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Møteinnkalling 

3/18 Godkjenning av møteinnkalling 09.05.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00117-13 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 09.05.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkallingen godkjennes. 
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Møteprotokoll 

2/18 Godkjenning av protokoll fra møte 27.02.18 og 01.03.18 

 
Arkivsak-dok.  18/00117-14 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 09.05.2018 2/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møte 27.02.18 og 01.03.18 godkjennes. 

 

 

 

 
Vedlegg:  

- Protokoll Songdalen kontrollutvalg 27.02.2018 

- Protokoll Songdalen kontrollutvalg 01.03.2018 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

8/18 Regnskap og årsmelding 2017 Songdalen kommune 

 
Arkivsak-dok.  18/06120-1 

Arkivkode.  216  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 09.05.2018 8/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalgets uttalelse til Songdalen kommune årsregnskap 2017: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Songdalen kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsrapport fra rådmannen. Agder Kommunerevisjon IKS har avlagt 

revisjonsberetning for regnskapsåret 2017. 

 

Songdalen kommunes årsregnskap viser kr. 383 877 827 til fordeling drift og et regnskapsmessig 

mindreforbruk på kr. 18 672 246. 

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og 

noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som 

årsrapporten til rådmannen omhandler. 

 

Kontrollutvalget viser til revisjonsberetningen der revisor mener at regnskapet er avlagt i 

samsvar med lover og forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.  

 

Kontrollutvalget anbefaler at Songdalen kommunes årsregnskap for 2017 godkjennes. 

 

Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

I henhold til forskrift om kontrollutvalg §7 skal kontrollutvalget gi en uttalelse til kommunens 

årsregnskap til kommunestyret før det vedtas. Ifølge forskrift om årsregnskap og årsmelding § 10 

skal kommunens årsmelding fremlegges for kontrollutvalget før det gir sin uttalelse. Kopi av 

kontrollutvalgets uttalelse skal sendes før formannskapet avgir sin innstilling om årsregnskapet 

til kommunestyret. Kontrollutvalget uttalelse skal ligge vedlagt saken ved behandling i 

kommunestyret 

 

Saksopplysninger: 

Forskriften fastsetter 15. februar som frist for avleggelse av årsregnskapet og revisors frist for 

avgivelse av revisjonsberetningen er 15. april. Songdalen kommune har avlagt årsregnskap og 

oversendt sin samlede årsberetning til revisor og kontrollutvalget. 
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I henhold til Forskrift om kontrollutvalg §7 skal kontrollutvalget gi en uttalelse til årsregnskapet 

til kommunestyret. Kopi av uttalelsen sendes formannskapet.  Det er naturlig at kontrollutvalget, 

ut fra revisors rapporteringer gjennom året i kontrollutvalgsmøtene og i revisjonsberetningen, 

vurderer følgende forhold: 
- Om regnskapet er ført i henhold til lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. 

- Om disposisjonene i regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak. 

- Om regnskapsresultatet gir korrekt uttrykk for virksomheten i regnskapsåret 

 

 

 
Vedlegg:  

- Årsregnskap 2017 Songdalen kommune 

- Årsrapport 2017 kommune 

- Årsrapport 2017 forvaltningsfondet Songdalen kommune 

- Saksfremlegg til kommunestyret – Årsrapport og årsregnskap 2017 Songdalen kommune 

- Revisors beretning 2017 Songdalen kommune 

- Revisors uttalelse for forvaltningsfondets regnskap 2017 

 

 

Vedlegg til sak 
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9/18 Orientering om saksbehandling av startlån fra Husbanken 

 
Arkivsak-dok.  18/06150-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 09.05.2018 9/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

I kontrollutvalgets møte 27.02.2018 sak 5/18 Orienteringer fra revisor 27.02.2018 orienterte 

revisjonssjef Tor Ole Holbek om kommunens søknad om tapsreduksjon for startlån fra 

Husbanken. Etter en anbefaling fra revisor valgte kontrollutvalget å be om en orientering om 

saksbehandlingen av startlån, status og utfordringer i det påfølgende møtet. 

 

 

Saksopplysninger: 

Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en 

egnet bolig og beholde den jf. forskrift om startlån fra Husbanken §1. Startlån og tilskudd til 

etablering skal bidra til at personer som ikke får lån i vanlige banker får en mulighet til å kjøpe 

egen bolig. Det er ikke krav om egenkapital for å få startlån, men du må kunne betjene startlånet 

ved siden av andre utgifter. Har man lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller 

bostøtte. På sikt kan boutgiftene bli lavere når man eier egen bolig enn når man leier.  

