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Arkivsak-dok. 18/00117-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Songdalen kontrollutvalg 27.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 27.02.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 18/00117-2 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Songdalen kontrollutvalg 27.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møtet 05.12.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møtet 05.12.2017 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Protokoll Songdalen kontrollutvalg 05.12.2017 
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Møteprotokoll  
 

Songdalen kontrollutvalg 

 
Dato: 05.12.2017 kl. 10:00 
Sted: Juvet 
Arkivsak: 17/00164 
  
Til stede:  Espen Alf Halvorsen (leder), Stein Vidar Eikholm, Solveig Nordkvist 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Revisjonssjef Tor Ole Holbek 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Morten Gahrsen 
Økonomisjef Arild Andresen sak 25/17 

  
Protokollfører: Sander Haga Ask 
  

 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

5/17 17/00164-25 Godkjenning av møteinnkalling 05.12.2017 3 

Møteprotokoll 

5/17 17/00164-26 Godkjenning av protokoll fra møtet 19.09.2017 4 

Saker til behandling 

25/17 17/15871-1 Orientering om 2. tertialrapport 2017 og budsjett 2018 5 

26/17 17/03615-7 Orientering om "rentesaken" - Returkraft AS 6 

27/17 17/15818-1 Møte- og arbeidsplan 2018 Songdalen kontrollutvalg 7 
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28/17 16/13859-7 Bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 8 

29/17 17/03669-10 Orientering fra revisor 05.12.2017 9 

30/17 17/03670-9 Eventuelt 05.12.2017 10 

    

 
 
Songdalen, 05.12.2017 
 
 
Espen Halvorsen        Sander Haga Ask 
Kontrollutvalgsleder        Sekretær 
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Møteinnkalling 

5/17 Godkjenning av møteinnkalling 05.12.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Songdalen kontrollutvalg 05.12.2017 5/17 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Møteinnkallingen godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Møteinnkallingen godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

5/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 19.09.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Songdalen kontrollutvalg 05.12.2017 5/17 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møtet 19.09.2017 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Protokoll fra møtet 19.09.2017 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

25/17 Orientering om 2. tertialrapport 2017 og budsjett 2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Songdalen kontrollutvalg 05.12.2017 25/17 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

Økonomisjef Arild Andresen orienterte om andre tertialrapport 2017 og rådmannens forslag 
til budsjett for 2018.  
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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26/17 Orientering om "rentesaken" - Returkraft AS 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Songdalen kontrollutvalg 05.12.2017 26/17 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Saken oversendes kommunestyret til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om saken og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Saken oversendes kommunestyret til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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27/17 Møte- og arbeidsplan 2018 Songdalen kontrollutvalg 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Songdalen kontrollutvalg 05.12.2017 27/17 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Møte og arbeidsplan 2018 for Songdalen kontrollutvalg godkjennes. 
 
Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og 
avholde de møter utvalget ønsker. 
 
Møtedatoer 2018: kl. 10.00, 27.02 – 24.04 – 19.06 – 25.09 – 04.12 
 
Saken oversendes kommunestyret til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

Kontrollutvalget diskuterte møte og arbeidsplanen for 2018. 
 
Forslag til endring fremsatt i møtet: 
24.04 endres til 09.05 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med endring fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  

Møte og arbeidsplan 2018 for Songdalen kontrollutvalg godkjennes. 
 
Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og 
avholde de møter utvalget ønsker. 
 
Møtedatoer 2018: kl. 10.00, 27.02 – 09.05 – 19.06 – 25.09 – 04.12 
 
Saken oversendes kommunestyret til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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28/17 Bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Songdalen kontrollutvalg 05.12.2017 28/17 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 

Kontrollutvalget diskuterte henvendelsen fra Birkenes kontrollutvalget om felles 
forvaltningsrevisjon i barnevernssamarbeidet. 
 
Kontrollutvalget diskuterte aktuelle prosjekter for perioden.. 
 
Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Saken utsettes til neste møte. 
 
Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om kommunens beredskapsplaner i neste møte. 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  

Saken utsettes til neste møte. 
 
Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om kommunens beredskapsplaner i neste møte 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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29/17 Orientering fra revisor 05.12.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Songdalen kontrollutvalg 05.12.2017 29/17 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

1. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Morten Gahrsen orienterte om det løpende 
regnskapsrevisjonsarbeidet. 

2. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Morten Gahrsen orienterte om notat til 
fellesnemda om refusjon av lønn. 

 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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30/17 Eventuelt 05.12.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Songdalen kontrollutvalg 05.12.2017 30/17 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret. 
a. Ingen. 

2. Neste møte blir 27.02.2018 kl. 10.00 
3. Eventuelt 

a. Kontrollutvalget ønsker lunsj til sine møter. 
b. NKRF sin kontrollutvalg konferanse 7-8. februar.  
c. Leder orienterte om en henvendelse fra en innbygger vedrørende private 

fyllinger. 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/03555-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Songdalen kontrollutvalg 27.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering om K3 – Songdalen kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

Kontrollutvalget ber rådmannen om å bli holdt orientert om utviklingen i sammenslåingsprosessen i 

forbindelse fremleggelse av tertialrapporter i kontrollutvalget.  

 

 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Stortinget vedtok 08.06.2017 å slå sammen kommunene Kristiansand, Søgne og Songdalen til en ny 

kommune. Arbeidet med å skape den nye kommunen vil være svært omfattende. Oppgavene i 

sammenslåingsprosessen inkluderer en total gjennomgang av alle interkommunale samarbeid, innkjøps- 

og anskaffelsesavtaler og fullstendige kartlegginger av dagens organisasjoner og de ansattes oppgaver, før 

den nye organisasjonen må designes og etableres. Det må utarbeides nye ansettelsesavtaler for samtlige 

ansatte i dagens tre kommuner.  

 

Saksopplysninger: 
Den nye kommunen vil hete Kristiansand og bystyret vil ha 71 medlemmer og skal være organisert etter 

formannskapsmodellen. Fellesnemda består av totalt 31 medlemmer. Nemdas er valgt inn blant 

kommunestyrenes medlemmer og er fordelt med 7 medlemmer fra Songdalen, 9 medlemmer fra Søgne og 

15 medlemmer fra Kristiansand. Agder Kommunerevisjon IKS er valgt som revisor for fellesnemnda. 

 

Funksjonsperioden for by- og kommunestyrene i Kristiansand, Songdalen og Søgne varer inntil 

tidspunktet for iverksetting av sammenslåingen. Det betyr at dagens by- og kommunestyrer får forlenget 

sin periode til ut 2019. Dette omfatter også kontrollutvalgene i de respektive kommunene. De tre 

kommunene har i perioden frem til og med 31. desember 2019 ansvar for sin ordinære drift, men 

spørsmål som kan ha betydning for den nye kommunen bør drøftes med fellesnemnda. 

 

En sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner er en politisk beslutning som kontrollutvalget ikke 

skal ha noen mening om. Det er imidlertidig en rekke oppgaver i sammenslåingsprosessen som skal 

ivaretas, og her har kontrollutvalget en rolle. Norges kommunerevisorforbund (NKRF) har utarbeidet en 

sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat knyttet til kommunereformen. 

Sjekklisten inneholder blant annet informasjon om hvilke områder og forhold som det er viktig at 
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kontrollutvalget har spesielt fokus på i en sammenslåingsprosess samt hvilke prosessuelle forhold som 

påvirker kontrollutvalget. Følgende momenter drøftes i sjekklisten 

 

- Kontrollutvalgets funksjonstid 

Det følger indirekte av inndelingsloven at dagens kontrollutvalg vil fungere frem til ny kommune 

er etablert som er 01.01.2020. 

 

- Valg av revisor til fellesnemda 

Etter Inndelingsloven §25 skal fellesmøtet mellom de aktuelle kommunestyrene som 

Fylkesmannen kaller inn til etter at det er gjort vedtak om sammenslåing drøfte valg av revisor 

for fylkesnemnda. Valg av revisor skjer deretter i de respektive kommunestyrestyrene. NKRF sin 

anbefaling er at man følger vanlig prosedyre ved valg av revisor i kommunene, dvs. valg foretas 

av kommunestyrene etter innstilling fra kontrollutvalget. Agder Kommunerevisjon IKS er i dag 

revisor for samtlige kommunene og er også blitt valgt som revisor til fellesnemda. Dette er også 

det NKRF anbefaler i sin sjekkliste. 

 

- Hvem skal revisor rapportere til? 

Revisor skal rapportere til det enkelte kontrollutvalg i de respektive kommunene. Alle tre 

kontrollutvalgene i kommunene fører kontroll med fellesnemda på vegne av sin egen kommune. 

 

- Valg av revisor i den nye kommunen 

Kontrollutvalgene i de sammenslående kommunene avgir hver sin innstilling på revisjonsordning. 

