
 

 

1 
 

 

Møteprotokoll  
 

Kristiansand kontrollutvalg 

 
Dato: 12.04.2018 kl. 12:00 
Sted: Rådhuskvartalet, møterom Gerda Ring 
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) – Stallemo kom kl. 
12:10 og ble dimittert 16:05 (sak 14-23/18) 

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

 
Kemner Hans Ditlef Christiansen (sak 14/18) 
Jur.spes.rådgiver hos HS direktørens stab Tor Kydland (sak 15-16/18)  
Tjenesteleder Kjersti Dale (sak 15-16/18) 
Beredskapssjef Sigurd Paulsen (sak 17/18) 

  
Protokollfører: Sekretær Alexander Etsy Jensen 
  
 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

3/18 18/00066-15 Godkjenning av møteinnkalling 12.04.18 3 

Møteprotokoll 

3/18 18/00066-16 Godkjenning av protokoll fra møte 01.03.18 4 

Saker til behandling 

14/18 18/04220-1 Årsrapport og årsregnskap 2017 fra kemneren i 5 
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Kristiansandsregionen - Kristiansand 

15/18 18/05270-2 
Helse- og sosial sektorens arbeid med mislighetssaker og vanskelige 
personalsaker 

6 

16/18 18/03507-6 Mislighetssak helse- og sosialsektoren - endelig innberetning 7 

17/18 17/07274-12 Rapport om trafikkulykke med mobilkran ved Karussveien i 
Kristiansand 07.03.17 

8 

18/18 17/13733-13 
Oppfølging - Problematikk knyttet til smerte- og 
intravenøsbehandling i hjemmet - Samhandling mellom 
kommunehelsetjenesten og sykehuset 

9 

19/18 17/15773-1 Bestilling av neste selskapskontroll 10 

20/18 18/03115-7 
Studietur - Felles tur med kontrollutvalgene i Aust- og Vest-Agder 
fylkeskommune til Trondheim/Trøndelag 

11 

21/18 18/04260-1 Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2018 12 

22/18 18/00074-3 Orientering fra revisjonen 12.04.18 13 

23/18 18/00079-3 Referatsaker 12.04.18 15 

24/18 18/00085-3 Eventuelt 12.04.18 16 

    

 
 
Kristiansand, 12.04.2018 
 
 
Makvan Kasheikal        Alexander Etsy Jensen 
Kontrollutvalgsleder        Sekretær   
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Møteinnkalling 

3/18 Godkjenning av møteinnkalling 12.04.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kristiansand kontrollutvalg 12.04.2018 3/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Møteinnkalling 12.04.18 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Møteinnkalling 12.04.18 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

3/18 Godkjenning av protokoll fra møte 01.03.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kristiansand kontrollutvalg 12.04.2018 3/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 01.03.18 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 01.03.18 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

14/18 Årsrapport og årsregnskap 2017 fra kemneren i 
Kristiansandsregionen - Kristiansand 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kristiansand kontrollutvalg 12.04.2018 14/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Årsrapport og årsregnskap 2017 fra Kemneren i Kristiansandsregionen, samt kontrollrapport 
2017 vedr. Skatteoppkreverfunksjonen i Kristiansand tas til orientering. 
 
Saken oversendes bystyret som orienteringssak. 
 
 
Møtebehandling 
Kemner Hans Ditlef Christensen la fram årsrapport 2017 fra Kemneren i Kristiansand og 
besvarte spørsmål fra kontrollutvalget og revisjonen. 
 
Saken oversendes bystyret som en orienteringssak. 
 
Kontrollutvalget ber om å få en ny redegjørelse for kommunens arbeid knyttet til A-Krim.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Årsrapport og årsregnskap 2017 fra Kemneren i Kristiansandsregionen, samt kontrollrapport 
2017 vedr. Skatteoppkreverfunksjonen i Kristiansand tas til orientering. 
 