 

Husbanken gir lån til kommuner som videre gir startlån til enkeltpersoner. Av forskriften 

fremgår det at startlån skal behovsprøves og at det kommunen skal legge vekt på er om søkeren 
- Forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig 

- Har benyttet mulighetene til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens inntekter og 

nødvendige utgifter til livsopphold gir.  

Søkeren må ha evne til å betjene lånet over tid og ha nødvendige midler igjen til livsopphold. 

Uavhengig av vurderingene i punktene over kan kommunen fortsatt gi startlån i følgende 

situasjoner 
- Husstanden har barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og hensynet til å sikre 

en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid taler for det 

- Husstanden har problemer med å dekke boutgiftene og refinansiering med startlån kan bidra til at 

husstanden kan bli boende i boligen sin 

- Boligsituasjonen hindrer mulighetene for å opprettholde et arbeidsforhold eller hindrer 

utviklingen av det lokale næringsloven 

- Lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger 

 

Det kan gis lån til kjøp av bolig, utbedring og tilpasning av bolig, oppføring av ny bolig og 

refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen. Boligen 

skal være egnet for husstanden, nøktern og rimelig sammenliknet med prisnivået på stedet. 

Kommunen kan bruke startlånet til fullfinansiere boligen eller som topplån der private eller 

Husbanken gir grunnfinansiering.  Formålet med saksbehandlingen av søknader om startlån er å 
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vurdere den enkelte husstands mulighet for å etablere seg i egen egnet bolig på husstandens 

økonomiske betjeningsevne.  

 

Startlån fra kommunen skal sikres med pant i boligen, eller adkomstdokumentet til boligen. 

Kommuner som ikke har sikret startlånet med pant i eiendommen, kan ikke benytte tapsfondet til 

dekning av sitt tap. De kan heller ikke dele eventuelle tap med Husbanken. Formålet med 

tapsfond og tapsdeling er å stimulere kommunene til optimal bruk av startlån ved å gi 

kommunene sikring mot tap på forsvarlige utlån. Tapsdeling innebærer at Husbanken og 

kommunen deler oppståtte tap på startlån. Kommunene har tapsrisikoen for de første 25 prosent 

av det gjenstående beløpet på lånet samt forfalte renter og omkostninger før realisering av pantet. 

Forsinkelsesrenter tas ikke med i tapsdelingen. Staten har tapsrisikoen for et eventuelt restbeløp 

etter realisering av pantet.  Kommunen kan søke Husbanken om å sette av deler av tildelt 

tilskudd til etablering av tapsfond for startlån. Tapsfondet kan benyttes når det er konstatert tap 

på startlån, eller kommunale videreutlån fra andre finansinstitusjoner. Det vises for øvrig til 

vedlegget Husbanken retningslinjer for tapsdeling, tapsfond og administrering av startlån. 

 

Avslag på startlån er å regne som et enkeltvedtak som skal begrunnes og kan påklages i tråd med 

forvaltningslovens regler.  Kommunen er videre forpliktet til å innhente og kontrollere 

opplysninger som er nødvendige for å behandle søknader om startlån og ved utbetaling av 

startlån. Vedlagt til saken følger Husbankens veileder for saksbehandling av startlån og tilskudd 

til etablering. 

 

Administrasjonen er invitert til møtet for å orientere om saksbehandlingen av startlån, status og 

mulige utfordringer i Songdalen kommune. 

 

 

 

 
Vedlegg:  

- Veileder for saksbehandling av startlån og tilskudd til etablering 

- Retningslinjer for tapsdeling, tapsfond og administrering av startlån 

 

 

Vedlegg til sak 
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10/18 Orientering om kommunens ansvar som bygningsmyndighet, tilsyn og 

ulovlighetsoppfølging 

 
Arkivsak-dok.  18/06121-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 09.05.2018 10/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering. 

 

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å påse at det utarbeides en årlig rapport som beskriver 

tilsynsvirksomheten ved byggesaker sett opp mot tilsynsstrategien og at denne legges frem for 

planutvalget. 

 

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å vurdere behovet for å revidere tilsynsstrategien for 

byggesaker. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

I kontrollutvalgets møte 27.02.2018 sak 6/18 Eventuelt pkt. 3 c diskuterte kontrollutvalget en 

konkret byggesak i kommunen og ønsket å blir orientert om saksbehandlingen av denne og 

kommunens ansvar i slike saker inkludert hvilket ansvar kommunen har som bygningsmyndighet 

for ulovlighetsoppfølging og tilsynsplikten. 

