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Møteinnkalling  
 

Søgne kontrollutvalg 

 
Dato: 30.01.2018 kl. 10:00 (NB: MERK KLOKKESLETT!)  
Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen  
Arkivsak: 18/00065  
Arkivkode: 033   

 
Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no eller tlf. 
91 82 75 45. 
 
Vara møter bare etter egen innkalling. 
 
Innkalling er sendt til: 
 

Navn     Funksjon    Representerer_________________ 
Jan Stubstad    Leder     Uavh. 
Peder Johan Pedersen   Nestleder    SV 
Reidun Westergren   Medlem    H 
Roar Tufteland   Medlem    KRF 
Marianne Bakke Meiholt  Medlem    AP 
 
I tillegg møter følgende: 
Rådmann Kim Høyer Holum, sak 1-2/18   Kl. 10:00 
Ordfører Astrid Margrethe Hilde, sak 1/18   Kl. 10:00 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

1/18 18/00065-1 Godkjenning av møteinnkalling 30.01.18 3 

Møteprotokoll 

1/18 18/00065-2 Godkjenning av protokoll fra møte 08.12.17 4 

Saker til behandling 

1/18 17/14728-12 Oppfølging av innkommet varsel - sletting i arkivet 5 
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2/18 18/02730-2 Internkontroll i Søgne kommune - rutiner på økonomiområdet 10 

3/18 18/02547-1 Revisors egenvurdering av uavhengighet  12 

4/18 18/00073-1 Orientering fra revisjonen 30.01.18 13 

5/18 18/00078-1 Referatsaker 30.01.18 14 

6/18 18/00084-1 Eventuelt 30.01.18 15 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no  
 
Møtet er åpent for publikum. 
 
 
Arendal, 23.01.2018 
 
 
For 
Jan Stubstad 
Kontrollutvalgsleder 
 
Alexander Etsy Jensen (sign.) 
Sekretær for kontrollutvalget   
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Møteinnkalling 

1/18 Godkjenning av møteinnkalling 30.01.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00065-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Søgne kontrollutvalg 30.01.2018 1/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 30.01.18 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  

Møteinnkalling 30.01.18 
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Møteprotokoll 

1/18 Godkjenning av protokoll fra møte 08.12.17 
 
Arkivsak-dok.  18/00065-2 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Søgne kontrollutvalg 30.01.2018 1/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Protokollen fra møte 08.12.17 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  

Protokoll 08.12.17 
 
 

Vedlegg til sak 

Protokoll 08.12.17
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Saker til behandling 

1/18 Oppfølging av innkommet varsel - sletting i arkivet 
 
Arkivsak-dok.  17/14728-12 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Søgne kontrollutvalg 30.01.2018 1/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets vurderinger og tar saken til orientering. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 08.12.17 sak 36/17 - Oppfølging av innkommet varsel - forsøk 
på sletting i arkivet. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Kontrollutvalget mener at bestilling av sak i forbindelse med arkivsletting fra september bør 

belyses noe bredere. Kontrollutvalget ber sekretariatet supplere: 
1. En komplett tidslinje for saken fra 05. juni helt til kontrollutvalgets møte i september. 

• Også en redegjørelse om status på arkivavviket. 
2. En redegjørelse om rolleavklaringer i forbindelse med saksbehandling fra ordfører. 

• Har ordfører anledning til å være saksbehandler? 

• Har formannskapssekretær/rådmann i så fall anledning til å trekke sakspapirer etter 
fremleggelse til kommunestyrets medlemmer uten tillatelse av ordfører/saksbehandler? 

 

Med bakgrunn i vedtaket over får kontrollutvalget forelagt en sak som svarer på de spørsmålene 
som reises.  
 
Saksopplysninger: 
Sekretariatet har forsøkt å operasjonalisere bestillingen som fremgår av vedtaket ovenfor. Det 
har resultert i at vi har valgt å dele besvarelsen i to separate deler, hvor den ene delen dreier seg 
om tidslinjen for saken og status for arkivvarslet, og den andre delen dreier seg om 
rolleavklaringer i forbindelse med saksbehandling foretatt av ordfører.  
 
