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Møteprotokoll  
 

Søgne kontrollutvalg 

 
Dato: 08.05.2018 kl. 10:00 
Sted: Rådhuset, kommunestyresalen 
Arkivsak: 18/00065 
  
Til stede:  Helge Andresen (H), Per Gunnar Salomonsen (SV), Audun Hinna Øvrebø 

(AP), Torunn Verdal (KRF) 
 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Rune Tråne (H) for Charlotte Søyland Simonsen (FRP) 

  
Forfall:  Charlotte Søyland Simonsen (FRP) - Permisjon frem til 07.07.18 
  
Andre: Revisjonssjef Tor Ole Holbek 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica H. Smith-Tønnessen 
Revisor Leif Morten Gahrsen (sak 12-13/18) 
 
Rådmann Kim Høyer Holum (sak 12-18/18) 
Økonomisjef Børre Andreassen (sak 12-18/18) 

  
Protokollfører: Sekretær Alexander Etsy Jensen 
  
 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

3/18 18/00065-15 Godkjenning av møteinnkalling 08.05.18 3 

Møteprotokoll 

3/18 18/00065-16 Godkjenning av protokoll fra møte 01.03.18 4 
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Saker til behandling 

12/18 18/04218-2 Årsrapport og årsregnskap 2017 fra skatteoppkreveren i Søgne 5 

13/18 18/06031-1 
Årsregnskap og årsmelding 2017 for Søgne kommune - 
kontrollutvalgets uttalelse 

6 

14/18 17/03748-10 
Oppfølging av selskapskontroll i KBR og forvaltningsrevisjon av 
feieravdelingen 

8 

15/18 18/06036-1 Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2018 9 

16/18 18/00073-5 Orientering fra revisjonen 08.05.18 10 

17/18 18/00078-6 Referatsaker 08.05.18 11 

18/18 18/00084-5 Eventuelt 08.05.18 12 

    

 
 
Søgne, 08.05.2018 
 
 
Helge Andresen       Alexander Etsy Jensen 
Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

3/18 Godkjenning av møteinnkalling 08.05.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 08.05.2018 3/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Møteinnkalling 08.05.18 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Møteinnkalling 08.05.18 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 Søgne kontrollutvalg 08.05.2018 3/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokollen fra møte 01.03.18 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra møte 01.03.18, men tar forbehold om at nytt 
utvalg har anledning til å godkjenne protokollen på denne måten.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokollen fra møte 01.03.18 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

12/18 Årsrapport og årsregnskap 2017 fra skatteoppkreveren i Søgne 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 08.05.2018 12/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Årsrapport og årsregnskap 2017 fra skatteoppkreveren i Søgne, samt kontrollrapport 2017 
vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Søgne tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Til møte forelå årsrapport og årsregnskap 2017 fra skatteoppkreveren i Søgne, samt 
kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Søgne. 
 
Økonomisjef Børre Andreassen redegjorde kort for saken under sak 13/18.  
 
Saken oversendes kommunestyret som en orienteringssak. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Årsrapport og årsregnskap 2017 fra skatteoppkreveren i Søgne, samt kontrollrapport 2017 
vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Søgne tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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13/18 Årsregnskap og årsmelding 2017 for Søgne kommune - 
kontrollutvalgets uttalelse 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 08.05.2018 13/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Søgne kommunes årsregnskap 2017: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Søgne kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med 
årsregnskapet forelå årsmelding fra rådmannen. Agder Kommunerevisjon IKS har avlagt 
revisjonsberetning for regnskapsåret 2017, samt uttalelse vedrørende forvaltningsfond.   
 
Søgne kommunes årsregnskap viser kr 578.981.271 til fordeling drift og et regnskapsmessig 
mindre forbruk på kr 27.689.021. Investeringsregnskapet viser et udekt beløp på kr. 0. 
 
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 har ingen bemerkninger til årsregnskapet for Søgne kommune for 2017 og 
slutter seg til revisors beretning av 17.04.18. 
 
Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmannen og økonomisjefen presenterte kommunens årsregnskap og årsmelding for 2017 
for kontrollutvalget. 
 
Agder Kommunerevisjon IKS la frem revisjonsberetningen. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalgets uttalelse til Søgne kommunes årsregnskap 2017: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Søgne kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med 
årsregnskapet forelå årsmelding fra rådmannen. Agder Kommunerevisjon IKS har avlagt 
revisjonsberetning for regnskapsåret 2017, samt uttalelse vedrørende forvaltningsfond.   
 
