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Møteprotokoll  
 

Kristiansand kontrollutvalg 

 
Dato: 01.03.2018 kl. 09:00 
Sted: Rådhuset, formannskapssalen 
Arkivsak: 18/00066 
  
Til stede:  Makvan Kasheikal (DEM), Terje Pettersen (H), Vidar Karlsen (KRF), May 

Erna Karlsen (SV), 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Svein Kjetil Stallemo (AP) for Leif Oskar Hopland (AP) 

  
Forfall:  Leif Oskar Hopland (AP) 
  
Andre: Revisjonssjef Tor Ole Holbek 

Ass. revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen 
Leder av fellesnemda, ordfører Harald Furre (sak 13/18) 
Programleder Nye Kristiansand Camilla Dunsæd (sak 13/18) 
 
I tillegg var kontrollutvalgene i Søgne og Songdalen med på fellesmøtet.  

  
Protokollfører: Sekretær Alexander Etsy Jensen 
  

 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

2/18 18/00066-3 Godkjenning av møteinnkalling 01.03.18 3 

Møteprotokoll 

2/18 18/00066-4 Godkjenning av protokoll fra møte 22.02.18 4 

Saker til behandling 

13/18 18/00600-4 Orientering om sammenslåingsprosessen K3  5 
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Kristiansand, 01.03.2018 
 
 
Makvan Kasheikal   Alexander Etsy Jensen 
Kontrollutvalgsleder         Sekretær 
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Møteinnkalling 

2/18 Godkjenning av møteinnkalling 01.03.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kristiansand 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 22.02.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kristiansand kontrollutvalg 01.03.2018 2/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 22.02.18 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 22.02.18 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

13/18 Orientering om sammenslåingsprosessen K3  
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kristiansand kontrollutvalg 01.03.2018 13/18 

 
 
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, samt felles endringsforslag til punkt tre.  
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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]  
 
 


