	 rutiner	 og	 prosedyrer	 og	
rapportering.				

• Kontrollaktiviteter	 -	 Oppfølging	 og	 rapportering	 fra	 daglig	 virksomhet,	 planlagte	
kontroller	og	avvikshåndtering	bidrar	 til	 informasjon	om	målene	 for	virksomheten	
nås.		
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Difi	-	Internkontroll	i	praksis	–	informasjonssikkerhet	
Veiledningsmateriellet	fra	Difi	beskriver	hvordan	virksomheter	kan	etablere	og	vedlike-
holde	 systematisk	 internkontroll	 på	 informasjonssikkerhetsområdet.	 Revisjonens	
problemstillinger	knyttet	til	om	Søgne	kommune	har	forsvarlig	internkontroll,	herunder	
system	 for	 rapportering	 og	 oppfølging	 av	 avvik,	 vil	 vurderes	 i	 forhold	 til	 Difi	 sine	
anbefalinger.	Figuren	under	viser	hovedaktivitetene	 i	 systematisk	 internkontrollarbeid	
samt	hvordan	målrettet	kommunikasjon	binder	aktivitetene	sammen.	
	

	
	
Under	følger	innspill	fra	Difis	veileder	som	forklarer	og	underbygger	hovedaktivitetene	i	
systematisk	internkontrollarbeid;		
• Skal	 internkontrollen	 fungere,	 er	 det	 avgjørende	 at	 virksomheten	 har	 gode	

overordnede	styrende	dokumenter.	Disse	må	klargjøre	hvem	som	skal	gjøre	hva,	og	gi	
føringer	for	arbeidet.	

• Internkontroll	 handler	 om	 risikostyring.	 Risikovurdering	 er	 den	 grunnleggende	
aktiviteten	i	risikostyringen.		

• På	grunnlag	av	en	risikovurdering	prioriteres	tiltak	for	risikohåndtering.	Dette	kan	ofte	
være	rutinebeskrivelser,	opplæring	og	krav	til	gjennomføring	av	arbeidet	eller	bruk	av	
systemene.	

• Man	må	systematisk	vurdere	om	sikkerhetstiltak	fungerer,	om	regelverk	etterleves	og	
om	internkontrollarbeidet	rundt	om	i	virksomheten	blir	gjennomført	som	forutsatt.		

• Hva	som	skal	rapporteres,	hvem	som	skal	rapportere	og	når	og	hvordan	det	skal	skje,	
bør	 fremgå	 tydelig	av	 inngåtte	avtaler	og	av	 virksomhetens	 system	 for	hendelses-	 og	
avvikshåndtering.	

• Alle	 ansatte	 må	 kjenne	 til,	 være	 bevisst	 og	 i	 stand	 til	 å	 etterleve	 sitt	 ansvar.	
Organisasjonskulturen	 må	 understøtte	 forståelse,	 kompetanse	 samt	 etterlevelse	 og	
forbedring	av	krav	og	sikkerhetstiltak.	
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Orientering om "rentesaken" - Returkraft AS 

 

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 

 

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 
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ORGANISASJON 
Politisk sekretariat 

 

  

 

 

 

 

SAKSPROTOKOLL 
 
Arkivsak-dok. 201713202 
Saksbehandler Anne Lise Holand Aabø 
 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bystyret 25.10.2017 126/17 

 
 

ORIENTERING OM RENTESAKEN - RETURKRAFT AS 
 
BYSTYRET 25.10.2017 SAK 126/17 
 

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. 
(Enst.) 
 
51 av 53 repr. tilstede. 
 
 
Habilitet: 
Repr. Renate Hægeland, H, erklærte seg inhabil grunnet styreverv i Returkraft AS. 
 
Repr. Kristin Wallevik, H, erklærte seg inhabil grunnet tidligere styreverv i Returkraft 
AS. 
 