Saken oversendes bystyret som orienteringssak. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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15/18 Helse- og sosial sektorens arbeid med mislighetssaker og vanskelige 
personalsaker 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kristiansand kontrollutvalg 12.04.2018 15/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar rådmanns skriftlige tilbakemelding, samt helse- og sosialsektorens 
redegjørelse til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Juridisk spesial rådgiver hos helse- og sosial direktørens stab Tor Kydland og 
virksomhetsleder Tjenesteleder Kjersti Dale var invitert til kontrollutvalgets møte for å gi en 
kort orientering om hvordan helse- og sosialsektoren arbeider med mislighetssaker og 
vanskelige personalsaker. I tillegg fikk kontrollutvalgets medlemmer anledning til å stille 
spørsmål.  
 
I sammen med sakspapirene fikk utvalget tilsendt revidert kvalitetssystemet for helse og 
sosial – «Rutiner for disponering/bokføring av brukers kontanter/inntekter», samt vedlagt 
avtale vedr. disponering/bokføring av kontanter/inntekter, økonomiavtale og bekreftelse fra 
verge for gjennomgått regnskap. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar rådmanns skriftlige tilbakemelding, samt helse- og sosialsektorens 
redegjørelse til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/18 Mislighetssak helse- og sosialsektoren - endelig innberetning 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kristiansand kontrollutvalg 12.04.2018 16/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Revisors endelige innberetning tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet under behandlingen av saken jf. Kommunelovens § 
31.3 – jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13. 
 
I henhold til Revisjonsforskriften § 3 la revisjonen frem deres endelige innberetning. Denne 
ble ettersendt til utvalgets faste medlemmer 10.04.18.  
 
Juridisk spesial rådgiver hos helse- og sosial direktørens stab Tor Kydland og 
virksomhetsleder Tjenesteleder Kjersti Dale var til stede under behandlingen av saken.  
 
Tilleggsforslag fremsatt av Svein Kjetil Stallemo (AP): 
Utvalget bemerker at bruken av viltkamera i dette tilfellet var uakseptabelt.  

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak, samt tilleggsforslag fremsatt av Stallemo.  
 
Vedtak  
Revisors endelige innberetning tas til orientering. 
 
Utvalget bemerker at bruken av viltkamera i dette tilfellet var uakseptabelt. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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17/18 Rapport om trafikkulykke med mobilkran ved Karussveien i 
Kristiansand 07.03.17 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kristiansand kontrollutvalg 12.04.2018 17/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar rapport om trafikkulykke med mobilkran ved Karussveien i Kristiansand 
07.03.17 til orientering, samt rådmannens redegjørelse. 
 
Kontrollutvalget anmoder rådmann om å følge opp havarikommisjonens sikkerhetstilråding 
knyttet til denne undersøkelsen. 
 
 
Møtebehandling 
Beredskapssjef Sigurd Paulsen var invitert til møtet for å redegjør for hva Statens 
havarikommisjon for transport (SHT) sier i deres rapport og hvordan kommunen følger opp 
dette. 
 
Felles tilleggsforslag fremsatt i møte: 
Kontrollutvalget ber om å få tilsendt interne rutiner for hvordan arbeidsvarsling skal 

gjennomføres ved bruk av gang og sykkelstier i kommunens tjenester etter at disse er blitt 

justert (rutiner ifbm. daglig drift).  

 

Kontrollutvalget ber også om å få en tilbakemelding på om rutinene vedr.  SHA-planen 

gjelder i tilfeller hvor kommunen ikke er byggherre, f. eks OPS-prosjekter.  

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak, samt felles tilleggsforslag fremsatt i møte.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar rapport om trafikkulykke med mobilkran ved Karussveien i Kristiansand 
07.03.17 til orientering, samt rådmannens redegjørelse. 
 
Kontrollutvalget anmoder rådmann om å følge opp havarikommisjonens sikkerhetstilråding 
knyttet til denne undersøkelsen. 
 
Kontrollutvalget ber om å få tilsendt interne rutiner for hvordan arbeidsvarsling skal 
gjennomføres ved bruk av gang og sykkelstier i kommunens tjenester etter at disse er blitt 
justert (rutiner ifbm. daglig drift).  
 
Kontrollutvalget ber også om å få en tilbakemelding på om rutinene vedr.  SHA-planen 
gjelder i tilfeller hvor kommunen ikke er byggherre, f. eks OPS-prosjekter. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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18/18 Oppfølging - Problematikk knyttet til smerte- og 
intravenøsbehandling i hjemmet - Samhandling mellom 
kommunehelsetjenesten og sykehuset 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kristiansand kontrollutvalg 12.04.2018 18/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar helse- og sosialdirektørens tilbakemelding datert 20.03.18 til orientering 
og avslutter med det oppfølgingen av saken.  
 