For å besvare den første delen har det vært nødvendig å innhente en komplett tidslinje for saken 
og status for arkivvarslet fra rådmann. Organisasjonssjef Gustav Skretting har utarbeidet denne 
tilbakemeldingen på vegne av rådmann Kim Høyer-Holum og er datert 16.01.18.  
 
Som en del av saksforberedelsene for å besvare den andre delen har sekretariatet presentert 
spørsmålene for professor Jan Fridthjof Bernt og fått hans vurdering.  
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1. Tidslinje for saken fra 05.06.17 frem til kontrollutvalgets møte 26.09.17 

 
Når det gjelder tidslinje for saken fra 05.06.17 og frem til kontrollutvalgets møte 26.09.17 er det 
viktig å skille mellom 1) Saksfremlegget m/vedlegg som er arkivverdig og 2) Kritikken som 
fremstilles av saksbehandler (tidligere omtalt som «Ordførerens notat vedr. fremgangsmåten 
datert 13.06.17»).  
 
Hendelsesforløpet rundt tilbaketrekking av møteinnkalling er tidligere beskrevet i tilbakemelding 
fra rådmann datert 19.10.17. Denne tilbakemeldingen ble lagt frem som vedlegg til sak 36/17 i 
kontrollutvalgets møte 08.12.17. Dette vedlegget ligger også vedlagt denne saken. 
 
Hendelsesforløpet (tidslinje) rundt kritikken som fremstilles av saksbehandler går frem av 
tilbakemelding fra rådmann vedr. oppfølging av sak 36/17 datert 16.01.18. Her fremgår en 
komplett tidslinje for saken fra 05.06.17 og frem til kontrollutvalgets møte 26.09.17, samt hvem 
som har vært involvert i denne saken og en redegjørelse om status på arkivavviket. Dette 
dokumentet følger vedlagt denne saken. Dokumentet er unntatt offentlighet med hjemmel i 
Offentlighetsloven § 13 jfr. Forvaltningsloven § 13-1.  
 
Det fremgår av rådmannens tilbakemelding som det vises til over, at status for arkivvarslet er at 
mailen ble hentet frem igjen i arkivet 05.07.17. Videre opplyses det at avviket ble meldt inn 
14.07.17 og ferdigbehandlet 17.07.17.  
 
 

2. Rolleavklaringer i forbindelse med saksbehandling foretatt av ordfører 

 
For å besvare del to av bestillingen fra kontrollutvalget har det vært nødvendig å foreta en 
juridisk beskrivelse av om ordfører har anledning til å være saksbehandler og om rådmann har 
anledning til å trekke sakspapirer etter fremleggelse til kommunestyrets medlemmer. 
Innledningsvis gis en beskrivelse av relevante bestemmelser i Kommuneloven (Koml.), i tillegg 
til at det vises til relevante kommentarer til loven.  
 
Bestemmelsene i Koml. kapittel 4 inneholder de sentrale bestemmelser om kommunens og 
fylkeskommunens administrative apparat, og regulerer dessuten de tilsattes deltakelse i 
beslutningsprosesser når det gjelder saker mellom disse og kommunen eller fylkeskommunen 
som arbeidsgiver.  
 

§ 23. Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet  
Følgende går frem av § 23 nr. 2.: «Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram 

for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen 

skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede 

instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll». 

 

Det går frem av KS sin «Håndbok for ordførere» at grunnpilaren i vårt lokaldemokrati er at de 
folkevalgte vedtar og bestiller, mens rådmennene med sine fagfolk er premissleverandører, 
utreder og utfører. 
 
Bestemmelsene i Koml. kapittel 6 omhandler saksbehandlingsregler i folkevalgte organer. 
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§ 32.Fastsetting av møter. Sakliste. Innkalling. Møteledelse. 
Følgende går frem av § 32 nr. 2.: «Lederen av folkevalgt organ setter opp sakliste for det enkelte 

møte. Innkalling til møtet skal sendes organets medlemmer med høvelig varsel, og skal inneholde 

en oversikt over de saker som skal behandles». 

 

Det går frem av kommentarene til Koml. At selv om det praktiske arbeidet med å fremme saker 
til det enkelte møte i stor utstrekning foretas av administrasjonen, ligger ansvaret for å sette opp 
saksliste til et møte i siste instans på organets leder (ordfører).  
 