Voteringer: 
Repr. Renate Hægeland, H, ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte under 
behandlingen av saken. Ingen vararepr. tiltrådte. 
 
Repr. Kristin Wallevik, H, ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte under 
behandlingen av saken. Ingen vararepr. tiltrådte. 
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Arkivsak-dok. 17/15540-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Søgne kontrollutvalg 08.12.2017 

 

 

 

   

 

 

Revisors egenvurdering av uavhengighet - Søgne kommune 

 

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 
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Arkivsak-dok. 17/15921-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Søgne kontrollutvalg 08.12.2017 

 

 

 

   

 

 

Møte- og arbeidsplan for 2018 

 

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 
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Arkivsak-dok. 17/00016-10 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Søgne kontrollutvalg 31.10.2017 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisjonen 08.12.17 

 

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 
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  Hovedkontor Kristiansand  E-post: post@agderkomrev.no   Avd. Setesdal 
Postadr.: Postboks 417 Lund  Hjemmeside: www.agderkomrev.no   Kasernevegen 19 
  4604 Kristiansand  Telefon Kr.sand: 38 07 27 00   4735 Evje 
Kontoradr.: Tollbodgata 37  Telefon Evje: 977 60 455     
Org.nr.  987 183 918 
  

 

 

Oppsummering / konklusjon 

 

Basert på den gjennomgang som er foretatt i dette notatet anbefaler vi at kommunene (Søgne 

og Songdalen) fakturerer sine lønnsrefusjonskrav til fellesnemda med merverdiavgift. 

Fellesnemda vil da kunne kreve kompensasjon for denne merverdiavgift. 

 

Sakens fakta 

 

Det ble i Fellesnemda den 31.10.17 fremlagt følgende sak: «Overordnet budsjett og 

regnskapsrutiner». Her fremkommer det følgende: 

 

«Det er flere ansatte som nå er frikjøpt 100 % fra sine tidligere kommuner for å jobbe 

med etableringen. Disse er fortsatt lønnet av sin tidligere arbeidsgiver og så tilføres 

tidligere ansvar / arbeidsgiver refusjon fra Nye Kristiansand på ½ årlig basis.» 

 

Her er det den avgiftsmessig behandlingen av refusjon til Søgne / Songdalen som er vurdert. 

  

Fellesnemnda blir avgiftsmessig å behandle som et interkommunalt samarbeid som skal løse 

sammenslåingen av Søgne, Songdalen og Kristiansand til Nye Kristiansand. 

 

Regelverk 

 

Fellesnemnda er ikke å anse som en egen juridisk enhet, men et kommunalt organ opprettet i 

medhold av inndelingsloven. Dette innebærer f.eks. at fellesnemnda ikke har eget 

organisasjonsnummer. Fellesnemnda har mange trekk av interkommunalt samarbeid ihht 

kommuneloven § 27, men er ikke definert som dette. 

 

Det er bekreftet av Skatt Sør at fellesnemnda er kompensasjonsberettiget da den løser en 

oppgave i samarbeid mellom tre kommuner, denne forståelse er underbygget av et brev fra 

Skattedirektoratet
1
 der de uttaler seg om kompensasjon og samarbeid. 

 

  

                                                 
1
 Brev av 27.04.15 til et advokatfirma 

 

Til: Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand) v/ Eva B. Åsland 

Fra: Agder Kommunerevisjon IKS  

Kopi:  

Dato: 22. november 2017 

Vedr: Arbeidskraft i Fellesnemnda «innleid» fra Søgne og Songdalen 
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AGDER KOMMUNEREVISJON IKS 

I merverdiavgiftslovens § 3-28 fremkommer det følgende: 

 

«Uttak av varer og tjenester fra offentlige virksomheter som hver for seg eller i 

felleskap driver virksomhet som hovedsakelig har til formål å tilgodese egne behov, er 

unntatt fra loven dersom merverdiavgiftspliktig omsetning av tilsvarende varer og 

tjenester over en periode på tolv måneder utgjør mindre enn 20 prosent av den totale 

produksjon.» 