Fellesnemda kan med hjemmel i Inndelingsloven §26,5 videreføre deltakelse i interkommunalt 

samarbeid om revisjon. Dette forutsetter riktignok at fellesnemda har fått fullmakt til dette i 

reglementet vedtatt i kommunestyrene og det skal skje på grunnlag av innstilling fra 

kontrollutvalget. 

 

- Valg av kontrollutvalgssekretariatet for den nye kommunen 

Fellesnemnda kan også få fullmakt til å videreføre sekretariatsordning for kontrollutvalget i den 

nye kommunen jf. inndelingsloven §26. Også her skal kontrollutvalget avgi innstilling til valg av 

sekretariatsordning. Det anbefales på bruke et settesekretariat for å forberede saken til 

kontrollutvalget.  

 

- Kontrollutvalgets fokus etter at vedtak om sammenslåing er fattet 

NKRF anbefaler i sin sjekkliste at kontrollutvalget endrer fokus fra den normale bakoverskuende 

tilnærmingen til et mer «her og nå» fokus. Det kan være aktuelt å be prosjektleder og rådmann 

jevnlig orientere om prosessen. Videre er anbefalingen at kontrollutvalget bidrar til at fokuset på 

internkontroll, interkommunalt samarbeid, eierstyring mv. er på plass i forhold til den nye 

kommunen, men også i den «gamle kommune» inntil den opphører. 

 

- Regnskapsrevisjon 

Det er få bestemmelser om revisjonens innhold og rapporteringsform. Det er ikke gitt regler om 

regnskap for fellesnemda og hva regnskapet vil omfatte kan variere utfra hvordan den er 

organisert. Utover å uttale seg om regnskaper skal revisor i kommunal sektor også uttale seg om 

forhold knyttet til budsjett, årsberetning, registrering og dokumentasjon av 

regnskapsopplysninger. Det er ikke sikkert det avgis en egen årsberetning for fellesnemda og 

rutiner for registering og dokumentasjon avhenger av den regnskapsførende kommunen. Det 

anbefales at det er fellesnemda som er adressat for revisors uttalelse og at kontrollutvalgene og 

kommunestyrene mottar kopi av denne. 

 

- Forvaltningsrevisjon 

Tidshorisont og innhold i overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon vurderes. Det bør 

vurderes hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som er mest relevante i en slik situasjon. Videre 

er anbefalingen også vurdere andre kontrollvirkemidler som for eksempel orienteringer fra 

rådmannen og virksomhetsbesøk. 
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- Selskapskontroll 

I sin sjekkliste skriver NKRF at istedenfor ordinær selskapskontroll for kommuner som går inn i 

sammenslåingsprosesser, vil det være aktuelt for kontrollutvalget å ha fokus på kommunens 

strategi med sine forskjellige interkommunale samarbeidsløsninger jf. KMDs veileder «Formelle 

rammer i byggingen av nye kommuner» pkt. 4.4.3. 

 

- Vurdere konsekvenser for eget selskap (for sekretariatet og revisjonen) 

Revisjonen og sekretariatet er begge interkommunale selskaper hvor de tre kommunene er med 

på eiersiden. Selskapene må vurdere hvilke konsekvenser kommunereformen vil ha for selskapet. 

Dette kan være både strukturelle og økonomiske konsekvenser. Dette er noe som håndteres av 

styrene i det enkelte selskap og eierne.  

 

I sjekklisten til NKRF drøfter også temaer som årsoppgjør ved en kommunesammenslåing, selvkost, 

eiendomsskatt, kommunale garantier, pensjonsfond, anskaffelser, IKT-systemer, arkiv og ledelse.  

 

Det vil bli gjennomført et fellesmøte sammen med kontrollutvalgene i Søgne og Kristiansand 1. mars 

hvor prosjektleder Camilla Dunsæd vil orientere om arbeidet og prosessen med Nye Kristiansand 

kommune. 

 

Rådmann Kjell Kristiansen er invitert til å orientere om hvordan kommunen jobber med 

sammenslåingsprosessen og hvordan rådmannen sørger for at den daglige driften samtidig opprettholdes. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget ber om at rådmannen jevnlig orienterer kontrollutvalget om 

sammenslåingsprosessen og den daglige driften av kommunen. På den måten kan kontrollutvalget holde 

seg oppdatert på blant annet internkontrollarbeidet i gammel og ny kommune, de interkommunale 

samarbeidende og eierstyringen av kommunens selskaper. Slike orienteringer kan for eksempel 

kombineres med de faste orienteringene om tertialrapportene i kontrollutvalget. 

 

 

Vedlegg:  

- Kommunereform – sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat 
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1 Innledning 

Styret i NKRF satte i møte 06.05.15 ned en prosjektgruppe for å forberede 

kontrollutvalgssekretariat og revisjonsenhetene på den forestående kommunestrukturreformen. 

Målet for prosjektet ble angitt å være utarbeidelse av en sjekkliste over forhold som kommunene 

bør være spesielt oppmerksomme på i forbindelse med kommunereformen. Sjekklisten må også 

inneholde henvisninger til kilder for regelverk, veiledninger mm. der det er hensiktsmessig. 

Sjekklisten skal utarbeides på områdenivå, og ikke gå i detaljer.  

Sjekklisten skal utformes på en måte som gjør at den blir til nytte i rådgivningen til kommunene, 

for kontrollutvalgets tilsyn med endringsprosessen, og for revisor som kilde for risikovurderinger. 

Prosjektgruppen fikk følgende sammensetning: 

Orrvar Dalby (leder)   daglig leder, Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat  

Irene Loka    revisjonssjef, Kommunerevisjonen Vest, Vest–Agder IKS 

Anders Svarholt  seksjonsleder forvaltningsrevisjon, Østfold kommunerevisjon IKS 

Ole Kristian Rogndokken daglig leder, NKRF 

2 Arbeidsform 

Prosjektgruppen har innhentet informasjon fra flere kilder for å høste erfaring fra tidligere 

gjennomførte kommunesammenslåinger. I tillegg har det blitt opprettet flere arbeidsgrupper som 

har avgitt egne rapporter. To av arbeidsgruppenes rapporter er gitt en kort omtale i denne 

sluttrapporten, i tillegg følger de som vedlegg.  

Prosjektgruppen har også hatt kontakt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).  

I kapitlene 7-10 har vi gjengitt noen spørsmål som vi oversendte KMD og departementets svar. 

3 Definisjoner 

1) Inndelingsloven. Rundskriv og veiledninger. 

Inndelingsloven av 15. juni 2001 nr. 70 og forarbeidene til denne (Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) 

setter de lovmessige rammene for kommunesammenslåingsprosessen.  

I Meldingsdelen i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S) Kommunereform har 

regjeringen redegjort nærmere for opplegget med kommunereformen. 

I rundskriv H-10/2015 er bestemmelsene i loven kommentert og fortolket. 

Departementet har i forbindelse med Kommunereformen gitt ut flere veiledninger bl.a.: 

 Formelle rammer i byggingen av nye kommuner 

 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med kommunereformen 
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En rekke problemstillinger er imidlertid ikke avklart. Dette er et bevisst valg fra lovgiver, som 

ønsker at slike spørsmål drøftes og avklares mellom kommunene. Dette tilsier at det er stort rom 

for kommunene til å finne praktiske løsninger, så lenge de ikke strider mot loven eller dens 

formål. 

Denne rapporten fokuserer hovedsakelig på en del slike problemstillinger som ikke er direkte løst 

i lov, rundskriv eller veiledninger. 

2) Fellesnemndas juridiske og organisatoriske status. Myndighet. Inndelingslova § 26. 

Når det er gjort vedtak om sammenslåing av to eller flere kommuner, skal det opprettes ei 

fellesnemnd til å forberede og gjennomføre sammenslutningen. Spørsmålet om fellesnemndas 

juridiske status har vært forelagt KMD og basert på departementets svar anbefaler prosjektgruppa 

at følgende. forståelse legges til grunn: 

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

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

organisasjonsnummer. Fellesnemnda har mange trekk av interkommunalt samarbeid iht. 

Kommuneloven § 27, men er ikke definert som dette. 

Fellesnemnda har den myndighet som definert i lovens § 26, samt den myndighet 

kommunestyrene velger å gi nemnda i reglement. Det varierer litt fra prosess til prosess. Det er 

imidlertid viktig at fellesnemnda får delegert myndighet til å avklare både framtidig revisjons- og 

sekretariatsordning for den nye kommunen. For å unngå flere behandlinger i kommunestyrene, er 

det hensiktsmessig at denne delegasjonen vedtas i forbindelse med etableringen av fellesnemnda.  

4 Kontrollutvalgets og kontrollutvalgssekretariatets rolle 

En arbeidsgruppe har vurdert kontrollutvalgets og kontrollutvalgssekretariatets rolle knyttet 

til kommunesammenslutningen. Arbeidsgruppen har bestått av: 

Orrvar Dalby (leder)  Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat  

Pål Ringnes   Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS       

Mona Moengen Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS 

Arbeidsgruppens mandat var: 

 Hvilke områder og forhold er det viktig at KU og sekretariatet har spesielt fokus på i en 

sammenslåingsprosess? 