 

Saksopplysninger: 

Ifølge plan og bygningsloven kapittel 25 om tilsyn har kommunen tilsynsplikt i byggesaker jf. § 

25-1. Kommunen har plikt til å føre tilsyn med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte 

tillatelser og bestemmelser gitt i medhold av loven, og at ansvarlig foretak er kvalifisert. 

Kommunen skal føre tilsyn i et slikt omfang at det kan avdekkes regelbrudd og følge opp 

allerede gitt pålegg. Det er kommunens selv som avgjør hvilke saker og på hvilke områder det 

skal føres tilsyn. Tilsynet gjennomføres på den måten, i det omfang og med den intensitet som 

kommunen finner hensiktsmessig jf. §25-2. Kommunen kan føre tilsyn når som helst i løpet av 

en byggesak og inntil 5 år etter at ferdigattest er gitt. Hvis tilsynet viser vesentlig svik som ikke 

er ivaretatt ved uavhengig kontroll, kan kommunen kreve sakkyndig bistand eller utføre tekniske 

prøver for tiltakshavers regning. Tilsynet skal avsluttes med en tilsynsrapport.  

 

Nærmere beskrivelse av krav til tilsyn er gitt av byggesaksforskriften kapittel 15 om kommunalt 

tilsyn. Ifølge § 15-1 skal kommunen utarbeide en strategi for tilsynsoppgaven, og det skal årlig 

utarbeides en rapport over årets tilsynsvirksomhet i forhold til strategi jf § 15-1. 2. ledd. Etter 

hvert enkelt tilsyn skal det føres en tilsynsrapport hvor beskrivelse av innhold er gitt av 

byggesaksforskriften § 15-2.  

 

I en e-post til sekretariatet skriver teknisk sjef Stein Erik Watne følgende om Songdalen 

kommune sitt tilsynsansvar og oppfølgingen av det: 
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«Etter plan- og bygningsloven § 25-1 plikter kommunen å ha en systematisk ordning for tilsyn. 

Vedlagt følger en tilsynsstrategi som ble behandlet i 2011. Denne har ikke formelt blitt fornyet. 

Tilsyn i kommunen skjer ved at saksbehandlere på byggesak velger saker som skal følges opp 

ved et tilsyn. Det kan være på bakgrunn av meldinger som kommunen mottar, eller forhold i 

saken som begrunner et tilsyn. Tilsyn kan også bli valgt helt tilfeldig. Det har over de seneste 

årene blitt foretatt en god del tilsyn, uten at jeg har noe statistisk beregning av tilsynsfrekvensen 

i forhold til antall byggesaker. 

 

Slik jeg har forstått ønsket Songdalen kommune å delta i samarbeid med Søgne og Kristiansand 

om tilsyn i byggesaker, jfr. ordningen i pbl. § 25-1 siste setning. Dette samarbeidet ble aldri 

etablert.   

 

Min vurdering er at Songdalen kommune har et systematisk tilsyn som tilfredsstiller lovens krav. 

Tilsynet kommunen fører med byggesaker kunne selvsagt vært bedre og av en større frekvens. 

Dette må likevel ses i sammenheng med den kapasiteten kommunen samlet har for å behandle 

byggesaker. Dersom et tilsyn avdekker ulovligheter, må tilsynet følges opp. Min vurdering er at 

kommunen har vært flink til å følge opp ulovligheter eller forhold som tilsyn har avdekket. Det 

må likevel understrekes at dette kan bli svært ressurskrevende saker som er krevende. Jeg kan 

nevne oppfølging av ulovlig utfylte masser i Tronstadvannet, ulovlig bygget mur på Rosseland, 

mur som raste ut i Midtheilia. I tillegg er det også en del andre saker hvor kommunen har ført 

tilsyn og fulgt saken opp. 

 

Kommunen er nå i en sammenslåingsprosess med Søgne og Songdalen. Fra Teknisk enhets side, 

tenker vi at en tilsynsordning for den nye kommunen helt sikker vil bli vurdert i forbindelse med 

sammenslåingsprosessen. Fra vår side avventer vi derfor kommunesammenslåingen, og 

fortsetter å føre tilsyn i samsvar med måten det blir praktisert i dag.» 