 

 «Utleie» av arbeidskraft er en tjenesteleveranse som er avgiftspliktig, jfr 

merverdiavgiftslovens § 1-3, første ledd bokstav a: 

 

I denne loven menes med 
a. Omsetning: levering av varer og tjenester mot vederlag. 

 

Og i merverdiavgiftslovens § 3-1 første ledd: 

 

Det skal beregnes merverdiavgift ved omsetning av varer og tjenester. 

  

Vurdering  
 

Merverdiavgiftsloven § 3-28 regulerer alle leveranser fra det kommunale samarbeidet til de 

deltakende kommuner i samarbeidet. Dette vil ikke være så relevant i dette tilfelle da, det etter 

det vi kjenner til ikke foregår utfakturering av tjenester til kommunene fra fellesnemnda. 

Dette innebærer at dersom «vertskommune» / regnskapsfører Kristiansand hadde pådratt seg 

alle lønnskostnader, og deretter skulle fordelt disse på de deltakende kommuner ville dette 

ikke vært avgiftspliktig leveranse. 

 

Det som ikke denne paragrafen regulerer etter vår forståelse av loven er leveranser fra 

deltakerne inn til samarbeidet.  Her leverer Songdalen og Søgne arbeidskraft inn til 

Kristiansand som er vertskommune (fellesnemdas regnskap inngår i Kristiansand kommune 

sitt regnskap), Kristiansand benytter arbeidskraft innenfor samme juridiske subjekt. 

 

Vi har vurdert dette spørsmålet, og her synes det rimelig at denne lønnsrefusjon skulle ha vært 

uten merverdiavgift, men finner at det her kan være knyttet usikkerhet til dette.  At dette skal 

være fritatt for merverdiavgift fremkommer ikke verken av lovtekst eller de fortolkninger vi 

har gjennomgått.  

 

Vi har rettet spørsmål til Skatt Sør mht om refusjon av lønnsutgifter i denne sammenheng 

kunne sees på som en utgiftsrefusjon (dvs uten merverdiavgift) eller om dette ble å regne som 

avgiftspliktig omsetning?  

 

Her fikk vi ikke noe klart svar, men kun at «det bør faktureres med mva». 

 

Vi som revisjonsselskapet har løftet problemstillingen inn til KMD via vår revisorforening 

NKRF. 
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AGDER KOMMUNEREVISJON IKS 

 

Så lenge spørsmålet ikke er juridisk avklart anbefaler vi at kommunene fakturerer dette med 

merverdiavgift inn til fellesnemnda, fellesnemda får deretter kompensasjon for denne 

merverdiavgift. Dette valget vil sikre fellesnemnda, Søgne og Songdalen mot mulig 

omgjøring av Skattemyndighetene i ettertid, og for kommunene og fellesnemnda vil ikke dette 

ha annen betydning enn noe likviditet knyttet til betaling av merverdiavgift og krav om 

merverdiavgiftskompensasjon.  
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Arkivsak-dok. 17/00023-12 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Søgne kontrollutvalg 31.10.2017 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 08.12.17 

 

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 
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Vår dato 19.10.2017 

Vår referanse 17/14911-2 

Vår saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

    

 

Til Kristiansand kontrollutvalg, Søgne kontrollutvalg, Lillesand kontrollutvalg, Songdalen 

kontrollutvalg 

 

Kopi til Aust-Agder Revisjon IKS, Agder kommunerevisjon IKS  

 

 

Henvendelse til de andre kommunene i barnevernssamarbeidet for 

Kristiansandsregionen med ønske om felles forvaltningsrevisjon   
 

Kontrollutvalget i Birkenes kommune behandlet i møte 27.10.17 sak 27/17-1b (Referatsaker). Følgende 

vedtak ble fattet: 

 

Kontrollutvalget beslutter å avvente bestilling av forvaltningsrevisjon – barnevern i påvente 

av Fylkesmannens rapport til Kristiansand kommune. Birkenes kommune tar ett initiativ 

ovenfor de andre eierkommunene til Barnevernet for Kristiansandsregionen om å få til en 

felles forvaltningsrevisjon. 