 Tydeliggjøre prosessuelle forhold som berører kontrollutvalget. 

4.1 Kontrollutvalgets funksjonstid 

Det følger indirekte av bestemmelsene i Inndelingsloven at de valgte kontrollutvalgene i de 

kommunene som skal slå seg sammen, fungerer fram til ny kommune er etablert. Inndelingsloven 

har ikke hjemmel for å etablere felles kontrollutvalg i perioden fram til ny kommune er etablert. 
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4.2 Valg av revisor til fellesnemnda 

Etter Inndelingslova § 25 skal fellesmøtet mellom de aktuelle kommunestyrene som 

fylkesmannen kaller inn til etter at det er gjort vedtak om sammenslåing, drøfte valg av revisor for 

fellesnemnda. Valg av revisor skjer deretter i de respektive kommunestyrene, forutsetningsvis 

som likelydende vedtak. 

Inndelingsloven sier ikke noe om kontrollutvalgets rolle i behandlingen. Praksis i fra kommunene 

i Vestfold (fire prosesser) er at i tre tilfeller har kommunestyrene valgt revisor etter innstilling fra 

kommunenes kontrollutvalg. I det siste tilfellet er det gjennomført valg av revisor etter direkte 

vedtak i kommunestyrene. 

Prosjektgruppen anbefaler å følge vanlig prosedyre ved valg av revisor i kommunene, dvs. valg 

foretas av kommunestyrene etter innstilling fra de sammenslående kommunenes kontrollutvalg. 

Dette vil også styrke legitimiteten til det valget som gjøres. 

I praksis vil valg av revisor ikke volde noe problem, så lenge de kommunene som skal slå seg 

sammen, har samme revisor. Når kommunene har forskjellig revisor, vil det kunne tenkes at 

kontrollutvalgene ikke innstiller på samme revisor. Her er det lovens forutsetning at spørsmålet 

skal drøftes og avklares på fellesmøtet, og at kommunestyrene deretter fatter likelydende vedtak. 

Normalt føres fellesnemndas regnskap av en av de berørte kommunene. Den praktiske løsningen 

vil da være at regnskapsførende kommunes revisor også velges som revisor for fellesnemnda. 

4.3 Hvem skal revisor rapportere til? 

I Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) er det uttalt flg. under pkt. 8.2.3: 

«Når det gjeld folkevalt kontroll med verksemda i fellesnemnda, bør den liggje til den enkelte 

kommunen sitt kontrollutval, som kan føre kontroll på vegne av sin kommune. Dermed må revisor 

rapportere til alle dei aktuelle kommunane/fylkeskommunane.»  

Fellesnemndas funksjonstid er begrenset og det er viktig med god forankring og innsyn i alle de 

deltakende kommuner. På denne bakgrunn anbefales at revisor rapporterer i tråd med 

anbefalingene i Ot.prp. nr. 41 (2000-2001.) Se ellers pkt. 6 under. 

4.4 Valg av revisor i den nye kommunen (der fellesnemnda er gitt fullmakt 

til å velge løsning) 

Fellesnemnda kan få fullmakt til å tilsette personale i den nye kommunen, herunder revisor, jfr. § 

26, 5. ledd. Inndelingslova angir prosedyre for valget og her er det entydig slått fast i samme 

bestemmelse at kontrollutvalgene i de sammenslående kommunene skal avgi (hver sin) innstilling.  

Når kommunene har forskjellig revisor, vil det kunne tenkes at kontrollutvalgene ikke innstiller på 

samme revisor. Der fellesnemnda har fått fullmakt til å velge løsning, må nemnda forholde seg til 

innstillingene og foreta det valget den mener er det beste. Det anbefales imidlertid at en forsøker å 

avklare en slik situasjon i forkant av behandlingen i fellesnemnda. 
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Fellesnemnda kan også med hjemmel i § 26, 5. ledd få fullmakt til å videreføre «deltaking i 

interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre avtale med annan revisor.» Slikt vedtak 

forutsetter at fellesnemnda har fått fullmakt til dette i det reglement kommunestyrene har vedtatt, 

og skal også skje på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalgene.  

Dersom det skulle være aktuelt å konkurranseutsette revisjonsoppdraget for den nye kommunen, 

må det eventuelt skje i samsvar med anskaffelsesregelverket. 

4.5 Valg av kontrollutvalgssekretariat for den nye kommunen 

Fellesnemnda kan også få fullmakt til å videreføre sekretariatsordning for kontrollutvalget i den 

nye kommunen, jfr. § 26 i loven.  

Kontrollutvalgene skal avgi innstilling i saker om valg av sekretariatsordning. 

Som for revisjon, vil dette ikke føre til problemer i praksis, dersom kommunene har samme 

ordning. Der hvor kommunene har forskjellig sekretariatsløsning, vil det kunne bli forskjellig 

innstilling fra kontrollutvalgene. Det anbefales at en slik situasjon forsøkes avklart i forkant av 

behandlingen i fellesnemnda.  

Prosjektgruppa anbefaler at det benyttes et settesekretariat til å forberede saken for 

kontrollutvalgene.  

4.6 Kontrollutvalgets fokus etter at vedtak om sammenslåing er fattet 

Kontrollutvalget bør i denne fasen vurdere å endre fokus fra den normale bakoverskuende 

tilnærmingen til et mer «her og nå» fokus. Det kan være aktuelt å be prosjektleder og rådmenn 

jevnlig orientere om prosessen. Videre bør kontrollutvalget bidra til at fokuset på internkontroll, 

interkommunalt samarbeid, eierstyring mv. er på plass både i forhold til ny kommune, men også i 

«gammel kommune» inntil denne opphører. 

4.7 Regnskapsrevisjon 

Av Inndelingslova § 25 går det fram at felles kommunestyremøte skal drøfte «val av revisor for 

verksemda i fellesnemnda».  I KMDs veileder «Formelle rammer i byggingen av nye kommuner», 

pkt 3.2.3, er dette omtalt som at «kommunene må også ta stilling til hvilken revisjonsordning 

fellesnemdas virksomhet skal ha». Utover dette er det gitt få bestemmelser om revisjonens 

innehold og rapporteringsform. 

Et av spørsmålene som må avklares er hva det skal avgis revisjonsberetning/uttalelse om. Det er 

ikke gitt regler om regnskap for fellesnemndene, og hva regnskapet vil omfatte kan trolig variere 

bl.a. utfra hvordan de er organisert. Det antas likevel at det sjelden vil være snakk om et 

fullstendig årsregnskap. 

Utover å uttale seg om regnskapet skal revisor i kommunal sektor også uttale seg om forhold 

knyttet til budsjett, årsberetning, registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Det er 

ikke gitt at det avgis noen årsberetning for fellesnemnda, og rutiner for registrering og 

dokumentasjon kan, avhengig av organisering, være noe som følger rutinene i regnskapsførende 
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kommune. Vi mener det vil være naturlig å uttale seg om budsjett dersom det legges fram et 

regnskap hvor det rapporteres mot budsjett, dvs. inneholder budsjettopplysninger. Vi har videre 

lagt til grunn at forholdet til budsjett vurderes på samme måte som ved revisjon av kommunen. 

En annen problemstilling er hvem som skal være adressat for uttalelsen. Fellesnemndene vil i de 

fleste tilfeller eksistere i deler av to kalenderår, slik at det vil være snakk om to uttalelser. Siden 

det er fellesnemndas revisor det er snakk om, mener vi det riktige må være at revisors uttalelse 

avgis til fellesnemnda, men da den siste uttalelsen avlegges vil ikke fellesnemnda eksistere lenger. 

Det virker derfor naturlig at adressat for den siste uttalelsen vil være det nye kommunestyret. 

Uansett hvordan dette legges opp vil det trolig bli en situasjon med ulik adressat de to årene. 

En tilknyttet problemstilling er hvem som ev. skal være kopimottakere. Dette spørsmålet må 

henge sammen med det som er uttalt om valg av revisjonsordning og behovet for folkevalgt 

kontroll. Som påpekt ovenfor skal kommunene i et fellesmøte ha drøftet valg av revisor til 

nemnden. I tillegg er det i Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) uttalt flg. under pkt.8.2.3: «Når det gjeld 

folkevalt kontroll med verksemda i fellesnemnda, bør den liggje til den enkelte kommunen sitt 

kontrollutval, som kan føre kontroll på vegne av sin kommune. Dermed må revisor rapportere til 

alle dei aktuelle kommunane/fylkeskommunane.» Ut fra dette er det naturlig at den enkelte 

kommunes kontrollutvalg og kommunestyrene får kopi av revisors revisjonsberetning/uttalelse.  