 

Vedlagt til saken følger sak 008/11 Strategi for kommunalt tilsyn i byggesaker som ble behandlet 

av planutvalget 20.01.2011 samt sakens vedlegg som er Songdalen kommunes strategi for tilsyn 

i byggesaker.  Av den vedtatte tilsynsstrategien kommer det frem at det er satt som mål at det 

skal føres tilsyn med 10% av byggesakene som mottas og at det i hovedsak skal gjennomføres 

dokumenttilsyn. Videre at alle henvendelser som gjelder ulovlig bygging skal følges opp. Det 

skal prioriteres at det foreligger tilstrekkelig sluttdokumentasjon for tiltaket, at avfallsplaner og 

miljøsaneringsbeskrivelser er utarbeidet og følges opp, samt ulovlig byggevirksomhet. 

Tilsynsaktiviteten skal finansieres gjennom de kommunale byggesaksgebyrene og at gebyrene 

skal beregnes ut fra selvkostprinsippet. Videre står det at det årlig skal vurderes behovet for å 

revidere strategien. 

 

Det ble i 2016 behandlet 188 byggesaker i Songdalen kommune og i 2015 225 byggesaker. Det 

tilsier at det i henhold til den vedtatte tilsynsstrategien skulle vært ført 19 tilsyn i 2016 og 23 

tilsyn i 2015. Teknisk sjef sier som gjengitt over at man ikke har noen statistisk beregning av 

tilsynsfrekvensen i forhold til antall byggesaker, men at det er gjennomført en del tilsyn. Det 

fremkommer heller ikke noe informasjon om dette i kommunens årsmeldinger de siste årene. Det 

er derfor vanskelig å si om man har nådd målet om tilsyn ved 10% av byggesakene. Det er ikke 

utarbeidet en årlig rapport for tilsynsvirksomheten slik byggesaksforskriften §15-1 2. ledd 

pålegger. Teknisk sjef skriver at det er ressurskrevende å følge opp ulovligheter eller forhold 

som tilsyn har avdekket, men at kommunen er flinke til å følge opp de ulovligheter som er 

avdekkes. Etter teknisk sjef sin vurdering driver Songdalen kommune systematisk tilsyn som 

tilfredsstiller lovens krav. 
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Videre har kontrollutvalget ønsket å bli orientert om to aktuelle saker, sak om utrast mur på 

Midheilia og Vestmovegen. Når det gjelder den førstnevnte har kommunen gjennomført et 

dokumenttilsyn og endelig tilsynsrapport foreligger. Tilsynsrapporten redegjør kommunens 

behandling og konklusjoner i tilsynssaken. I rapporten har kommunen konkludert med at tilsynet 

finner svikt hos ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende. Ansvarlig prosjekterende har 

ikke sørget for at tiltaket prosjekteres i samsvar med tillatelsen. Det er prosjektert en annen mur 

enn den som er vist i søknaden og godkjent av kommunen. Videre har den oppførte muren og 

fyllingen høyde som tilsier at den skulle vært prosjektert i tiltaksklasse 2 som innebærer at det 

skulle vært utført uavhengig kontroll med den. Ansvarshavende prosjekterende har heller ikke 

meldt fra til ansvarlig søker om behov for å søke om endring av tillatelsen. Det er mangler ved 

dokumentasjonen av prosjekteringen, da det ikke er sendt inn dimensjonerende beregninger for 

støttemuren. Foretakets kvalitetssikringsrutiner har ikke fanget opp disse forholdene. Ansvarlig 

utførende har ikke sørget for at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen. Ansvarshavende burde 

oppdaget at muren og fyllingen skulle vært prosjektert i tiltaksklasse 2, og meldt fra til ansvarlig 

søker. 

 

Når det gjelder saken på Vestmovegen er dette av kommunen ikke definert som 

ulovlighetsoppfølging og heller ikke en tilsynssak. Teknisk sjef skriver at dette er en ordinær 

byggesak hvor naboen har klaget, og kommunen har behandlet klagen. Det er byttet ansvarlig 

søker, og det er fremmet en søknad for endringer av opprinnelig søknader. Det er søkt om 

dispensasjon og vedtak er oversendt søker.  