 

Med denne henvendelsen ønsker kontrollutvalget i Birkenes kommune å ta et initiativ ovenfor de andre 

kommunene i barnevernssamarbeidet for Kristiansandsregionen med ønske om å få til en felles 

forvaltningsrevisjon.  

 

Sekretariatet er av den oppfatning at det kan være vanskelig å gjennomføre en forvaltningsrevisjon 

knyttet til barnevernsområdet uten at Kristiansand som vertskommune er med, både formelt og rent 

praktisk.  

 

Et vertskommunesamarbeid er en del av virksomheten til den kommunen som er vertskommune for 

samarbeidet. Kontrollutvalget i (verts)kommunen skal derfor etter de vanlige reglene i kommuneloven § 

77 føre løpende tilsyn også med den delen av virksomheten i kommunen som dreier seg om saker som 

er delegert fra de andre kommunene i samarbeidet. 

 

Kontrollutvalget i samarbeidskommunen skal ikke føre tilsyn med den interne driften i vertskommunen. 

Det følger imidlertid av reglene for samarbeidsavtalen at avtalen skal inneholde bestemmelser om 

underretning til deltakerne om vedtak som treffes i vertskommunen. Disse opplysningene har 

kontrollutvalget i samarbeidskommunen full innsynsrett i. På grunnlag av opplysningene kan 

kontrollutvalget for eksempel undersøke om samarbeidet skjer innenfor rammen av det som er avtalt. 

Opplysningene vil også være viktig for å kunne vurdere om samarbeidet er egnet til å realisere de 

målsetningene kommunestyret har satt for samarbeidet. 

 

Birkenes kommune 

Kontrollutvalget 
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Slik vi ser det vil de andre eierkommunen utenom Kristiansand som er vertskommune ha en begrenset 

adgang til innsyn og at man da heller ikke får adgang til all nødvendig informasjon i forbindelse med en 

forvaltningsrevisjon.  

 

I tillegg er vi av den oppfatning at en samordnet forvaltningsrevisjon vil kunne bidra til best mulig 

læring i alle deltakerkommunene og en hensiktsmessig ressursutnyttelse. Dette er viktig å koordinere 

kontrollutvalgenes eget kontrollarbeid for å unngå dobbeltarbeid, og for å unngå for stor belastning på 

Barnevernstjenesten for Kristiansandsregionen.  

 

Barnevern er et område som er beskrevet i overordnet analyse og prioritert i flere av 

deltakerkommunenes plan for forvaltningsrevisjon Konsekvensen av at barnevernet av ulike årsaker 

ikke i tilstrekkelig grad greier å følge opp de barn og familier som har behov for bistand kan potensielt 

gi alvorlige konsekvenser for det enkelte barn. Sannsynligheten for at disse konsekvensene inntrer vil 

være avhengig av barnevernets ressurser, bemanning, kompetanse og organisering. Det er krevende å slå 

sammen flere avdelinger fra ulike kommuner. Dette medfører økt kompetanse, men samtidig kan rutiner 

glippe, spesielt i en startfase. Det går blant annet frem av overordnet analyse for Kristiansand kommune 

at totalt sett vurderer revisjonen sannsynligheten og risikoen som høy. Dette i sammen med flere 

alvorlige saker knyttet til barnevernsområdet de senere årene, kan tilsi at det bør gjennomføres en 

forvaltningsrevisjon av dette området.  