Videre går det frem av kommentarene at dersom lederen har satt opp en sak på dagsordenen i 
innkallingen, kan han eller hun ikke senere – før møtet eller i dette – trekke saken med den 
begrunnelse at den likevel ikke er moden for avgjørelse. Det samme gjelder for 
administrasjonssjefen. Det er klart i strid med både loven og med etablerte prinsipper om 
organets rådighet over egen dagsorden. Hvis leder (ordfører) eller administrasjonen (rådmann) 
mener det er kommet frem forhold som tilsier at saken utsettes, vil de ha rett – og kanskje også 
plikt – til å sette frem et begrunnet utsettelsesforslag. Men det er organet selv som avgjør dette, 
på vanlig måte med alminnelig flertall (Kommuneloven med kommentarer 2014: s. 318). 
 

§ 39.Reglement. Arkiv. 
Følgende går frem av § 39 nr. 1: «Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv ved reglement 

nærmere regler for saksbehandlingen i folkevalgte organer». 

 

Videre går det frem av § 39 nr. 2: «Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta reglement for 

delegasjon av avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett innen 31. desember året etter at 

kommunestyret og fylkestinget ble konstituert. Sist vedtatte reglement og eventuelle andre vedtak 

gjelder inntil nytt reglement er vedtatt». 

 

Det er stor frihet for kommunestyret til å bestemme hvem som skal innstille i saker (politisk eller 
administrativ innstilling), jf. § 39 nr. 2. Ingen generell regel om innstillingsrett og -plikt i 
kommuneloven og ikke påbud om innstilling i alle politiske saker.  
 
Professor Bernt har uttalt at ordfører kan foreta saksbehandling før møtet og legger frem sin 
innstilling med forslag til vedtak. Ordfører trenger ingen særskilt hjemmel for å gjøre dette, men 
den innstillingen ordfører legger frem, må da komme i tillegg til og ikke i stedet for den 
saksutredning som rådmann eller den som opptrer i rådmanns sted. Men ordfører kan ikke overta 
rådmannens rolle og ansvar for å påse at saken er tilstrekkelig utredet. Rådmannen kan knytte 
merknader til ordførers innstilling, og herunder hevde at det er uheldig å bygge på denne her og 
nå, men rådmann kan ikke nekte den fremlagt. 
 
I medhold av kommunelovens § 39 nr. 1, fastsetter kommunestyret selv ved reglement nærmere 
regler for saksbehandlingen i folkevalgte organer. 
 
Kommunestyrereglement er vedtatt av Søgne kommunestyre den 24/9-15 gjeldende fra 1/11-
2015, oppdatert av kommunestyret 15/2-16 – sak PS 96/16. 
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I reglementet fremgår blant annet:   
 

§ 2 Saksforberedelsen  
Sakene fremmes for kommunestyret i henhold til reglene om fullført saksbehandling. 

 

Rådmann har i sin tilbakemelding opplyst at reglene om fullført saksbehandling ble gjennomført 
i Søgne kommune på 1990-tallet, der det bl.a. ble laget rutiner for hvordan saker skal fremlegges.   
 
 § 6 Forberedelse av saker for utvalget 
I enhver sak som forelegges utvalget skal det som hovedregel være saksfremstilling og forslag til 

vedtak/innstilling fra rådmann. I særlige tilfeller kan også ordføreren saksbehandle en sak for 

utvalget.  

 

 
Vurdering fra sekretariatet: 
Under fremgår sekretariatets oppsummering og vurdering knyttet til de to delene av saken.  
 

1. Tidslinje for saken fra 05.06.17 frem til kontrollutvalgets møte 26.09.17 

 
Etter sekretariatets vurdering har rådmann gitt en grundig redegjørelse for tidslinje for saken fra 
05.06.17 og frem til kontrollutvalgets møte 26.09.17, både når det gjelder saksfremlegget 
m/vedlegg som er arkivverdig og kritikken som fremstilles av saksbehandler (tidligere omtalt 
som «Ordførerens notat vedr. fremgangsmåten datert 13.06.17»). 
 
De to tidslinjene gir etter sekretariatets mening en detaljert beskrivelse av hva som har blitt gjort 
og av hvem, i tillegg til at det gjøres rede for status knyttet til arkivavviket.  
 
