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Møteprotokoll  
 

Søgne kontrollutvalg 

 
Dato: 01.03.2018 kl. 09:00-12:00 (fellesmøte) og 14:00-16:00 (ordinært møte) 
Sted: Først møter utvalget på rådhuset i Kristiansand møterom 

formannskapssalen, deretter dro utvalget tilbake til rådhuset i Søgne og 
fortsetter møtet i kommunestyresalen 

Arkivsak: 18/00065 
  
Til stede:  Jan Stubstad (UAVH.), Peder Johan Pedersen (SV), Marianne Bakke Meiholt 

(AP), Reidun Westergren (H), Roar Tufteland (KRF) – Delvis møtt, permittert 
under behandlingen av sak 7/18-10/18-2. Tilbake fra sak 10/18-3. 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Torunn Verdal (KRF) for Roar Tufteland (KRF) fra sak 7/18-10/18-2 

  
Forfall:  Roar Tufteland (KRF) – Delvis møtt (permittert)  
  
Andre: Revisjonssjef Tor Ole Holbek 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica H. Smith-Tønnessen 
 
Leder av fellesnemda, ordfører Harald Furre (sak 6/18) 
Programleder Nye Kristiansand Camilla Dunsæd (sak 6/18) 
 
Økonomisjef Børre Andreassen (sak 7/18) 
 
I tillegg var kontrollutvalgene i Kristiansand og Songdalen med på fellesmøtet 
(sak 6/18). 

  
Protokollfører: Sekretær Alexander Etsy Jensen 
  
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

2/18 18/00065-8 Godkjenning av møteinnkalling 01.03.18 3 

Møteprotokoll 

2/18 18/00065-9 Godkjenning av protokoll fra møte 30.01.18 4 
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Saker til behandling 

6/18 18/03636-1 Orientering om sammenslåingsprosessen K3  5 

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

8/18 18/03668-1 Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Søgne kommune 8 

9/18 18/00073-3 Orientering fra revisjonen 01.03.18 9 

10/18 18/00078-3 Referatsaker 01.03.18 10 

11/18 18/00084-3 Eventuelt 01.03.18 12 

    

 
 
Kristiansand/Søgne, 01.03.2018 
 
 
Jan Stubstad         Alexander Etsy Jensen 
Kontrollutvalgsleder        Sekretær   
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Møteinnkalling 

2/18 Godkjenning av møteinnkalling 01.03.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 01.03.2018 2/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Møteinnkalling 01.03.18 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Møteinnkalling 01.03.18 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

2/18 Godkjenning av protokoll fra møte 30.01.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 01.03.2018 2/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokollen fra møte 30.01.18 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Protokollen fra møte 30.01.18 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

6/18 Orientering om sammenslåingsprosessen K3  
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 01.03.2018 6/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra programleder i Nye Kristiansand til orientering. 
 
Kontrollutvalget ber rådmannen om å bli holdt orientert om effektene av 
sammenslåingsprosessen i den «gamle kommunen» i forbindelse med fremleggelse av 
tertialrapportene i kontrollutvalget. 
 
Det ønskes en orientering i juni 2019 fra programleder for Nye Kristiansand om arbeidet med 
internkontroll og eierstyring i den nye kommunen. 
 
 
Møtebehandling 
Leder av fellesnemda ordfører Harald Furre og programleder Camilla Dunsæd orienterte om 
arbeidet og prosessen med etableringen av Nye Kristiansand kommune. 
 
I tillegg til å orientere om arbeidet med selve etableringen, redegjorde programleder for 
gjeldende praksis og hva som evt. kan gjøres bedre for å sikre åpne, oversiktlige prosesser og 
informasjonslikhet i arbeidet med Nye Kristiansand. Redegjørelsen ble gitt med bakgrunn i 
kommuneadvokatens svar på de problemstillingene medlem av fellesnemda Mira Svartnes 
Thorsen (MDG) har spilt inn til kontrollutvalget (svaret ligger ved protokollen). 
Kontrollutvalget legger til grunn at det må tilstrebes at prosessen er så åpen som mulig og at 
det også for interne saksdokumenter må praktiseres meroffentlighet så langt det er mulig.  
 
Kontrollutvalgene signaliserte også en klar forventning om at det legges bedre til rette for 
informasjon til innbyggerne.   
 
De tre utvalgene benyttet samtidig anledningen til å drøfte mulige satsingsområder, mulige 
fellesprosjekter og behovet for flere fellesmøter.  
 
Endringsforslag fremsatt felles i møte til punkt tre: 
 
Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre to fellesmøter til i løpet av 2018, det første før 

sommeren og det andre tidlig høst. I tillegg ber kontrollutvalget om at det utarbeides en felles 

møte- og arbeidsplan for fellesmøter mellom de tre kontrollutvalgene for 2019, temaet for et 

av møtene skal omfatte internkontroll og eierstyring i den nye kommunen. 

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
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Vedtak  
Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra programleder i Nye Kristiansand til orientering. 
 
Kontrollutvalget ber rådmannen om å bli holdt orientert om effektene av 
sammenslåingsprosessen i den «gamle kommunen» i forbindelse med fremleggelse av 
tertialrapportene i kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre to fellesmøter til i løpet av 2018, det første før 
sommeren og det andre tidlig høst. I tillegg ber kontrollutvalget om at det utarbeides en felles 
møte- og arbeidsplan for fellesmøter mellom de tre kontrollutvalgene for 2019. Temaet for et 
av møtene skal omfatte internkontroll og eierstyring i den nye kommunen. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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7/18 Internkontroll i Søgne kommune - rutiner på økonomiområdet 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 30.01.2018 2/18 
2 Søgne kontrollutvalg 01.03.2018 7/18 
 
 
Søgne kontrollutvalg har behandlet saken i møte 30.01.2018 sak 2/18 
 
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.  