 

Dersom de andre kommunene kan tenke seg å bli med på et felles prosjekt må man ta stilling til hvordan 

man skal gjennomføre prosjektet. Kontrollutvalgene må blant annet ta stilling til hvem som skal 

gjennomføre prosjektet, kostnadsfordeling og prosjektets innretning. Dette kan eventuelt sekretariatet 

komme tilbake til dersom kontrollutvalgene responderer positivt på denne henvendelsen, og koordinere 

i sammen med de to revisjonsenhetene. Kontrollutvalgene må få forelagt en modell for 

kostnadsfordeling og prosjektplan.  

 

Kontrollutvalget i Birkenes kommune håper med det på en positiv tilbakemelding og gjerne innen 

utgangen av november 2017.  

 

For kontrollutvalget i Birkenes kommune 

 

Alexander Etsy Jensen 

Rådgiver 

 

Tlf: 91 82 75 45 

E-post: alexander.etsy.jensen@temark.no  

www.temark.no 

----------------------------------------- 

Temark 

Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 
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____________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Adresse: Miljøhuset Mariboes gate 8, 0183 Oslo – Telefon: +47 23 10 96 10 – Faks: +47 23 10 96 11 

E-post: naturvern@naturvernforbundet.no – Internett: www.naturvernforbundet.no – Bank: 7874.05.56001 – Org nr: 938 418 837 
 

 

Kontrollutvalget i Søgne 

 
Naturvernforbundet har over tid engasjert seg i spørsmålet om hvordan det bygges i Søgne. 

Vi reagerer på hvordan byggeprosesser ofte foregår på med store terrenginngrep. Det skjer 

både ved enkeltbygg i strandsona i 100-metersbeltet og ved større områder for boligbygging, 

som i Kjellandsheia / Nordalsheia.  

Vi vil konkretisere forholdet gjennom eksempler, først enkeltbygg i strandsona.  

 

Strandsona  

 

Uregulerte områder: 

 

Arbeidene som fotografiet viser ( bilde 1 uregulert),  gjelder grunnarbeider for ny fritidsbolig 

til erstatning for revet bygg. I dette tilfellet foreligger ikke reguleringsplan. Da blir et 

vesentlig spørsmål om hva kommunen legger til grunn for behandling av byggesøknader. 

Kommuneplanen og plan- og bygningsloven må da være det styringsverktøyet kommunen 

må legge til grunn og forholde seg til. 

 

I Søgnes kommuneplan står bare dette om landskapshensyn: En arealpolitikk som tar vare på 

naturmiljøet, spesielt i kystsona.  

 

I plan- og bygningsloven er bygging i strandsona omtalt helt innledningsvis slik:  

 

§ 1-8.Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 

I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 

kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.Og videre i samme lov vil 

altuelle bestemmelser være, 

 

§ 21 og § 29-2.Visuelle kvaliteter 

Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens 

skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets 

bygde og naturlige omgivelser og plassering. 

Det er ellers i rundskriv og veiledere fra sentrale myndigheter ( for eksempel Veiviser i 

kommunal miljøforvaltning, Md, 2017)  pekt på landskapshensyn ved tiltak i strandsona. 

Problemstillingen synes å være om utsprengning for tomtegrunn, som eksemplet viser, er 

forenelig med   hensyn til landskap, naturlige omgivelser, natur som regelverk understreker 

betydningen av. 

Regulerte områder: 
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I regulerte områder foreligger gamle og nye reguleringsplaner. De gamle har ingen 

reguleringsbestemmelser om landskapshensyn, i nyere foreligger ofte bestemmelser. 

Uten reguleringsbestemmelser om landskapshensyn, (fotografi Tiltak i strandsona) bør da 

som i uregulerte områder, kommuneplanen og plan- og bygningsloven legges til grunn og 

være retningsgivende. 

Vi er av den mening at overordnet regelverk i dette tilfellet både Søgnes kommuneplan og 

plan- og bygningsloven har tydelige føringer for bygg i 100-metersbeltet ( strandsona), og at 

disse må legges til grunn og være førende for behandling av både enkeltsaker ( som vi her 

har rettet oppmerksomheten mot) og eventuelt også ved reguleringsplaner for bygging i 

strandsona. Vi mener videre at eksemplene viser at det ikke synes å være samsvar mellom 

de hensyn som kommunen skal legge til grunn for tiltak i strandsona og den praksis som 

føres i Søgne.  