4.8 Forvaltningsrevisjon 

I kommuner som vil bli berørt av kommunereformen, bør tidshorisont og innhold i overordnet 

analyse og plan for forvaltningsrevisjon vurderes. Det bør vurderes hvilke 

forvaltningsrevisjonsprosjekter som vil være mest relevante i en slik situasjon. Kontrollutvalgene 

bør i denne fasen også vurdere andre kontrollvirkemidler som f.eks. orienteringer fra rådmannen 

og virksomhetsbesøk.  

4.9 Selskapskontroll 

Istedenfor ordinær selskapskontroll for kommuner som går inn i sammenslåingsprosesser, vil det 

være aktuelt for kontrollutvalget å ha fokus på kommunens strategi med sine forskjellige 

interkommunale samarbeidsløsninger, jfr. KMDs veileder «Formelle rammer i byggingen av nye 

kommuner» pkt. 4.4.3. 

4.10  Vurdere konsekvenser for eget selskap 

Sekretariatene anbefales å vurdere hvilke konsekvenser kommunereformen vil få for eget selskap. 

Det må bli en konkret vurdering når det er hensiktsmessig å starte denne vurderingen, men den 

bør senest påbegynnes når det er klart at en eller flere av eierne vil berøres av kommunereformen. 

Konsekvensene vil både kunne bli økonomiske og strukturelle. Beslutning i slike saker må tas av 

eierne etter at sekretariat har utredet og vurdert saken og styret har gitt sine anbefalinger. 

Den samme situasjonen vil også oppstå for de kommunalt eide revisjonsselskapene. 
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5 Risikoområder i en sammenslåingsprosess – Vurdering av 

internkontroll 

I en kommunesammenslåingsprosess er det mange forhold som må på plass, men alt må ikke være 

på plass med det samme. Det ble derfor satt ned en arbeidsgruppe for å vurdere hvilke forhold 

som måtte være på plass fra dag en i den nye kommunen. Svaret på dette spørsmålet vil kunne 

være flere, avhengig av hvilke perspektiv som legges til grunn. Arbeidsgruppen ble bedt om å ta 

utgangspunkt i den interne kontrollen. 

Arbeidsgruppen har bestått av: 

Linn Karlsvik, (leder)  revisjonssjef Sandefjord kommunerevisjon 

Randi Blystad,   assisterende avdelingsdirektør Oslo kommunerevisjon 

Tina Skarheim,  prosjektkoordinator nye Sandefjord kommune 

 

Arbeidsgruppens mandat var:  

 Kartlegge mulige vesentlige risikoområder i en kommunesammenslåingsprosess, fra et 

revisjonsperspektiv.  

 

 Hovedfokus vil være på tidsrommet fra kommunenes vedtak om sammenslåing frem til ny 

kommune er etablert.  

 

 Arbeidet skal ikke lede frem til ferdige revisjonsprogram, men skal gi revisor nyttige 

innspill til arbeidet med å vurdere områder for revisjon i forbindelse med 

sammenslåingsprosessen. 

 

Målgruppen for vurderingen er revisorer og andre som arbeider med kommunal 

økonomiforvaltning. 

Ambisjonen har ikke vært å avgi noen omfattende rapport eller veileder, men å peke på viktige 

områder som må gis oppmerksomhet.  

En kommunesammenslåing innebærer veldig mange små og store beslutninger, samt veldig mye 

arbeid. For å lykkes må man ha bevissthet og kunnskap om rekkefølge og avhengigheter, vilje til å 

prioritere det viktigste – og evnen til å utsette beslutninger og arbeid som kan vente.  

Vi håper at rapporten skal bidra til at et komplekst og omfattende arbeid kan gjøres håndterbart 

ved å «dele opp» i mindre prosjekter og å ha oppmerksomhet på hva man som minimum må 

lykkes med.  

Arbeidsgruppen har avgrenset sitt arbeid til ikke å omfatte materielle kommunaløkonomiske eller 

finansielle tema. 

Arbeidsgruppens rapport følger som vedlegg 1. 
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6 Dreiebok – Årsoppgjør med fokus på kommunesammenslåing  

Det ble også opprettet en arbeidsgruppe for å utvikle ei dreiebok for årsoppgjør med fokus på 

kommunesammenslåing. Arbeidsgruppen har bestått av følgende ansatte i Kommunerevisjonen 

Vest, Vest-Agder IKS: 

Irene Loka (leder) revisjonssjef,  

Monica Nilsen 

Alla Steffensen 

Merete Becher Ingvoldstad  

 
Arbeidsgruppens mandat var: 

 Lage et verktøy/sjekkliste til bruk ved avslutning av et kommuneregnskap i forbindelse 

med en kommunesammenslåing. 

Dreieboken er ment å være et redskap for revisor og bygger på erfaringer fra 

kommunesammenslutninger i Danmark. 

Dreieboken er et redskap for revisor ved revisjon av en kommune som er besluttet sammenslått 

med andre kommuner. Dreieboken konsentrerer seg om forhold som påvirker regnskapet. Det 

gjøres oppmerksom på at dreieboken kun er en veiledning og ikke kan betraktes som uttømmende.  

Nedpakking av et regnskap og sammenslåing av flere regnskap er en omstendelig og tidkrevende 

prosess. Dreieboken bygger på erfaringer fra tilsvarende prosesser i Danmark og tar for seg 

handlinger knyttet til alle delene av regnskapet på kapittelnivå i KOSTRA.  

Dreiebok – Årsoppgjør med fokus på kommunesammenslåing følger som vedlegg 2. 

7 Selvkost  

 Hva skjer med avgiftsnivået i en kommune der de sammenslående kommunene har ulikt 

avgiftsnivå og ulik dekningsgrad 

 Bruk av selvkostfond 

Departementet svarte:  

«Dersom kommuner som slår seg sammen, har forskjellig avgiftsnivå og/eller selvkostgrad (f.eks. 

hvis en kommune har vedtatt at gebyrinntektene skal dekke 100 pst. av selvkost, mens den andre 

kommunen har vedtatt at gebyrinntektene skal dekke 80 pst.), må det ved 

sammenslåingstidspunktet avtales felles satser.  

Generelt kan kommunen differensiere avgiftsnivået ut fra innbyggernes bruk av tjenestene, men 

ikke ut fra geografi. Adgangen til å differensiere gebyrene innad i kommunen vil avhenge av 

hjemmelsgrunnlaget for det enkelte gebyret.  
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I prinsippet skal gebyrene dekke kostnadene for tjenestene som innbyggerne har fått, og 

innbyggere i en kommune skal ikke subsidiere innbyggerne i en annen. Kommuner som skal slå 

seg sammen, bør derfor ta sikte på at selvkostfondene ved sammenslåingen er like i størrelse, 

relativt sett. F.eks. kan fondene bygges ned mot null i årene fram mot sammenslåingen. Dette ble 

bl.a. gjort i sammenslåingen mellom Inderøy og Mosvik.» 

8 Eiendomsskatt  

Ved sammenslåing av kommuner vil en kunne få en situasjon der en kommune har innført 

eiendomsskatt og en annen ikke. I eigedomsskattelova  § 13 andre ledd heter det: «Får ein 

kommune nye grenser, skal reglane i første leden ikkje vera til hinder for at det på eigedomar i 

område som kjem med i kommunen, vert skrive ut eigedomsskatt etter same satsar som før 

utvidinga.»  

Formuleringen ovenfor dekker situasjonen der en kommune utvider sine grenser, men hva vil 

situasjonen være dersom det opprettes en ny kommune? Vil den nye kommunen måtte forholde 

seg til eigedomsskattelova som en kommune som ikke har hatt eiendomsskatt tidligere, dvs. 

begynne med en sats på 2 promille det første året? (Jf. lovens § 13 første ledd)? 

 Departementet svarte: 

«Dersom kommuner som skal slå seg sammen har forskjellige satser på eiendomsskatten, eller 

dersom en kommune har innført eiendomsskatt og den andre ikke, må kommunene bli enige om en 

felles sats i den nye kommunen. Departementet kan i forbindelse med en kommunesammenslåing 

gjøre unntak for reglene i en overgangsperiode. Denne unntaksmuligheten er hjemlet i 

inndelingsloven § 17. Denne bestemmelsen innebærer at kommunene kan få noe lenger tid til å 

samordne satsene i den nye kommunen enn det legges opp til i loven, og har blitt benyttet ved 

noen av de siste sammenslåingene. Unntaket åpner også for at skattesatsen kan økes hurtigere 

enn det eiendomsskatteloven legger opp til dersom det er aktuelt. Det vil si at det vil være mulig 

for den nye kommunen å ha makssats fra dag én, selv om bare den ene av de "gamle" kommunene 

hadde makssats. Dette har hittil ikke blitt benyttet ved en sammenslåing.  

Utgangspunktet er at ulik innretning av eiendomsskatten ikke skal hindre 

kommunesammenslåinger, men at eiendomsskatten må samkjøres i etterkant av sammenslåingen. 