 

Teknisk sjef Stein Erik Watne og avdelingsleder Arne Kjell Brunes i ressurs- og 

arealforvaltingsavdelingen vil i møtet kunne orientere om de to spesifikke sakene og kommunens 

ansvar for ulovlighetsoppfølging og tilsyn. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Grunnet manglende oversikt over antall gjennomførte tilsyn er det vanskelig å bekrefte om 

kommunen oppnår målet om å gjennomføre tilsyn ved 10% av byggesakene. Sekretariatet vil 

anbefale at kommunen årlig utarbeider en rapport som beskriver tilsynsvirksomheten sett opp 

mot den vedtatte strategien i tråd med kravene i byggesaksforskriften §15-1 2. ledd. Sekretariatet 

anser det som hensiktsmessig at rapporten legges frem for planutvalget. Det kan også vurderes 

om man skal oppgi antall tilsynssaker det aktuelle året i kommunens årsrapport slik man allerede 

gjør med antall behandlede byggesaker. På den måten får de politiske utvalgene informasjon om 

antall tilsynssaker sett i forhold til antall byggesaker. En kan da lett vurdere om målet om 10% 

tilsyn av alle byggesaker er oppnådd. 

 

Det bør vurderes om tilsynsstrategien skal revideres da det kan se ut til at den ikke er revidert 

siden den ble vedtatt i 2011. Det er sannsynlig at det har vært en endring i risikobildet som gjør 

andre fagområder aktuelle. Samtidig må det tas i betraktning at Songdalen kommune blir slått 

sammen med Søgne og Kristiansand fra og med 1. januar 2020 som gir en kortere tid som 

strategien får virkning. 

 

 

 
Vedlegg:  

- Songdalen kommunes strategi for tilsyn i byggesaker 

- Planutvalget sakspapir sak 8/11 Strategi for kommunalt tilsyn i byggesaker 

- Tilsynsrapport Midtheilia 43 
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Vedlegg til sak 
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11/18 Oppfølging av selskapskontroll i KBR og forvaltningsrevisjon av 

feieravdelingen 

 
Arkivsak-dok.  17/03607-10 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 09.05.2018 11/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget er fornøyd med hvordan selskapskontrollen i KBR og forvaltningsrevisjonen av 

feieravdelingen er fulgt opp og avslutter med dette saken. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

I kontrollutvalgets møte 28.02.2017 sak 1/17 ble rapport fra selskapskontroll i 

Kristiansandsregionen brann og redning IKS og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen 

behandlet. Rapporten ble gjennomført som et felles tiltak for Kristiansand, Søgne, Songdalen og 

Vennesla kommune og hadde problemstillingene:  
A. Første del – eierskapskontroll av KBR både fra et eierskapsperspektiv og fra et 

selskapsperspektiv)  

o Eierspektiv:  

 Stiftelsesdokumenter og selskapsavtale  

 Selskapets økonomiske stilling  

 Har kommunen etablert tydelige føringer for sitt eierskap  

 Har kommunen regler og rutiner for eierskapsoppfølgingen?  

o Selskapsperspektiv:  

 Representantskapet – sammensetning, kompetanse og mandat  

 Styre – sammensetning, kompetanse og mandat  

 Hvordan rapporterer selskapsorganene til selskapets eiere?  

 Har styret egen styreinstruks?  

 Har styrets medlemmer registrert seg i styrevervregisteret?  

 Har styret rutiner for håndtering av problemstillinger knytte til habilitet?  

 
B. Annen del – forvaltningsrevisjon av feieravdelingen ved KBR 

o Måloppnåelse – i hvilken grad når feiervesenet de ulike mål som gjelder for avdelingens 

ansvarsområde? 

o Regeletterlevelse – i hvilken grad etterleves de aktuelle rettsreglene på område? 

o Internkontrollrutiner – hvilke interne systemer har feiervesenet for å sikre forsvarlig 

gjennomføring av tilsyn og feierinspeksjoner? 

 

På grunnlag av revisjonens vurderinger og anbefalinger fattet kontrollutvalget følgende vedtak i 

saken: 

Kontrollutvalget tar rapport fra selskapskontroll med Kristiansandsregionen brann og redning 

IKS og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen til orientering, og oversender rapporten til 

kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
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Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll med Kristiansandsregionen brann og redning 

IKS og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen til orientering, og ber om at følgende tiltak 

gjennomføres basert på de vurderingene revisjonen har gjort i selskapskontrollen av KBR og i 

forvaltningsrevisjonen av feieravdelingen: 
- 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. 

 

Rådmannen bes dokumentere gjennomføring av tiltakene skriftlig til kontrollutvalget senest til 

kontrollutvalgets september møte 

 

Kommunestyret i Songdalen kommune vedtok 23.03.2017 kontrollutvalgets innstilling i saken. 

Likelydende vedtak ble også fattet i kommunestyrene i Vennesla, Søgne og Kristiansand. 