 

Slik vi kjenner kommunens praksis, foreligger det ikke beregninger over masseuttakene ved 

slike byggesøknader.  Beslutningsgrunnlag vil da være utilstrekkelig for faglige vurderinger av 

tiltaket i forhold til bestemmelser / retningsgivende føringer i kommuneplanen og plan- og 

bygningsloven om landskapshensyn. 

 

Faglige skjønn er ett av tre forhold (rettssikkerhet, legalitetstsprinsippet) som  forvaltningens 

vedtak skal bygge på, og som da er juridiske bindende.( s. 63-64, Miljø og juss – oversikt over 

norsk miljørett med innføring i jus og forvaltningsrett, Ørnulf Røhnebæk, 

Universitetsforlaget).  

 

Vi synes dette ville være en god fremgangsmåte: 

Når søknader om bygging i strandsona foreligger, må søknaden beskrive hvordan bygg / 

tiltak skal plasseres i landskapet. Det må da fremgå av søknaden hvor store masseuttak 

tiltaket vil føre til. Det må vurderes opp mot bestemmelsene i arealplaner / plan- og 

bygningsloven; om tiltaket er forenelig med nasjonale føringer og de bestemmelser som de 

enkelte arealplanene har for landskapshensyn / terrenginngrep. Vi viser her også til 

forvaltningsloven som sier at en sak skal være så godt opplyst som mulig før vedtak fattes ( § 

17).  

Vi ber  kontrollutvalget for Søgne vurdere om kommunen tar tilstrekkelig hensyn til 

landskapet i strandsona ved byggetiltak slik plan- og bygningsloven og kommuneplanen 

forutsetter med bakgrunn i den praksisen som fotografiene viser. 

For øvrig vil vi kunne gi ytterligere informasjon og eksempler. 

Boligområder: 

Naturvernforbundet har engasjert seg på flere måter, (til eksempel arrangert  åpent 

informasjonsmøte) og fremmet anbefalinger for den store utbyggingen i Kjellandsheia ( et 

område på samlet 5,5, km2, ferdig utbygget fram mot 2050). Vi leverte derfor flere 

merknader til kommunedelplanforslaget. Vi beklager at ingen av våre anbefalinger ble tatt til 

følge og påklaget derfor kommunestyrets vedtak for kommunedelplanen for flere forhold. 
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Ett av disse forholdene var at vi mente bestemmelsene om landskapshensyn var for upresise 

for å være et godt styringsverktøy. Vi viser her til fylkesmannens avgjørelse i klagesaken for 

dette forholdet. Fylkesmannen uttalte om landskapshensyn i behandling av klagesaken vår, 

sak 2016/ 1996, 20.12.2016. dette, sitat: 

 

Det fremgår av planbestemmelsene at det skal utarbeides detaljreguleringsplan for alle nye 

boligområder og undervisningsområde. Detaljreguleringen vil også omfatte plassering av 

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Vest-Agder Fylkeskommune har tidlig i 

planprosessen spilt inn viktigheten av å ivareta overordnede landskapshensyn. Kommunen 

har bekreftet at dette skal ivaretas, og at dette særlig skal avklares ved detaljregulering av 

boligområdene. Fylkesmannen tiltrer kommunens vurdering av at det er hensiktsmessig at 

plassering avklares i detaljreguleringsplan, og mener kommunen har tilstrekkelig fokus i 

områdereguleringsplanen på å tilpasse anlegg til terreng og landskap. 