Kommunene bør i vedtak om sammenslåing også klargjøre hvordan samkjøring av 

eiendomsskatten skal skje i den nye kommunen. Søknad om unntak må godkjennes av kongen i 

statsråd, som en del av kongelig resolusjon om sammenslåing.» 

9 Kommunale garantier 

Ved sammenslåing av to kommuner der den største kommunen (A) har en anstrengt økonomi og 

er i ROBEK, vil det kunne bli en situasjon der den nye kommunen vil være i ROBEK.  Hvordan 

vil garantier gitt av den minste kommunen (B) bli behandlet? Vil det kreves ny godkjenning av 

fylkesmannen, jf. kommuneloven § 51, og vil en slik godkjenningssak bli vurdert på ordinær 
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måte, slik at det den økonomiske situasjonen i den nye kommunen som avgjør resultatet, eller vil 

tidligere gitte garantier videreføres?  

Departementet svarte: 

«Garantier som er gitt av den enkelte kommunen, vil bli videreført i sin helhet etter 

sammenslåingen. Det kreves dermed ikke ny godkjenning av fylkesmannen.» 

10 Pensjonsforhold 

Dersom kommuner som slår seg sammen har valgt ulik amortiseringstid for premieavviket, vil 

amortiseringsperioden kunne videreføres på samme måte som før sammenslåingen, eller må den 

nye kommunen velge en felles amortiseringsperiode for hele kommunen? 

Ved oppløsning av en pensjonskasse kan det oppstå et avvik mellom frigjort egenkapital og kravet 

til egenkapital i nytt selskap. Dersom det er et positivt avvik (frigjort egenkapital er større enn 

kravet til innbetaling av egenkapital i nytt selskap), hvordan skal denne frigjorte kapitalen 

håndteres?  

Departementet svarte: 

Forskrift om årsregnskap og årsberetning regulerer ikke hva som skjer med (gamle) premieavvik 

etter en sammenslåing. Vår vurdering er at det er naturlig å bruke samme tankegang som i GKRS 

sitt notat: Forståelse av KRS 5 – Presisering vedrørende pensjon, hvor løsningen er at tidligere 

års premieavvik fortsetter med samme amortiseringstid som før. For premieavvik som oppstår 

etter sammenslåingen, må det imidlertid benyttes enten ett eller syv års amortiseringstid, jf. 

forskrift om årsregnskap og årsberetning § 13-4.  

Uten at vi har gjort noe nærmere vurdering av spørsmålet om hvordan frigjort egenkapital ved 

oppløsning av en pensjonskasse vil håndteres ved en sammenslåing, vil vi anta at dette som 

utgangspunkt vil være inntekter som hører til i investeringsregnskapet. Nærmere vurdering må 

eventuelt gjøres i de konkrete sakene. 

For å være sikker på vilkår, prosedyre og frister ved ev. oppsigelse av pensjonsforhold må det tas 

kontakt med den aktuelle pensjonskassen. 

11 Anskaffelser 

Anskaffelser er et omfattende område. Hvilke muligheter har kommunen til å endre eller tilpasse 

seg eksisterende kontrakter? Hvordan håndtere nye innkjøpsbehov som oppstår i overgangsfasen? 

Dette er noen av problemstillingene som er omhandlet i KMDs veileder til reglene om offentlige 

anskaffelser i forbindelse med kommunereformen. 
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12 Noen problemstillinger knyttet til IKT-systemer ved 

kommunesammenslåinger 

Ved en kommunesammenslåing vil det reise seg en rekke problemstillinger knyttet til den nye 

kommunens IKT-systemer. Det er umulig å omtale alle disse utfordringene, men det er enkelte 

forhold som utpeker seg som særlig viktig. Oppsummert handler det om: 

 Å begynne arbeidet tidlig 

 Å sette av nok tid og ressurser 

 Å planlegge for eventuelle feilskjær underveis i prosessen 

Den enkelte kommune har en rekke IT-løsninger, programmer og lisenser. Noe av det første den 

nye kommunen bør gjøre etter vedtak om sammenslåing, er å vurdere hvordan ny IKT struktur 

skal være. Etableringen av denne strukturen er en svært komplisert og arbeidskrevende prosess, 

som legger beslag på mye tid. Dette må tas hensyn til når prosjektet organiseres. I praksis kan 

dette gjøres på følgende måte:  

 Få en oversikt over alle systemer og lisenser som de sammenslående kommunene har fra før, 

hvilke som har gått ut og hvilke som fortsatt gjelder. Det bør også avklares hvilke rettigheter 

og plikter som følger av lisensene, og hvilken betydning dette har i valgene som skal gjøres 

med henblikk på nye felles løsninger. Dette innebærer blant annet å gjennomgå eksisterende 

kontrakter for å avklare om det er mulig og komme ut av kontraktene dersom det er 

nødvendig, eller om det er mulige å overføre kontraktene til den nye kommunen. 

 

 På flere områder vil de sammenslåtte kommunene ha ulike systemer. Definer hvilke systemer 

som må være felles ved oppstart av den nye kommunen (kartverket, e-post, økonomisystem, 

lønnssystem, faktureringssystem, sak- og arkivsystem etc.), og hvilke systemer som kan vente. 

 

 Foreta valg av hvilke systemer og programvare som den nye kommunen skal benytte. I denne 

delen av prosessen må det også tas høyde for hvilke kriterier som skal ligge til grunn for 

valgene. Eksempel på kriterier kan være funksjonalitet (hvilke systemer er enklest i bruk), 

kostnadseffektivisering (vil valget medføre at man klarer å utnytte stordriftsfordeler) osv.  

 

 Utarbeid oversikt over behovet for lisenser (typer og antall) basert på de valgene som er gjort. 

Inngå eventuelt nye avtaler der dette er nødvendig for de systemene den nye kommunen skal 

benytte.  Lov og forskrift om offentlige anskaffelser regulerer prosedyrene ved inngåelse av 

nye avtaler og handlingsrommet for regulering av eksisterende avtaler.  

 

 Sett opp en rekkefølge for konvertering – sett av tilstrekkelig ressurser til å gjennomføre 

konverteringen. Innsatsen bør i første omgang rettes inn mot de områdene som er mest 

prekære og som må være på plass ved oppstart av den nye kommunen. 

 

 Sett opp en plan for opplæring av brukerne. Tidsplanen må avklares med hver avdeling som 

blir berørt. 
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 Sørg for å ha nødvendige beredskapsløsninger på plass dersom det oppstår uønskede 

hendelser underveis.  

Som nevnt er etablering av ny IKT struktur en omfattende oppgave. Erfaringer fra tidligere 

prosesser viser at det er stor risiko for både under- og overkapasitet etter at sammenslåingen er 

gjennomført. Underkapasitet vil føre til dårlige tjenester og klager fra brukere, overkapasitet vil 

slå ut på budsjettet.  I tillegg vil det kunne være urasjonelle løsninger, der en ikke får ut 

stordriftseffekter. Det er derfor viktig at det legges inn sjekkpunkter der en både avstemmer plan 

mot behov og gjennomføring mot plan. 

13 Arkiv 

Kommunestrukturreformen vil få store konsekvenser for kommunens dokumentasjon, enten den 

er på papir eller digital. Arkivverket og samarbeidspartnerne i SAMDOK har laget en veiledning 

om arkiv til kommuner som skal slå seg sammen. Veiledningen gir råd om hva som kan gjøres 

før vedtak om sammenslåing er fattet. Del 1 av veiledningen er klar og del 2 og 3 skal komme i 

løpet av 2016. 

14 Ledelse 

Kommunereformen gir store utfordringer både innenfor politikk og administrasjon. Godt samspill 

og god ledelse vil være avgjørende i prosesser og for resultater. Det må skapes både involvering, 

engasjement hos de involverte, og mål må tydeliggjøres. God håndtering av arbeidsgiverrollen er 

en av nøklene for å nå lokale mål som kommuner setter seg i kommunereformen. 

KS har utarbeidet heftet Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåing, der de belyser noen 

sentrale forhold. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1)  Kommunesammenslåing – Revisors oppmerksomhetsområder og risikoer for 

økonomiforvaltningen 

Vedlegg 2)  DREIEBOK – Årsoppgjør med fokus på kommunesammenslåing 

 

 

Referanser og kilder: 

Arkivverket: 

http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Om-oss/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-

2014/Orientering-om-Riksarkivarens-arbeid-med-kommunereformen  

 

DIFI (Prosjektveiviseren som er egnet for alle typer prosjekter): 

http://www.prosjektveiviseren.no/  

 

Kommunal- og regionaldepartementet: 

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med kommunereformen 

https://www.regjeringen.no/contentassets/1e33b4101f064067a916ab746b796304/veileder_anskaff

elsesregelverket_kommunereform.pdf  

 

KS: 

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger 

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-

fagomrade/arbeidsgiver/arbeidsgiverpolitikk/arbeidsgiverpolitikk-ved-kommunesammenslainger-

et-sammendrag.pdf  

 

Statens kartverk: 

Kommunereform http://www.kartverket.no/kommunereform/  
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Arkivsak-dok. 16/13859-9 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

Songdalen kontrollutvalg 27.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Valg av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 06.12.2016 overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for 

Songdalen kommune for perioden 2016-2019 utarbeidet av Agder Kommunerevisjon IKS. Planen ble 

behandlet i kommunestyret 14.12.2016.  