De problemstillingene som denne delen av 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 den delen av saken. Sekretariatet 
anbefaler revisjonen om å ta med de spørsmålene og problemstillingene denne saken reiser i det 
videre arbeidet med forvaltningsrevisjonen av arkivområdet.  

 
2. Rolleavklaringer i forbindelse med saksbehandling foretatt av ordfører 

 
Sekretariatet vurderer det slik at ordfører har anledning til saksbehandle en sak før møtet og 
legge frem sin innstilling med forslag til vedtak. Ordfører trenger ingen særskilt hjemmel for å 
gjøre dette, men den innstillingen ordfører legger frem, må da komme i tillegg til og ikke i stedet 
for den saksutredning som rådmann eller den som rådmann har bemyndiget til å foreta.  
 
Ordfører kan likevel ikke overta rådmannens rolle og ansvar for å påse at saken er tilstrekkelig 
utredet. Rådmannen kan knytte merknader til ordførers innstilling, og herunder hevde at det er 
uheldig å bygge på denne her og nå, men han kan ikke nekte den fremlagt. Bare organet selv kan 
ta saken av saklisten når innkalling er sendt ut, og utsendte dokumenter kan ikke trekkes tilbake, 
bare suppleres. 
 
Sekretariatet mener fortsatt 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. 
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Sekretariatet viser til «Håndbok for ordførere» utarbeidet av KS og de anbefalingene som går 
frem der knyttet til praktisk samarbeid mellom ordfører og rådmann. Der står det blant annet 
følgende om «Gjennomgang av saker» som er relevant i denne sammenheng:   
 

«Før møter i formannskap, kommunestyre eller andre utvalg som ordføreren leder, bør 

ordføreren og administrasjonssjefen går gjennom de sakene som skal behandles. Dette 

blant annet for å komme fram til hvordan det skal orienteres om sakene i møte, og 

tilrettelegge for best mulig møteledelse, gjennomføring og behandling. Som ordfører er 

det ikke alltid en er fornøyd og enige med administrasjonssjefens saksforberedelser og 

forslag til vedtak m.m. I slike tilfeller kan det være nyttig å informere om dette i forkant 

av møter, og tenke gjennom hvordan en som politisk leder får frem dette uten å ”ta 

administrasjonssjefen” for åpen mikrofon på en ufin måte» 

 
Sekretariatet mener at det er behov for at ordfører og rådmann avklare deres roller, ansvar og 
samarbeid i forbindelse med saksforberedelser.  
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å slutte seg til de vurderingene som fremgår av 
oppsummeringen over og ta saken til orientering.  
 
 
Vedlegg:  

- Tilbakemelding fra rådmann vedr. oppfølging av sak 36/17 (U.OFF. jfr. Offl. § 13 og Fvl. § 13-1) 
- Svar fra rådmann på forespørsel vedr. innkommet varsel - forsøk på sletting i arkivet 

 

Vedlegg til sak 

Svar fra rådmann 
på forespørsel vedr. innkommet varsel - forsøk på sletting i arkivet 
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2/18 Internkontroll i Søgne kommune - rutiner på økonomiområdet 
 
Arkivsak-dok.  18/02730-2 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 30.01.2018 2/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar de spørsmålene revisjonen reiser, samt rådmannens svar til orientering. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Agder Kommunerevisjon IKS har med bakgrunn i kommunens rapport vedrørende internkontroll 
sendt et brev datert 16.11.17 med ønske om en tilbakemelding på enkelte områder hvor 
internkontrollen kan forbedres.  
 
En viktig del av kontrollutvalgets oppgave er å undersøke om kommunen har etablert en 
betryggende og hensiktsmessig internkontroll, som en del av dette arbeidet får kontrollutvalget 
forelagt denne saken.  
 
Saksopplysninger: 
Kommunens øverste administrative leder har et ansvar for å etablere og følge opp at kommunen 
har et tilfredsstillende internkontrollsystem. Internkontroll er de systemer og rutiner som 
administrasjonssjefen etablerer for å sikre tilstrekkelig styring, måloppnåelse og 
regeletterlevelse. Internkontrollen skal også sikre at kommunen er gjenstand for betryggende 
kontroll. I tillegg er det fastsatt konkrete internkontrollkrav i regelverket knyttet til bestemte 
områder slik som for eksempel HMS, informasjonssikkerhet og innenfor tjenesteområder som 
barnevern, opplæring og helse- og sosial. 
 