 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget fulgte opp rapporten i møte 12.09.2017 med en skriftlig orientering fra 

rådmannen og brannsjefen. Brannsjefen orienterte også de øvrige kontrollutvalgene i 

eierkommunene om oppfølgingen av rapporten. Kontrollutvalgene i de respektive kommunene 

fattet i denne runden likelydende vedtak: 

 

«Kontrollutvalget er fornøyd med de iverksatte tiltak for å følge opp rapporten og ønsker å motta 

en skriftlig tilbakemelding fra rådmannen og brannsjef innen utgangen av april 2018.» 

 

Brannsjefen har fulgt opp kontrollutvalgenes vedtak og sekretariatet har mottatt en skriftlig 

redegjørelse som beskriver hvordan rapportens anbefalinger er fulgt opp. Denne er i korte trekk 

gjengitt under og markerer siste oppfølging av selskapskontrollrapporten. 

 

Oppfølging av eierskap i samsvar med eierskapsmeldinger og eierstrategi 

Dette følges opp av den enkelte eierkommune gjennom at årsrapport, årsregnskap og styrets 

årsberetning legges frem i det enkelte kommunestyre til orientering. KBR oversender 

nødvendige dokumenter til eierkommunene når disse har blitt behandlet i selskapet styre og 

representantskap. 

 

Utarbeidelse av etiske retningslinjer og instruks for styret og daglig leder 

Etiske retningslinjer har blitt utarbeidet og ble godkjent av styret 10. april 2017. 18. oktober 

2017 ble instruks for styret og daglig leder vedtatt. Styreinstruksen ivaretar mulig 

habilitetsutfordring som kan oppstå ved eventuelle dobbeltroller. 

 

Opprettelse av felles klageorgan 

Det er fattet likelydende vedtak i samtlige eierkommuner om at man skal benytte den 

kommunale klagenemden som klageorgan for vedtak fattet av selskapet. Dette er blitt forankret i 

revidert selskapsavtale. 
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Oppdatering av selskapsavtalen 

Selskapsavtalen er blitt endret/oppdatert. Høsten 2017 og vinteren 2018 har den blitt behandlet 

og vedtatt i de respektive by- og kommunestyrer.  

 

Styrket begrunnelse i vedtak om fyringsforbud 

Fulgt opp administrativt i selskapet og det har blitt fulgt opp med en todelt løsning. Det har vært 

tema på fagsamlinger/avdelingsmøter for å tydeliggjøre at det må gis en beskrivelse som påpeker 

bruksnektelsen/fyringsforbudet innebærer at det er forhold som gir overhengende fare for brann i 

bygningen. Videre er skjemaene for umiddelbart stengningsvedtak revidert for å gi mer rom for 

en mer detaljert beskrivelse av forhold som fører til brusksnekt/fyringsforbud. Det er også justert 

noe slik at det er i samsvar med veileder for myndighetsutøvelse. 

 

Utarbeide skriftlige rutiner for feiing og tilsyn 

Det er utarbeidet skriftlige rutiner som beskriver oppgaver og innhold i tilknytning til feiing og 

tilsyn. Rutinen kan og legges til grunn ved evaluering/kvalitetssikring av de områdene der 

selskapet kjøper tjenesten slik det gjøres i Vennesla i dag. 

 

Revidering av rutinene for risikokartlegging, som grunnlag for fastsetting av feie og tilsyns 

behov, til ny forskrift om brannforebygging, der minimumsintervallet for feiing og tilsyn med 

fyringsanlegg er tatt bort 

Feieravdelingen har utarbeidet en rapport som grunnlag for videre arbeid med tilsyn og feiing ut 

fra et risikoperspektiv. Rapporten ble fikk enstemmig tilslutning i styret 10. april 2018. 

Rapporten konkluderer med et minimumsintervall på 8 år for tilsyn og feiing, og med en 

veksling på feiing og tilsyn vil bety at feieren kommer på besøk ca. hvert 4. år.  Ved hvert besøk 

vil det bli foretatt en faglig vurdering av behov for en høyere frekvens på tilsyn, feiing eller 

begge deler. Fagdataprogrammet som brukes i dag har ikke hatt en modul for risiko, men dette er 

under utvikling og vil være på plass i løpet av 2018. Feieren skal da kunne registrere ulike 

risikoparametere som genererer en egen frekvens for den enkelte bolig/fritidsbolig 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet mener at både kommunen og Kristiansandsregionen brann og redning IKS har fulgt 

opp rapporten og dens anbefalinger på en god måte. Sekretariatet anbefaler derfor at 

kontrollutvalget avslutter oppfølgingen av rapporten og er fornøyd med de tiltak som er blitt 

iverksatt 

 
Vedlegg:  