 

Med bakgrunn i vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 legger sekretariatet frem denne saken 

som skal danne grunnlag for kontrollutvalget valg av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 

 

Saksopplysninger: 
Bestilling av en forvaltningsrevisjon skal ta utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget 

kan også bli gjort kjent med saker det er knyttet risiko til, hvor de vil gjennomføre et forvaltnings-

revisjonsprosjekt som ikke er en del av planen for forvaltningsrevisjon. For å kunne bestille en 

forvaltningsrevisjon må kontrollutvalget ha tilgjengelige budsjettmidler. Hvis ikke utvalget har midler, 

kan det be kommunestyret om ekstra bevilgning. Kommunestyret kan også bestille en 

forvaltningsrevisjon. 

 

Kommunestyret behandlet i møte 14.12.2016 sak PS 70/16 Overordnet analyse og plan for 

forvaltningsrevisjon 2016 – 2019. Kommunestyret fattet etter kontrollutvalgets innstilling slikt enstemmig 

vedtak: 

 

 
«Overordet analyse av Songdalen kommune tas til orientering.  

- -Overordnet:  

 Gjeldsnivået (vesentlighet H)  

- Økonomisektoren:  

 Etterlevelse av selvkostregler (vesentlighet M/H)  

- Enhet for samfunnsutvikling  

 Vann- og avløpsinfrastruktur – overvannsproblemtakk (vesentlighet M/H)  

 Drift og vedlikehold av IT-systemer (vesentlighet M/H  

 

- Enhet for tjenester  
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 Helhetlige og koordinerte helse og omsorgstjenester (vesentlighet H)  

 Mottak asylsøkere og flyktninger (vesentlighet H)  

 Kommunale NAV-tjenester (vesentlighet M/H)  

 Behandling og oppfølgingstilbud til personer/pasienter med psykiske lidelser og/eller 

rusrelaterte problemer (vesentlighet H)  

 

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og omprioriteringer i 

planen, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter innenfor de utvalgte områdene i 

planen.» 

 

Kontrollutvalget fikk 19.10.2017 en henvendelse fra Birkenes kontrollutvalg med ønske om en felles 

forvaltningsrevisjon av barnevernsamarbeidet for Kristiansandsregionen. Denne henvendelsen ble lagt 

frem for kontrollutvalget i forrige møte og utvalget ga uttrykk for at man ikke ønsket å starte en 

forvaltningsrevisjon på barnevern på det nåværende tidspunktet. 

 

Det har etter at kommunestyret vedtok plan for forvaltningsrevisjon 14.12.2016 blitt vedtatt en 

sammenslåing av Songdalen, Søgne og Kristiansand kommune. Dette vil medføre store endringer de neste 

årene for kommunen og også påvirke risiko og vesentlighetsvurderingen som ligger bak den vedtatte plan 

for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget bør ta hensyn til den forestående sammenslåingen og velge et 

prosjekt som i størst mulig grad også kan gi nytte frem mot og etter sammenslåingen. 

 

Rådmannen er invitert til saken for å orientere om eventuelle områder hvor det kan være behov for 

forvaltningsrevisjon. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Etter sekretariatets vurdering bør kontrollutvalget ta utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon ved 

bestilling av en forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget kan også bli gjort kjent med saker det er knyttet 

risiko til, hvor de vil gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt som ikke er en del av planen for 

forvaltningsrevisjon eller kommunestyret kan bestille en forvaltningsrevisjon.  

 

Dialogen mellom revisor og kontrollutvalg er sentral i planleggingen av forvaltningsrevisjoner. 

Kontrollutvalget må ha fokus på hvordan de formulerer bestillinger og hvordan de spisser 

problemstillingene de ønsker at revisor skal svare på. Samtidig er det viktig at revisjonen setter av tid til å 

diskutere problemstillinger og vinklinger på prosjektene med kontrollutvalget, slik at kontrollutvalget får 

nødvendig informasjon og kunnskap til å gjøre gode bestillinger. Det er frem til nå i perioden gjennomført 

en forvaltningsrevisjon av feieravdelingen i KBR sammen med de øvrige eierkommunene. Utvalget bør 

forsøke å velge et prosjekt som vil gi kommunen gode muligheter for læring og forbedring. 

 

Sekretariatet legger med dette frem saken for drøfting i kontrollutvalget uten forslag til vedtak 

 

 

Vedlegg:  

- Overordnet analyse av Songdalen kommune 

- Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 Songdalen kommune 

 



2/18 Valg av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt - 16/13859-9 Valg av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt : Saksprotokoll KU-SON, 06122016, Sak 31/16, Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019

 

 

 

Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 16/13859 
Arkivkode  
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Songdalen kontrollutvalg 06.12.2016 31/16 

 

 

 

Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 

 

 

Songdalen kontrollutvalg har handsama saken i møte 06.12.2016 sak 31/16 

 

Møtebehandling 

Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om overordnet analyse 2016 for Songdalen kommune 

og revisjonens forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 

 

Forslag fremsatt av leder i møte: 

 

Kontrollutvalget ønsker å ta inn prosjektet vann- og avløpsinfrastruktur med undertema 

overvannsproblematikk (vesentlighet M/H) under enhet for samfunnsutvikling.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget avgir følgende innstilling til kommunestyret: 

 

Overordnet analyse av Songdalen kommune tas til orientering. 

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 godkjennes slik den foreligger med følgende 

prosjekter med aktuelle tema for forvaltningsrevisjon: 

 
- Overordnet: 

o Gjeldsnivået (vesentlighet H) 

- Økonomisektoren: 
o Etterlevelse av selvkostregler (vesentlighet M/H) 

- Enhet for samfunnsutvikling 
o Vann- og avløpsinfrastruktur - overvannsproblematikk (vesentlighet M/H) 

o Drift og vedlikehold av IT-systemer (vesentlighet M/H) 

- Enhet for tjenester 
o Helhetlige og koordinerte helse og omsorgstjenester (vesentlighet H) 
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o Mottak asylsøkere og flyktninger (vesentlighet H) 

o Kommunale NAV-tjenester (vesentlighet M/H) 

o Behandling og oppfølgingstilbud til personer/pasienter med psykiske lidelser og/eller 

rusrelaterte problemer (vesentlighet H) 

 

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og 

omprioriteringer i planen, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter innenfor de 

utvalgte områdene i planen. 
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Arkivsak-dok. 18/03036-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Songdalen kontrollutvalg 27.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar revisors egenvurdering av uavhengighet til orientering. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
I henhold til forskrift om revisjon §15 skal oppdragsansvarlig revisor årlig avgi en skriftlig egenvurdering 

av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Foreliggende egenvurdering legges frem for kontrollutvalget til 

gjennomgang.  

 

Vedlagt følger slike egenvurderinger fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Morten Gahrsen og 

oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tor Ole Holbek, datert hhv. 13.02.2018 og 20.02.2018. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen merknader til egenvurderingene. 

 

Vedlegg:  

- Uavhengighetserklæring regnskapsrevisor Songdalen kommune 2018 

- Uavhengighetserklæring forvaltningsrevisor Songdalen kommune 2018 
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Arkivsak-dok. 18/03037-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Songdalen kontrollutvalg 27.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Songdalen kontrollutvalg årsmelding 2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret:  

 

Kommunestyret tar Songdalen kontrollutvalg sin årsmelding for 2017 til orientering. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2017. Denne skal gi et bilde av utvalgets 

formelle rolle, instruks, forholde til revisjon og sekretariat og de viktigste sakene som ser blitt behandlet.  

 

Kontrollutvalget skal informere kommunestyret om sitt arbeid, jf. Kommuneloven §77 punkt 6. Dette 

gjøres blant annet gjennom å legge frem årsmelding for aktiviteten i kontrollutvalget. Årsmeldingen blir 

lagt frem for godkjenning i utvalget, som så sender den endelige årsmeldingen videre til kommunestyret 

 

Det vises til den vedlagte årsmeldingen for kontrollutvalget. 

 

 

Vedlegg:  

- Songdalen kontrollutvalg årsmelding 2017 
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1.  INNLEDNING 

Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2017. Denne skal gi et bilde av 

utvalgets formelle rolle, instruks, forholdet til revisjonen og sekretariatet og de viktigste saker 

som er behandlet i året med kommentar. Kontrollutvalget avgir hvert år uttalelse til 

kommuneregnskapet, adressert til kommunestyret. Etter forskrift for kontrollutvalg, skal 

kontrollutvalget årlig rapportere om resultatet av gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter 

og selskapskontroll. Bestemmelsen må ses i sammenheng med vedtatte planer og presenteres på 

denne måten for året 2017. 

2. KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETTNING 

Kontrollutvalget velges av kommunestyret og skal på vegne av kommunestyret føre det løpende 

tilsynet med den kommunale forvaltningen. Alle kommuner og fylkeskommuner er pliktig til å 

velge et kontrollutvalg. Kommunestyret kan foreta nyvalg av kontrollutvalgets medlemmer i 

valgperioden, men da må hele utvalget velges på nytt. Regler for valg av medlemmer til 

kontrollutvalget er fastsatt i egen forskrift. Det er strenge begrensninger i hvem som er valgbare 

til utvalget. Kommuneloven krever at minst ett av medlemmene skal velges blant 

kommunestyrets medlemmer. Departementet har tolket det slik at dette gjelder ved 

konstituering.  

Medlemmer og personlige varamedlemmer 2017 

Medlemmer Varamedlemmer 

Espen Alf Halvorsen (KRF), leder Jan Kåre Haugland (KRF) 

Stein Vidar Eikholm (FRP), nestleder Jan Cato Larsen (FRP) 

Solveig Nordkvist (H), medlem Olly Kristensen (AP) 

 

 

3. RAMMER FOR KONTROLLUTVALGETS ARBEID 

Etter Kommunelovens § 77 er kommunestyret pålagt å opprette et eget kontrollutvalg som skal 

forestå det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltning og de folkevalgte organ 

som kommunestyret har opprettet. Tilsynet og kontrollen skjer på vegne av kommunestyret. 

Kommunelovens § 77 slår fast: 

 

”4.  Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert 

på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den 

økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det 

blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 

virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger 

(forvaltningsrevisjon). 
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5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. ” 

Kontrollutvalgets oppgaver er i utgangspunktet gitt i kommuneloven § 77, og i forskrift om 

kontrollutvalg av 15.06.2004, men kommunestyret kan konkret be utvalget utføre særskilte 

tilsynsoppgaver på sine vegne. Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med 

den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret og påse at kommunen har en 

forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for mange oppgaver 

som vi vil komme nærmere inn på senere.  

 

4. OPPLÆRING OG KURS 

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) eller gjennom sentrale tilbud. Kontrollutvalget inviteres blant annet årlig til 

kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges kommunerevisorforbund (NKRF) og Fagkonferansen i 

regi av Forum for kontroll og tilsyn (FKT). Dette er viktige samlinger for å tilføre kontrollutvalgets 

medlemmer ny kunnskap, og det er en arena der kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet 

møtes, drøfter saker og arbeidsmetoder. Temark har arrangert to regionale konferanser for 

kontrollutvalgsmedlemmer i 2017. Dette for å øke og utvikle både nye og erfarne 

kontrollutvalgsmedlemmer sin kompetanse om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk. 

Kontrollutvalget har i 2017 deltatt på Temark sine konferanser og NKRF sin 

Kontrollutvalgskonferanse.  

 

 

 

5. SEKRETARIAT 

Kontrollutvalget får sekretariatsbistand fra Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 

(Temark). Kommunen ble medeier av Temark fra 01.07.14 i forbindelse med etableringen av 

sekretariatet i Agder. Med oppdrag for 34 kommuner og fylkeskommuner i Vest-Agder, Aust-

Agder og Telemark er Temark et av landets største kontrollutvalgssekretariat. Sekretariatet har 

syv ansatte og fast sekretær for kontrollutvalget er Sander Haga Ask. 

Sekretariatet utreder, saksbehandler, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og 

oppfølging av møter, samt vedtaksoppfølging. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd 

mellom utvalg og revisjonsselskap, og utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget. 
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6. REVISJON 

Kommunen er medeier i, og har avtale om levering av revisjonstjenester med Agder 

Kommunerevisjon IKS. Selskapet leverer revisjonstjenester til 9 kommuner i Agder og Vest-Agder 

fylkeskommune. Selskapet utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for 

kommunen. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er Morten Gahrsen og oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor er revisjonssjef Tor Ole Holbek.  

Kontrollutvalget skal påse at revisjonen av kommunen skjer på en betryggende måte. Det er 

derfor viktig at utvalget har god dialog med revisor og holder seg orientert om revisjonens 

arbeid. Kontrollutvalget gjennomfører sitt påseansvar ovenfor revisjonen ved at revisor fast 

orienterer i kontrollutvalgets møter om det pågående revisjonsarbeidet. Revisor har i 2017 i tråd 

med god revisjonsskikk lagt frem uavhengighetserklæringer og orientert om revisjonens 

overordnede revisjonsstrategi. 

 

7. ØKONOMI 

For å utøve sin funksjon på en god måte har kontrollutvalget lagt vekt på å be kommunestyret 

om økonomiske rammer som muliggjør den aktiviteten som det legges opp til i møte- og 

arbeidsplanen. Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven pålagt å utarbeide budsjettforslag 

for kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen.  

Regnskapstallene for den samlede kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen fremkommer av 

kommunens samlede årsregnskap. Det er sum for kontroll, tilsyn og revisjon som er vedtatt av 

kommunestyret. I denne posten ligger det kostnader til drift av kontrollutvalget, kjøp av 

sekretariattjenester og kjøp av revisjonstjenester. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollutvalget har i 2017 et mindreforbruk på kr. 40 916. Dette kommer i hovedsak av et 

mindreforbruk på kostnadene til revisjon og møtegodtgjørelse til kontrollutvalget. Når det 

gjelder møtegodtgjørelse til kontrollutvalgets medlemmer er det ved en feil kun blitt utbetalt 

Beskrivelse Budsjett 2017 Regnskap 2017 

Møtegodtgjørelse m.v. 55 000 38 288 

Kurs og andre utgifter 30 000  24 106 

Kjøp fra IKS    

a. Revisjon (revisjonshonorar, møtedeltagelse og 

forberedelse) 704 000 685 090 

b. Selskapskontroll  60 000 60 000 

c. Sekretariat  91 000 90 600 

Totalutgifter 939 000 898 084 
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leders faste godtgjørelse, mens godtgjørelsen per møte til medlemmene ikke er blitt utbetalt. 

Dette vil derfor bli utbetalt og ført på regnskapet for 2018. 

8. KONTROLLUTVALGETS ARBEID – MØTER OG SAKER 

Kontrollutvalget har i 2017 avholdt 5 møter og behandlet 30 saker. Dette er en nedgang fra 35 

saker i 2016, men mer enn 26 saker som ble behandlet i 2015.  

Stortinget har vedtatt å oppheve kommuneloven § 77 nr. 8. Det innebærer at kontrollutvalget i 

likhet med andre folkevalgte organ som hovedregel skal holde åpne møter. Lovendringen trådte i 

kraft fra 01.07.2013. Sakskart, saksdokumenter og protokoller legges løpende ut på kommunens 

og sekretariatets hjemmeside. 

Utvalget ønsker å ha oppdatert informasjon om kommunens virksomhet, og samtidig gjøre egen 

funksjon mer kjent.  Administrasjonen har ved flere anledninger blitt invitert til kontrollutvalget 

for å orientere om forskjellige virksomhetsområder i kommunen. Kontrollutvalget ønsker å være 

synlig og ha god kontakt med kommunens ledelse. Rådmannen, representanter for rådmannen 

har deltatt på flere av utvalgets møter, noe kontrollutvalget oppfatter som en styrke i sitt arbeid. 

En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold utvalget er pålagt å arbeide 

med, gjennom kravene i kommuneloven § 77 og forskrift om kontrollutvalg. Hvilket fokus som 

velges i de ulike arbeidsoppgavene er det i stor grad opp til utvalget å definere selv. 

Kontrollutvalget kan etter anmodning fra kommunestyret, etter innspill fra innbyggere eller på 

eget initiativ ta opp forhold ved kommunens virksomhet, som kan knyttes til utvalgets 

tilsynsarbeid. Kontrollutvalget er også opptatt av hvordan kommunen følger opp rapporter fra 

andre tilsyn. 

I det følgende har vi trukket frem noen av sakene som har vært behandlet i løpet av året 2017. 

Regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroller er trukket ut som egne kapitler 

henholdsvis kapittel 9, 10 og 11. 