Internkontrollsystemet i kommunen omfatter blant annet følgende sentrale elementer: 

- et godt kontrollmiljø i kommunen 
- mål på sentrale områder i kommunen 
- en strukturert risikokartlegging og vurdering av alle områdene i kommunen 
- hensiktsmessige rutiner og prosedyrer som skal sikre måloppnåelse, regeletterlevelse og riktig 

rapportering 
- hensiktsmessige informasjons- og rapporteringsrutiner 
- rutiner for oppfølging av at internkontrollsystemet fungerer som forutsatt 

 
I denne forbindelse har revisjonen reist spørsmål til følgende områder hvor internkontrollen kan 
forbedres: 

- Attestasjon og anvisning 
- Utgifter knyttet til bevertning 
- Innkjøp fra kommunalt ansattes egen bedrifter 
- Kommunale reiser 

 
Det vises til sakens vedlegg for grunnlaget for spørsmålene revisjonens reiser og rådmannens 
kommentarer til spørsmålene.   
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Agder Kommunerevisjon IKS vil redegjøre nærmere for punktene i møte, samt svare på 
eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.  
 
Rådmann Kim Høyer Holum er invitert til kontrollutvalgets møte for å redegjøre for de punktene 
revisjonen har identifisert at internkontrollen kan forbedres ytterligere, samt svare på eventuelle 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget til å ta de spørsmålene revisjonen reiser, samt 
rådmannens svar til orientering.  
 
 
Vedlegg:  

- Svar på brev til Søgne kommune - Internkontroll på økonomiområdet 
- Brev til Søgne kommune - Internkontroll - rutiner på økonomiområdet 
- Internkontroll Søgne kommune - Kontroll av utvalgte områder innenfor økonomi og 

regnskapsområdet 

 
 

Vedlegg til sak 

Svar på brev til 
Søgne kommune - Internkontroll på økonomiområdet 

Brev til Søgne 
kommune - Internkontroll - rutiner på økonomiområdet 
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3/18 Revisors egenvurdering av uavhengighet  
 
Arkivsak-dok.  18/02547-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 30.01.2018 3/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringene til etterretning. 
 
 
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 hhv. oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica H. Smith-
Tønnessen (datert 17.01.18) og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tor Ole Holbek (datert 
17.01.18). 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 17.01.18 
- Egenvurdering av uavhengighet – Forvaltningsrevisjon datert 17.01.18 

 
 

Vedlegg til sak 

Uavhengighetserkl
æring 2018 - Forvaltningsrevisjon 

Uavhengighetserkl
æring 2018 - Regnskapsrevisjon 
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4/18 Orientering fra revisjonen 30.01.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00073-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 30.01.2018 4/18 

 
 
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 

 
 
Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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5/18 Referatsaker 30.01.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00078-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 30.01.2018 5/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 

1. Referatsaker: 
Ingen saker. 
 

2. Innkommen/utgående post: 
a. Forespørsel til prosjektleder i Nye Kristiansand - Kommunesammenslåingsprosess - 

Ønske om orientering for kontrollutvalgene i de tre kommunene 
 

3. Saker behandlet i kommunestyret: 
a. 25.01.18 RS 1/18 Dom - Kristiansand Tingrett - 17-081475TVI-KISA/29 
b. 25.01.18 PS 6/18 Evaluering av KommuneTV løsningen og spørsmål om utvidelse av 

utvalg som har sendinger. 
 

4. Neste møte iht. vedtatt møteplan 06.03.18 
a. Fellesmøte med Kristiansand og Songdalen vedr. kommunesammenslåingsprosessen 

01.03.18. Mulighet for at møte 06.03.18 utgår som følge av fellesmøtet?  

 
 
Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
 
 

Vedlegg til sak 

Kommunesammensl
åingsprosess - Ønske om orientering for kontrollutvalgene i de tre kommunene 

Kommunereform  
Sjekkliste for revisor kontrollutvalg og sekretariat utgitt av NKRF 
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6/18 Eventuelt 30.01.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00084-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 30.01.2018 6/18 

 
 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
 


