
 

 

1 
 

 

Møteprotokoll  
 

Søgne kontrollutvalg 

 
Dato: 30.01.2018 kl. 10:00 
Sted: Rådhuset, kommunestyresalen 
Arkivsak: 18/00065 
  
Til stede:  Jan Stubstad (Uavh.), Peder Johan Pedersen (SV), Marianne Bakke Meiholt 

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

 

  
Forfall:   
  
Andre: Daglig leder i Temark Line Bosnes Hegna 

Revisjonssjef Tor Ole Holbek 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica H. Smith-Tønnessen 
 
Rådmann Kim Høyer Holum (sak 1/18) 
Ordfører Astrid Margrethe Hilde (sak 1/18) 
 
Organisasjonssjef Gustav Skretting (sak 1/18) 
Avdelingsleder Dag Morten Frantzen (sak 1/18) 
 
Økonomirådgiver Bente Steinstad var berett til å møte ifbm. sak 2/18, men 
saken ble utsatt til neste møte.  

  
Protokollfører: Sekretær Alexander Etsy Jensen 
  
 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

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

Møteprotokoll 
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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 

2/18 18/02730-2 Internkontroll i Søgne kommune - rutiner på økonomiområdet 7 

3/18 18/02547-1 Revisors egenvurdering av uavhengighet  8 

4/18 18/00073-1 Orientering fra revisjonen 30.01.18 9 

5/18 18/00078-1 Referatsaker 30.01.18 10 

6/18 18/00084-1 Eventuelt 30.01.18 11 

    

 
 
Søgne, 30.01.2018 
 
 
Jan Stubstad         Alexander Etsy Jensen 
Kontrollutvalgsleder       Sekretær  
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Møteinnkalling 

1/18 Godkjenning av møteinnkalling 30.01.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 30.01.2018 1/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Møteinnkalling 30.01.18 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Møteinnkalling 30.01.18 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

1/18 Godkjenning av protokoll fra møte 08.12.17 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 30.01.2018 1/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokollen fra møte 08.12.17 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokollen fra møte 08.12.17 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

1/18 Oppfølging av innkommet varsel - sletting i arkivet 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 30.01.2018 1/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets vurderinger og tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet redegjorde for saken. 
 
Både ordfører og rådmann var tilstede under behandlingen av saken og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. I sammen med rådmann møtte organisasjonssjef Gustav Skretting og 
avdelingsleder Dag Morten Frantzen. 
 
Fellesforslag fremsatt i møte:  
 
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunestyret: 

 

Kontrollutvalget har avdekket lovbrudd i forhold til bestemmelsene i kommuneloven og 

arkivloven i tilknytting til denne saken. 

 

Kontrollutvalget slår fast at ordfører kan være saksbehandler for kommunestyret og legge 

frem egne saksfremlegg og innstillinger. 

 

Rådmannen har både rett og plikt til å knytte merknader til ordførers innstilling. Dette må 

komme i form av tilleggsbemerkning til saken. 

 

Hverken rådmann eller ordfører kan trekke tilbake en sak/saksfremlegg når den er sendt ut til 

organet. Det er bare organet selv som kan bestemme at saken skal trekkes, utsettes eller 

behandles. 

 

I forbindelse med registrering av ordførers kritikk av håndteringen av innkalling til møte 

12.06.17, ble notatet først registrert korrekt av arkivet, for så senere å bli tatt ut av saken av 

andre i administrasjonen. Begrunnelsen fra rådmann for å sette dokumentet som utgått er 

etter kontrollutvalgets oppfatning ikke gyldig begrunnelse, og det kan konstateres brudd på 

lover og rutiner i den sammenheng. 

 

Kontrollutvalget mener det er kritikkverdig at ansvar, rollefordeling og behov for 

kommunikasjon ikke synes klart for administrasjonen både med hensyn til saksbehandling og 

innkallinger til møter, og ved håndtering av dokumenter. 

 

Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å sette i verk tiltak. 
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Votering 
Enstemmig for fellesforslag fremsatt i møte. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunestyret: 
 
Kontrollutvalget har avdekket lovbrudd i forhold til bestemmelsene i kommuneloven og 
arkivloven i tilknytting til denne saken. 
 
Kontrollutvalget slår fast at ordfører kan være saksbehandler for kommunestyret og legge 
frem egne saksfremlegg og innstillinger. 
 