Kontrollutvalget anmoder helse- og sosialstyret som rette fagutvalg å forestå den videre 
oppfølgingen av saken. 
 
 
Møtebehandling 
Helse- og sosialdirektøren har gitt en skriftlig tilbakemelding datert 20.03.18 på hvilke tiltak 
som er satt i verk for å gi forsvarlige og trygge helsetjenester til pasienter med behov for 
intravenøs antibiotikabehandling. I tillegg inneholdt tilbakemeldingen en beskrivelse av 
samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehuset.   
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar helse- og sosialdirektørens tilbakemelding datert 20.03.18 til orientering 
og avslutter med det oppfølgingen av saken.  
 
Kontrollutvalget anmoder helse- og sosialstyret som rette fagutvalg å forestå den videre 
oppfølgingen av saken. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
  



 

 10  

 
19/18 Bestilling av neste selskapskontroll 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kristiansand kontrollutvalg 12.04.2018 19/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet redegjorde innledningsvis for saken. 
 
Med bakgrunn i vedtatt plan for selskapskontroll drøftet kontrollutvalget de ulike prosjektene 
som framgår av planen og foretok en bestilling av neste selskapskontrollprosjekt. 
 
Forslag fremsatt av May Erna Karlsen (SV): 
 
Kontrollutvalget bestiller prosjektplan fra Agder Kommunerevisjon IKS for selskapskontroll 

med tema «Overordnet eierskap og eierstyring». Prosjektplan legges frem for kontrollutvalget 

så snart den er klar. 

 

Forslag fremsatt av Makvan Kasheikal (DEM): 
 

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan fra Agder Kommunerevisjon IKS for selskapskontroll i 

Kanalbyen Utvikling AS. Prosjektplan legges frem for kontrollutvalget så snart den er klar. 

 

 
Votering 
Fire stemmer for Kasheikal sitt forslag mot en stemme for Karlsen sitt forslag (DEM, H KRF 
og AP for Kasheikal sitt forslag og SV for Karlsen sitt forslag). 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget bestiller prosjektplan fra Agder Kommunerevisjon IKS for selskapskontroll i 
Kanalbyen Utvikling AS. Prosjektplan legges frem for kontrollutvalget så snart den er klar. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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20/18 Studietur - Felles tur med kontrollutvalgene i Aust- og Vest-Agder 
fylkeskommune til Trondheim/Trøndelag 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kristiansand kontrollutvalg 12.04.2018 20/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 

1. Kontrollutvalget ønsker å dra på studietur sammen med kontrollutvalgene i Aust- og Vest-
Agder fylkeskommune fra 20. til 22. juni 2018 til Trondheim/Trøndelag. 

2. Sekretariatet utarbeider endelig opplegg for turen og tilrettelegger for de praktiske forhold. 
3. Kontrollutvalget dekker reise- og oppholdsutgifter for sekretær og revisor. 

 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet redegjorde for forslag til opplegg for turen og de avtalene som er gjort. 
 
Sekretariatet sender en kopi av denne saken som orientering til ordfører. 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget ønsker å dra på studietur sammen med kontrollutvalgene i Aust- og Vest-
Agder fylkeskommune fra 20. til 22. juni 2018 til Trondheim/Trøndelag. 

2. Sekretariatet utarbeider endelig opplegg for turen og tilrettelegger for de praktiske forhold. 
3. Kontrollutvalget dekker reise- og oppholdsutgifter for sekretær og revisor. 

 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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21/18 Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kristiansand kontrollutvalg 12.04.2018 21/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar felles statlig tilsynskalender for 2018 til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet la fram saken i møtet. 
 
Forvaltningsrevisjonene som gjennomføres av Agder Kommunerevisjon for kontrollutvalget 
er også oppført i fylkesmannens tilsynskalender for 2018, men fremgår ikke av denne saken.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar felles statlig tilsynskalender for 2018 til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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22/18 Orientering fra revisjonen 12.04.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kristiansand kontrollutvalg 12.04.2018 22/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Agder Kommunerevisjon IKS orienterte om følgende i møte: 
 

1. Løpende revisjon 
Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om løpende revisjon. 
 

2. Status – Pågående prosjekter 
Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte kort om pågående prosjekter. 
a. Forvaltningsrevisjon knyttet til sykefravær – Legges frem i juni. 
b. Forvaltningsrevisjon knyttet til ulovlighetsoppfølging – Arbeid oppstartet. 