- Skriftlig tilbakemelding fra brannsjefen datert 06.04.2018 – Oppfølging av selskapskontroll KBR 

IKS og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen 

- Rapport fra selskapskontroll med Kristiansandsregionen brann og redning IKS og 

forvaltningsrevisjon av feieravdelingen 

 

 

 

Vedlegg til sak 
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12/18 Prosjektplan forvaltningsrevisjon Beredskap 

 
Arkivsak-dok.  18/03866-2 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 09.05.2018 12/18 

 

 

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 Ager 

Kommunerevisjon IKS. Planen ble behandlet i kommunestyret 14.12.2016. 

 

I forrige møte behandlet kontrollutvalget sak 2/18 Valg av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt og 

tok gjennom saken stilling til ønsket tema for neste forvaltningsrevisjonsprosjekt. På bakgrunn 

av overordnet analyse, vedtatt plan for forvaltningsrevisjon samt rådmannens innspill til mulige 

risikoområder fattet kontrollutvalget følgende vedtak: 

 

«Kontrollutvalget ønsker at det skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon på beredskap og 

sikkerhet. 

 

Det legges frem en prosjektplan for prosjektet i neste møte» 

 

Saksopplysninger: 

Forvaltningsrevisjon følger av bestemmelsene i Kommuneloven § 77 og forskrift om 

kontrollutvalg kapittel 5. Kontrollutvalget skal gjennom denne saken vurdere om det forslaget til 

prosjektplan som er lagt frem, vil gi utvalget den kunnskapen de ønsker. Dette betyr at 

kontrollutvalget må vurdere foreslåtte problemstillinger og vinkling på prosjektet, prosjektets 

avgrensing, og om de metoder som er tenkt brukt etter kontrollutvalgets oppfatning vil kunne gi 

svar på problemstillingene.  

 

Etter revisjonsstandarden for forvaltningsrevisjon (RSK 001) skal det for hvert prosjekt 

utarbeides en prosjektplan som beskriver innholdet i prosjektet. Prosjektplanen skal dokumenter 

og redegjøre for prosjektets problemstillinger, revisjonskriterier og metodebruk. Prosjektplanen 

skal også redegjøre for planlagt tids- og ressursbruk, inklusive eventuell bruk av ekstern bistand. 

Agder Kommunerevisjon IKS har utarbeidet en prosjektplan for forvaltningsrevisjonen. 

Prosjektplanen er ikke ferdigstilt ved utsendelse av sakspapirene og vil bli ettersendt 

kontrollutvalgets medlemmer. 
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Vurdering fra sekretariatet: 

Siden sekretariatet ikke har mottatt prosjektplanen før utsending av sakspapirene har vi ikke 

vurdert hvorvidt prosjektplanen er i henhold til kontrollutvalgets bestilling og om den oppfyller 

kravene i RSK 001. Kontrollutvalget må derfor selv foreta denne vurderingen i møtet, men 

sekretariatet vil kunne bistå i møtet med dette sammen med utformingen av et vedtak i saken. 

 
Vedlegg:  

- Prosjektplan forvaltningsrevisjon Beredskap og sikkerhet (ettersendes) 
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13/18 Årsrapport 2017 kemneren for Kristiansandsregionen 

 
Arkivsak-dok.  18/03025-3 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 09.05.2018 13/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Årsrapport og årsregnskap for 2017 fra kemneren for Kristiansandsregionen, samt 

kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Songdalen kommune tas til 

orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Det følger av instruks for skatteoppkrevere §2-9 nr. 1 at skatteoppkreveren skal utarbeide en 

årsrapport i samsvar med retningslinjer gitt av skattedirektoratet. Årsrapportens kal inneholde 

omtale om skatteoppkreverens virksomhet, skatteregnskap, innfordring av krav og 

arbeidsgiverkontrollen. Rapporten sendes til kommunale styringsorganer til orientering slik at 

man er kjent med skatteoppkreverens resultater og måloppnåelse. 

 

Saksopplysninger: 

Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av «instruks for skatteoppkrever» av 8. april 

2014. Skatteoppkreveren skal utarbeide en årsrapport som skal omtale alle ansvarsområder angitt 

i skatteoppkreverinstruksen, dvs. skatteoppkreverens virksomhet, skatteregnskapet, innfordring 

av krav og arbeidsgiverkontrollen. 