 

Det som fremkommer fra både fylkesmannen og Vest-Agder fylkeskommune, er at de 

forutsetter at landskapshensyn skal avklares nærmere ved detaljregulering, noe Søgne 

kommune har bekreftet. Vi viser så til den første reguleringsplanen i Kjellandsheia -  

Nordalsheia, 17.12.2015 reguleringsplan for Nordalsheia. Her foreligger ingen bestemmelser 

/ føringer for landskapshensyn ved boligbygging. Se punkt 4.1 boligbygging, generelt. 

 

Vi minner igjen om det som er nedfelt i kommunedelplanen for Kjellandsheia, 13.10.2015: 

Sitat fra planbestemmelsene:  
 

4.1 Frittliggende småhusbebyggelse, BF301 - BF305 a) Innenfor hver regulert byggetomt 

tillates oppført én bolig med sekundær leilighet og tilhørende garasje, uthus og brygge. 

Sekundærleilighet skal ikke utgjøre mer enn 60 m2 i bruksareal. b) Der det fremgår 

byggegrenser i plankart skal samtlige bygninger plasseres innenfor de angitte byggegrenser 

med unntak av uthus og brygge som tillates plassert helt ned til strandlinjen. Bebyggelsen 

skal plasseres og tilpasses eksisterende terreng slik at unødvendige terrenginngrep unngås. 

 

Vi viser til pålegget understreket av oss – tilpasses eksisterende terreng slik at unødvendige 

terrenginngrep unngås.  

 

Kommunedelplanen for Kjellandsheia har bestemmelser om landskapshensyn ved 

småhusbebyggelse. Dette har vært ett av forholdene som alle parter ( kommunestyret, 

utbyggere, offentligheten, Vest-Agder fylkeskommunen og fylkesmannen i Aust- og Vest-

Agder) har vært innforstått med og forholdt seg til. Fylkeskommunen og fylkesmannen har 

så forutsatt at bestemmelser om landskapshensyn skulle følges opp mer presist ved 

detaljregulering.  

 

Naturvernforbundet registrerer at dette ikke foreligger i detaljplanen for Nordalsheia. 

Forutsetninger ved behandling av kommunedelplanen og lovnader som Søgne kommune da 

ga, er ikke fulgt opp.  

 

Naturvernforbundet ber kontrollutvalget vurdere om manglende oppfølging av klare 

forutsetninger og lovnader som i tilfellet Nordalsheia, er ønsket i kommunens forvaltning. 
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Videre er vår anmerkning hva unnlatelsen kan ha ført til. Det vises her til fotografier tatt  i 

juni 2017, samtidig med at Repstad Eiendom annonserte i lokalavisen “Budstikka” et 

oversiktebilde fra Nordalheia, 21.06.2017, se også dette som vedlegg. 

 

Fotografiene viser, etter vår oppfatning, et landskap som er rasert, flatsprengt og fremtrer 

som en eneste stor steinørken. Vi mener dette ikke er i overenstemmelse med de 

forutsetninger som er lagt til grunn for utbyggingen av Kjellandsheia. Det bruddet som her 

avdekker seg mellom juridiske bindende bestemmelser i overordnende kommunedelplan og 

virkeligheten ved begynnende opparbeidelse av Nordalsheia, er også alvorlig med henblikk 

på videre utbygging av Kjellandsheia etter nye detaljreguleringsplaner. 

 

Naturvernforbundet ber kontrollutvalget vurdere om oppstartsarbeidene i Nordalsheia, se 

fotografier, er i overenstemmelse med de føringene som ble lagt  i kommunedelplanen om 

landskapshensyn (  Sitat: småhusbebyggelse skal tilpasses eksisterende terreng slik at 

unødvendig terrenginngrep unngås) for Kjellandsheia. 

 

 

 

23.11. 2017, Naturvernforbundet i Søgne 

ved Dag Øystein Kerlefsen, Arvid Andersen og Peder Johan Pedersen 
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Arkivsak-dok. 17/00030-9 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Søgne kontrollutvalg            

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 31.10.17 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
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