Rådmannen har både rett og plikt til å knytte merknader til ordførers innstilling. Dette må 
komme i form av tilleggsbemerkning til saken. 
 
Hverken rådmann eller ordfører kan trekke tilbake en sak/saksfremlegg når den er sendt ut til 
organet. Det er bare organet selv som kan bestemme at saken skal trekkes, utsettes eller 
behandles. 
 
I forbindelse med registrering av ordførers kritikk av håndteringen av innkalling til møte 
12.06.17, ble notatet først registrert korrekt av arkivet, for så senere å bli tatt ut av saken av 
andre i administrasjonen. Begrunnelsen fra rådmann for å sette dokumentet som utgått er etter 
kontrollutvalgets oppfatning ikke gyldig begrunnelse, og det kan konstateres brudd på lover 
og rutiner i den sammenheng. 
 
Kontrollutvalget mener det er kritikkverdig at ansvar, rollefordeling og behov for 
kommunikasjon ikke synes klart for administrasjonen både med hensyn til saksbehandling og 
innkallinger til møter, og ved håndtering av dokumenter. 
 
Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å sette i verk tiltak. 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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2/18 Internkontroll i Søgne kommune - rutiner på økonomiområdet 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 30.01.2018 2/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar de spørsmålene revisjonen reiser, samt rådmannens svar til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet hadde ved en feiltagelse ikke fått sendt ut ett av vedleggene til saken 
(Internkontroll Søgne kommune - Kontroll av utvalgte områder innenfor økonomi og 

regnskapsområdet) derfor utsettes behandlingen av saken til neste møte. 
 
Sekretariatet fremsatte slikt forslag til vedtak: 
Saken utsettes til neste møte. 

 
Votering 
Enstemmig for endringsforslag fremsatt av sekretariatet.  
 
Vedtak  
Saken utsettes til neste møte.  

 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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3/18 Revisors egenvurdering av uavhengighet  
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 30.01.2018 3/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringene til etterretning. 
 
 
Møtebehandling 
Til møtet forelå undertegnede uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringene til etterretning. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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4/18 Orientering fra revisjonen 30.01.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 30.01.2018 4/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Agder Kommunerevisjon IKS orienterte om følgende i møtet: 

1. Løpende revisjon 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica H. Smith-Tønnessen orienterte om 
løpende revisjon: 
- Gjennomgang av mal for avtale om overtakelse av justeringsrett, sett i forhold til 

avgiftslovgivning og kommunestyrets prinsippvedtak. 
- Årsoppgjør  

 
2. Returkraft AS 

Revisjonssjef Tor Ole Holbek redegjorde for den orienteringen og vedtaket som var i 
kommunestyrets møte før jul. 

 
3. Pågående prosjekter 

Revisjonssjef Tor Ole Holbek orientere om status for pågående prosjekter 
a. Forvaltningsrevisjon: Arkivhåndtering i Søgne kommune – Oppstartsmøte er 

gjennomført og revisjonen er godt i gang med arbeidet.  
 

4. Arbeidsgruppe for å håndtere innkommet varsel 
Revisjonssjef Tor Ole Holbek orientere om at formannskapet har vedtatt å opprettet en 
arbeidsgruppe bestående av Torfinn Kleivset, hovedverneombud og Tor Ole Holbek. 
Revisjonen er engasjert for å bistå kommunen.  

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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5/18 Referatsaker 30.01.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 30.01.2018 5/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

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 

 
Kontrollutvalget sluttet seg til ønske om et fellesmøte 01.03.18. 
 

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  
a. Fellesmøte med Kristiansand og Songdalen vedr. 

kommunesammenslåingsprosessen 01.03.18 (kl. 09:00-12:00). Møte 06.03.18 
utgår som følge av fellesmøtet og kontrollutvalget behandler ordinært sakskart 
på rådhuset i Søgne i etterkant av fellesmøte.  

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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6/18 Eventuelt 30.01.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 30.01.2018 6/18 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 
Møtebehandling 
Følgende saker ble behandlet under eventuelt: 

1. Status for revisjon av varslingsrutiner ble kort drøftet.  
 

Kontrollutvalget har tidligere bedt om å få oversendt reviderte varslingsrutiner når de 
foreligger.  
 

Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