 

Kemneren for Kristiansandsregionen fungerer som kemner for Kristiansand, Birkenes og 

Songdalen kommune. Kristiansand er vertskommune for samarbeidet. 

 

Kemneren er organisatorisk lagt til kommunen og faglig underlagt skatteetaten. Det brukes 1,2 

årsverk på innkreving for Songdalen kommune. Dette inkluderer 0,17 årsverk disponert av 

Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder.  

 

Årsrapporten viser en økning i skatteinntektene for Songdalen kommune (kommunens andel) fra 

2016 til 2017 på 1,84% som utgjør kr. 2,46 mill. 

 

Skatteoppkreveren i Songdalen er med i den interkommunale arbeidsgiverkontrollen i Agder 

som er lokalisert i Grimstad. Det ble i 2017 gjennomført 14 kontroller som utgjør 5,3 % antall 

leverandører av lønns- og trekkoppgaver (LTO) i kommunen. Resultatkravet for avholdte 

arbeidsgiverkontroller var for 2017 satt til 5%.  

 

Skatteetaten har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i 

henhold til gjeldende regelverk på følgende områder: 
- Internkontroll 

- Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet 

- Skatte- og avgiftsinnkreving 
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- Arbeidsgiverkontroll 

 

Basert på de kontrollene som skatteetaten har gjennomført, finner de at 

skatteoppkreverfunksjonen har utført sin virksomhet i det alt vesentlige i samsvar med gjeldende 

regelverk.. Skatteetatens kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Songdalen 

kommune er vedlagt saken. 

 

Skatteetaten var på stedlig kontroll hos kemneren mai 2017. Kontrollen omfattet 

skatteregnskapet, innkrevingsarbeidet og arbeidsgiverkontrollen. Det ble ikke gitt pålegg eller 

anbefalinger ved den gjennomførte kontorkontrollen. Videre var pålegg gitt i 2016 vurdert til å 

være fulgt opp og etterkommet. Rapport fra den stedlige kontrollen følger vedlagt. 

 

Årsrapport og årsregnskapet for 2017 fra kemneren for Kristiansandsregionen, samt 

kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Songdalen kommune legges 

frem for kontrollutvalget til orientering. 

 

 
Vedlegg:  

- Årsrapport 2017 Kemneren for Kristiansandsregionen 

- Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Songdalen kommune 

- Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Kristiansand, Birkenes og Songdalen 

2017 

 

 

Vedlegg til sak 
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14/18 Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018 - Songdalen 

kommune 

 
Arkivsak-dok.  18/06024-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 09.05.2018 14/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Det går frem av Kommuneloven § 10 A at Fylkesmannen skal forsøke å samordne statlige tilsyn 

med 

kommunene. Denne saken er et ledd i arbeidet med å sikre en bedre samordning av 

tilsynsvirksomheten 

rettet mot kommunen, og på denne måten gjøre de planlagte tilsynene for 2018 kjent for 

kontrollutvalget 

 

Saksopplysninger: 

Fylkesmannen har sammen med Arbeidstilsynet, Kartverket, Skatt Sør, Statsarkivet i 

Kristiansand, Mattilsynet, Parkeringstilsynet og kommunerevisjonen utarbeidet en felles 

tilsynskalender for planlagte statlige tilsyn med kommunesektoren for 2018 jf. kapittel 10 A i 

Kommuneloven. 

 

Tilsynskalenderen for 2018 er lagt ut på Fylkesmannens hjemmeside. Kalenderen er detaljert i 

størst mulig grad nå det gjelder tidspunkt for tilsynet. 

 

Utsnitt fra statlig tilsynskalender for 2018 som viser aktuelle tilsyn for Songdalen kommune 

Tilsynsobjekt Tilsynstema Fagområde Tilsynsetat Tidspunkt 

Askekjerran vannverk, 
Lauslandsmoen vannverk, 
Røyrvann vannverk, 
Songdalen vannverk,  
Vatnelig vannverk 

Vannforsyningssystem Drikkevann Mattilsynet April 

Songdalen kommune Ka. 9 tjenester til 
utviklingshemmede 

Helse og omsorg Fylkesmannen Mai 
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15/18 Orienteringer fra revisor 09.05.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00126-3 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 09.05.2018 15/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget har et påseansvar 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. 
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16/18 Eventuelt 09.05.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00128-3 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Songdalen kontrollutvalg 09.05.2018 16/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret 

2. Neste møte blir 19.06.2018 

3. Eventuelt 
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