 
3. Status – Mulig mislighetssak i Teknisk sektor 

Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet under behandlingen av saken jf. 
Kommunelovens § 31.3 – jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13. 
 
Revisjonssjef Tor Ole Holbek gav en foreløpig orientering. 
 

4. Varslingssak Teknisk sektor og oppfølging av revisjonen 
Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet under behandlingen av saken jf. 
Kommunelovens § 31.3 – jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13. 
 
Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte kort om forholdet. 
 

5. Ny varslingssak og oppfølging av revisjonen 
Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet under behandlingen av saken jf. 
Kommunelovens § 31.3 – jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13. 
 
Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte kort om forholdet. 
 

6. Fidje kilen – Reguleringsplan 
Revisjonssjef Tor Ole Holbek redegjorde for revisjonens foreløpige undersøkelser knyttet til 
saken. Saken er også sendt til Sivilombudsmannen, revisjonen avventer uttalelsen.  
 

7. Kommunens implementering av GDPR 
 

Revisjonssjef Tor Ole Holbek gjorde oppmerksom på at revisjonen følger opp dette.  
 

8. Revisjon av fellesnemda – Prosjektregnskap 
 

Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte kort om dette oppdraget. 
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9. Attestasjonsregnskap 
 
Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte kort om revisjonens arbeid knyttet til 
attestasjonsoppdrag. Revisjonen har hit til i år gjennomført 39 attestasjonsoppdrag.   
 

10. Møte med Statsarkivet  
 

Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte kort om deres møte med Statsarkivet vedr. 
arkivering ifbm. etablering av ny kommune.  
 

11. Kostnader til kontroll og tilsyn (KOSTRA tall funksjon 110) 
 

Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte kort om kostnader til kontroll og tilsyn ut i fra 
KOSTRA.  

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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23/18 Referatsaker 12.04.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kristiansand kontrollutvalg 12.04.2018 23/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

1. Referatsaker: 
a. Via revisjonen har ordfører kommet med et innspill med ønske av forvaltningsrevisjon 

fra ordfører med tema BPA. 
 

Kontrollutvalget ønsket å etterkomme dette og ønsket å bestille 
forvaltningsrevisjon med tema BPA. Revisjonen utarbeider prosjektplan og 
legger denne frem for kontrollutvalget når den er klar.  
 

 
2. Innkommen/utgående post: 

a. Henvendelse fra FKT – medlemskap 
Ønsker sak i neste møte. 

b. Henvendelse vedr. parkering og bruk av en av ingeniørvesenets lastebiler datert 
02.03.18 
Ikke besvart. 

c. Henvendelse vedr. inhabilitet: Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i 
Kristiansand kommune 

 
Kontrollutvalget har ikke tatt stilling til om dette er en sak for utvalget. 
Revisjonen opplyste at dette er en åpen sak i varslingsgruppa. Revisjonen 
undersøker saken og melder tilbake til kontrollutvalget.   
 

3. Saker behandlet i bystyret: 
a. 21.03.18 ak 40/18 Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Kristiansand kommune 
b. 21.03.18 sak 41/18 Rapport fra selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS 

 
4. Kommende møter: 

a. Neste møte 14.05.18 
b. Oppsatt møte i juni må flyttes pga. studieturen, sekretær og leder avklarer med tanke 

på ny dato for møte i juni.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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24/18 Eventuelt 12.04.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kristiansand kontrollutvalg 12.04.2018 24/18 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 
Møtebehandling 

1. Vidar Karlsen (KRF) stilte spørsmål om ivaretakelse av nestledervervet i kontrollutvalget 
under sykefraværet til Leif Oskar Hopland (AP).  

 
Sekretariatet svarte at bestemmelsene i Kommuneloven § 32-4 er gjeldende: 
 
«Møte i folkevalgte organer ledes av organets leder eller nestleder. Har begge forfall, 

velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg». 

 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