- Songdalen kontrollutvalg årsmelding 2016 

- Returkraft AS 

- Revisors egenvurdering av uavhengighet 2017 

- Saksbehandling av sak 1/16 Songdalen kommunestyre 

- Årsregnskap og årsrapport 2016 Songdalen kommune 

- Årsrapport 2016 for Kemneren i Kristiansandsregionen 

- Orientering om varslingsrutiner i Songdalen kommune 

- Orientering om første tertialrapport 2017 

- Samordnet tilsynskalender 2017 

- Selskapskontroll KBR 

- Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 Songdalen kommune 

- Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2017 Songdalen kommune 

- Orientering om barnevernstjenesten for Kristiansandsregionen 

- Orientering om andre tertialrapport 2017 og budsjett 2018 
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- Bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 

- Møte og arbeidsplan 2018 

 

9. REGNSKAPSREVISJON 

Revisjon av årsregnskapet er en helt sentral del av kommunens egenkontroll. Revisor skal gi 

trygghet for at en kan stole på informasjonen kommunen gir om sin økonomi. Dette er en viktig 

oppgave. Revisor er en uavhengig og objektiv tredjeperson som gjennom sine kontroller kan 

avdekke og forebygge feil og mangler i den økonomiske rapporteringen. Revisor vil i tillegg 

veilede kommunen for å bidra til å forebygge og avdekke feil og misligheter. 

Kontrollutvalget skal påse at kommunen blir revidert på en betryggende måte. Utvalget er derfor 

avhengig av at revisor gir tilstrekkelig rapportering om revisjonsarbeidet. At kontrollutvalget og 

revisor har en god dialog og god forståelse av sine oppgaver, er viktige forutsetninger for å være 

trygg på at revisjonsarbeidet blir forsvarlig utført. 

Kontrollutvalget registrerer at revisors arbeid med å utføre regnskapsrevisjon de siste årene er 

blitt mer omfattende, spesielt knyttet til de mange attestasjonsoppgaver (særattestasjoner) som 

utføres på vegne av staten og andre offentlige organer. I tillegg til avgitte beretninger og 

uttalelser mottar kontrollutvalget jevnlig i møter informasjon om utført regnskapsrevisjon. 

Kontrollutvalget har ved flere anledninger gitt utrykk for at det gjøres mye godt arbeid innenfor 

området regnskapsrevisjon og at de er fornøyd med måten revisjonen løser oppdraget på.  

 

10. FORVALTNINGSREVISJON 

Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal bruke for å sikre 

at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter best mulig. 

Forvaltningsrevisjon er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget. Gjennom 

forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget undersøke om kommunen etterlever regelverk, når 

fastsatte mål, og om ressursene forvaltes på en effektiv måte. 

Kontrollutvalget har vært delaktig i valg av tema og utforming av problemstillinger basert på en 

risiko- og vesentlighetsvurdering, innenfor de rammer som er gitt av kommunestyret. 

Kontrollutvalget er delegert myndighet til å bestemme hvordan avsatte ressurser til 

forvaltningsrevisjon skal benyttes, og revisjonen har gjennomført forvaltningsrevisjonen i 

henhold til faglige krav i løpet av valgperioden. 

Selv om det er spesifikke krav til gjennomføring av en forvaltningsrevisjon, er det viktig at 

kontrollutvalget involverer seg i valg av problemstillinger, avgrensninger og tilnærming. 

Forvaltningsrevisjon gir kontrollutvalget muligheten til å gå i dybden i ulike saksforhold, innen 

ethvert virksomhetsområde i kommunen. Forvaltningsrevisjon vil derfor kunne ha høy 
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nytteverdi, både i utvalgets kontrollvirksomhet, og i kommunens internkontroll og 

forbedringsarbeid. 

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av 

kommunestyret selv, men kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i 

planperioden. 

Kontrollutvalget behandlet i møte 06.12.2016 sak 31/16 overordnet analyse og plan for 

forvaltningsrevisjon 2016-2019. På planen er følgende prosjekter prioritert: 

- Overordnet: 
o Gjeldsnivået (vesentlighet H) 

- Økonomisektoren: 
o Etterlevelse av selvkostregler (vesentlighet M/H) 

- Enhet for samfunnsutvikling 
o Vann- og avløpsinfrastruktur – overvannsproblematikk (vesentlighet M/H) 
o Drift og vedlikehold av IT-systemer (vesentlighet M/H) 

- Enhet for tjenester 
o Helhetlig og koordinerte helse og omsorgstjenester (vesentlighet H) 
o Mottak asylsøkere og flyktninger (vesentlighet H) 
o Kommunale NAV-tjenester (vesentlighet M/H) 
o Behandling og oppfølgingstilbud til personer/pasienter med psykiske lidelser og/eller 

rusrelaterte problemer (vesentlighet H) 
 
Revisjonen har i 2017 levert selskapskontrollrapporten om Kristiansandsregionen brann- og 
redning med en forvaltningsrevisjon av feieravdelingen og kontrollutvalget behandlet rapporten i 
sitt møte 28.02.2017. Forvaltningsrevisjonen har hatt som formål å undersøke følgende: 
 

A. Første del – eierskapskontroll av KBR (både fra et eierperspektiv og fra et 
selskapsperspektiv) 

• Eierperspektiv: 
o Stiftelsesdokumenter og selskapsavtale 
o Selskapets økonomiske stilling 
o Har kommunen etablert tydelige føringer for sitt eierskap? 
o Har kommunen regler og rutiner for eierskapsoppfølgingen? 

• Selskapsperspektiv: 
o Representantskapet - sammensetning, kompetanse og mandat 
o Styre - sammensetning, kompetanse og mandat 
o Hvordan rapporterer selskapsorganene til selskapets eiere? 
o Har styret egen styreinstruks? 
o Har styrets medlemmer registrert seg i styrevervregisteret? 
o Har styret rutiner for håndtering av problemstillinger knyttet til habilitet? 

B. Annen del – forvaltningsrevisjon av feieravdelingen ved KBR 
• Måloppnåelse - i hvilken grad når feiervesenet de ulike mål som gjelder for 

avdelingens ansvarsområde? 
• Regelverksetterlevelse - i hvilken grad etterleves de aktuelle rettsreglene på 

område? 
• Internkontrollrutiner - hvilke interne systemer har feiervesenet for å sikre 

forsvarlig gjennomføring av tilsyn og feierinspeksjoner? 
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På grunnlag av de vurderinger revisjonen har gjort i selskapskontrollen av KBR og i 
forvaltningsrevisjonen av feieravdeling har revisjonen kommet med anbefalinger knyttet til 
følgende områder: 

• Oppfølging av eierskap i samsvar med eierskapsmeldinger og eierstrategi 
• Utarbeidelse av etiske retningslinjer og instrukser for styret og daglig leder 
• Delegasjonsvedtak i samsvar med anbefaling fra DSB 
• Opprettelse av felles klageorgan 
• Oppdatering av selskapsavtalen 
• Styrket begrunnelse i vedtak om fyringsforbud 
• Utarbeide skriftlige rutiner for feiing og tilsyn 
• Revidering av rutinene for risikokartlegging, som grunnlag for fastsetting av feie- og 

tilsynsbehov, til ny forskrift om brannforebygging, der minimumsintervallet for feiing og 
tilsyn med fyringsanlegg er tatt bort 

Kontrollutvalget behandlet rapporten i sitt møte 28.02.2018 og fulgte opp rapporten funn og 

anbefalinger i sitt møte 19.09.20.17. 

11. SELSKAPSKONTROLL 

Selskapskontroll er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget og er et viktig virkemiddel for 

å sikre at selskapene underlegges demokratisk styring og kontroll. 

I kommunestyrets møte 14.12.2016 ble følgende Plan for selskapskontroll 2016-2019 vedtatt: 

- Returkraft AS (H) 

- Avfall Sør AS m/datterselskap (H) 

- Kristiansandsregionens kommunale IKT tjenester (M/H) 

- Vest-Agder museet IKS (M) 

- Varodd AS (hvis avtale) 

 

Revisjonen har siden 2012 og frem til i dag brukt betydelige ressurser til å følge opp 

selskapskontrollen i Returkraft AS og har holdt kontrollutvalget løpende orientert i hvert møte.  

Kontrollutvalget har i 2017 behandlet selskapskontroll med Kristiansandsregionen brann og 

redning IKS og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen (omtalt nærmere i årsmeldingens kap. 10.) 

12. KONKLUSJON OG AVSLUTTENDE KOMMENTARER 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2017 legges med dette frem for kommunestyret til orientering. 

Ved å se årsplan og årsmelding for 2017 i sammenheng, kan kommunestyret se om de vedtatte 

oppgaver og målsettinger for kontrollutvalget er eller blir fulgt opp.  

 

 

Songdalen, 27. februar 2018 

 

 

Espen Alf Halvorsen       Sander Haga Ask 

Leder         Sekretær  
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Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Songdalen kontrollutvalg 27.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 27.02.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken 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: 
Revisjonen vil i møtet orienterte om 

1. løpende revisjon 
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Arkivsak-dok. 18/00128-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Songdalen kontrollutvalg 27.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 27.02.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret 

2. Neste møte blir 09.05.2018 kl. 10.00 

3. Eventuelt 

a. Henvendelse fra Ole Tom Birkeland 12.11.2017 

b. Leder orienterer om invitasjon til Beredskapsrådet 

 

 

 

Vedlegg:  

- Henvendelse til fra Ole Tom Birkeland  
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