 
 
 
Møtebehandling 
Agder Kommunerevisjon IKS redegjorde for deres brev til rådmann datert 16.11.17 og de 
undersøkelsene revisjonen har foretatt.  
 
Økonomisjef Børre Andreassen var invitert til kontrollutvalgets møte for å redegjøre for de 
punktene revisjonen har identifisert at internkontrollen kan forbedres ytterligere, i tillegg til at 
han svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar de spørsmålene revisjonen reiser, samt rådmannens svar til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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8/18 Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Søgne kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 01.03.2018 8/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget slik den foreligger. 
 
Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 
 
Kommunestyret tar Årsmelding 2017 fra kontrollutvalget i Søgne kommune til orientering. 
 
 
Møtebehandling  
Årsmelding fra kontrollutvalget for 2017 ble diskutert og den ble vedtatt som den forelå.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget slik den foreligger. 
 
Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 
 
Kommunestyret tar Årsmelding 2017 fra kontrollutvalget i Søgne kommune til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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9/18 Orientering fra revisjonen 01.03.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 01.03.2018 9/18 
 
 
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: 

- Attestasjonsoppdrag 
- Årsoppgjør 

2. Pågående prosjekter 
Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om status for pågående prosjekter: 

- Godt i gang med forvaltningsrevisjon – arkivhåndtering  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering.  
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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10/18 Referatsaker 01.03.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 01.03.2018 10/18 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

1. Referatsaker: 
Ingen saker. 
 

2. Innkommen/utgående post: 
a. Epost videresendt fra Jan Stubstad 26.02.18 (Midlertidig sperret)  
b. Epost videresendt fra Jan Stubstad 26.02.18 (Midlertidig sperret) 
c. Epost videresendt fra Jan Stubstad 26.02.18 (Midlertidig sperret) 
d. Epost videresendt fra Jan Stubstad 27.02.18 (Midlertidig sperret) 

 
Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet under behandlingen av saken jf. 
Kommunelovens § 31.3 – jf. Offentlighetsloven § 13.  
 
Kontrollutvalget ber sekretariatet vurdere arkivering og offentlighet av de fire 
innkomne E-postene.  
 

e. Henvendelse fra Mira Thorsen vedr. ønske om åpne, oversiktlige prosesser og 
informasjonslikhet i arbeidet med Nye Kristiansand 

 
Behandlet under sak 6/18. Sekretariatet besvarer henvendelsen.  

 
f. Henvendelse fra Lajla Elefskaas vedr. manglende tilbakemelding på 

innbyggerinitiativ ifbm. kommunesammenslåingsprosessen datert 27.02.18 
 

Revisjonen foretar en gjennomgang av om vilkårene i Kommuneloven § 39a 
(Innbyggerforslag) er oppfylt.   
 

3. Saker behandlet i kommunestyret: 
a. 15.02.18 PS 22/18 Saksfremlegg - Melding om vedtak sak 1/18, Oppfølging av 

innkommet varsel - sletting i arkivet 
 

Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å ta et initiativ til 
lovlighetskontroll av PS 22/18 Saksfremlegg - Melding om vedtak sak 1/18, 
Oppfølging av innkommet varsel - sletting i arkivet, behandlet i 
kommunestyret 15.02.18.  

 
b. 15.02.18 PS 23/18 Revisjon av varslingsrutiner i Søgne kommune 

 
4. Neste møte 08.05.18 kl. 09:00 
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Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak, samt endringsforslagene. 
 
 
Vedtak  
Sak 1, 3b og 4: Tas til orientering. 
 
Sak 2a-d: Kontrollutvalget ber sekretariatet vurdere arkivering og offentlighet av de fire 
innkomne E-postene.  
 
Sak 2e: Behandlet under sak 6/18. Sekretariatet besvarer henvendelsen. 
 
Sak 2f: Revisjonen foretar en gjennomgang av om vilkårene i Kommuneloven § 39a 
(Innbyggerforslag) er oppfylt.   
 
Sak 3a: Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å ta et initiativ til lovlighetskontroll av 
PS 22/18 Saksfremlegg - Melding om vedtak sak 1/18, Oppfølging av 
innkommet varsel - sletting i arkivet, behandlet i kommunestyret 15.02.18.  
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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11/18 Eventuelt 01.03.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 01.03.2018 11/18 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 
Møtebehandling 
Følgende sak ble behandlet under eventuelt: 

1. Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å foreta nyvalg av kontrollutvalget 
 

Følgende fellesforslag ble fremmet i møte: 
 
Gjennom kommunestyrets siste behandling av kontrollutvalgets oversendelsessak nr. 

22/18 ser kontrollutvalget på dette som mistillit fra kommunestyrets side. 

På denne bakgrunn ønsker kontrollutvalget å trekke seg og anmoder kommunestyret 

om å velge nytt kontrollutvalg. 

 
Votering 
Enstemmig for fellesforslaget.  
 
Vedtak  
Gjennom kommunestyrets siste behandling av kontrollutvalgets oversendelsessak nr. 22/18 
ser kontrollutvalget på dette som mistillit fra kommunestyrets side. 
På denne bakgrunn ønsker kontrollutvalget å trekke seg og anmoder kommunestyret om å 
velge nytt kontrollutvalg. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