Søgne kommunes årsregnskap viser kr 578.981.271 til fordeling drift og et regnskapsmessig 
mindre forbruk på kr 27.689.021. Investeringsregnskapet viser et udekt beløp på kr. 0. 
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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 har ingen bemerkninger til årsregnskapet for Søgne kommune for 2017 og 
slutter seg til revisors beretning av 17.04.18. 
 
Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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14/18 Oppfølging av selskapskontroll i KBR og forvaltningsrevisjon av 
feieravdelingen 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 08.05.2018 14/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget er fornøyd med hvordan selskapskontrollen i KBR og forvaltningsrevisjonen 
av feieravdelingen er fulgt opp og avslutter med dette saken. 
 
 
Møtebehandling 
Til møte forelå brannsjefens tilbakemelding på oppfølging av selskapskontroll i KBR og 
forvaltningsrevisjon av feieravdelingen. 
 
Agder Kommunerevisjon IKS redegjorde for oppfølgingen av saken.  
 
Rådmann Kim Høyer Holum erklærte seg inhabil pga. sitt verv som styreleder i KBR. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget er fornøyd med hvordan selskapskontrollen i KBR og forvaltningsrevisjonen 
av feieravdelingen er fulgt opp og avslutter med dette saken. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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15/18 Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 08.05.2018 15/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar felles statlig tilsynskalender for 2018 til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet la fram saken i møtet og redegjorde kort for arbeidet i Fylkesmannens 
tilsynsforum.  
 
Forvaltningsrevisjonene som gjennomføres av Agder Kommunerevisjon IKS for 
kontrollutvalget er også oppført i fylkesmannens tilsynskalender for 2018, men fremgår ikke 
av dette oppsettet. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar felles statlig tilsynskalender for 2018 til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/18 Orientering fra revisjonen 08.05.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 08.05.2018 16/18 
 
 
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: 

- Har sendt årlig forespørsel til rådmann 
- Revisjonsstrategi for 2018 
- Attestasjonsregnskap  
- Årsberetning 2017 Nye Kristiansand - Revisors uttalelse  

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

- Godt i gang med forvaltningsrevisjon – arkivhåndtering 
- Manglende tilbakemelding på innbyggerinitiativ ifbm. 

kommunesammenslåingsprosessen – Revisjonen melder tilbake i neste møte.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Saken tas til orientering.  
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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17/18 Referatsaker 08.05.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 08.05.2018 17/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

1. Referatsaker: 
a. Referat fra Temarks vårkonferanse i Kristiansand 

 
Sekretariatet gjorde kort oppmerksom på at en slik konferanse var 
gjennomført. 
 

b. Henvendelse fra FKT – medlemskap 
 

Kontrollutvalget ønsker ikke å inngå medlemskap i FKT.  
 

2. Innkommen/utgående post: 
Ingen innkommen/utgående post.  
 

3. Saker behandlet i kommunestyret: 
a. 22.03.18 PS 32/18 Saksfremlegg - Melding om vedtak sak 8/18 - Årsmelding 

2017 for kontrollutvalget i Søgne kommune 
b. 22.03.18 PS 33/18 Saksfremlegg - Kontrollutvalget anmoder kommunestyret 

om å foreta nyvalg av kontrollutvalget 
c. 22.03.18 PS 34/18 Lovlighetskontroll - vedtak PS 22/18 i kommunestyremøte 

15.02.18 
d. 26.04.18 PS 42/18 Nyvalg - kontrollutvalg ut valgperioden 2015 – 2019 

 
4. Neste møte 20.09.18 kl. 09:00 

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering.  
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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18/18 Eventuelt 08.05.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Søgne kontrollutvalg 08.05.2018 18/18 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 
Møtebehandling 
Følgende saker ble behandlet under eventuelt: 

1. Opplæringsdag for nytt kontrollutvalg 
 
Kontrollutvalget ønsker at sekretariatet og revisjonen arrangerer en egen 
opplæringsdag for det nye kontrollutvalget og at det gjennomføres innen 7. juni. Leder 
koordinerer dette med sekretariatet og revisjonen med tanke på dato og innhold.  
 

2. Status i arbeidet med kommunesammenslåingsprosessen 
 

Rådmann redegjorde kort for kommunesammenslåingsprosessen med fokus på status 
og konsekvenser for Søgne kommune.  
 
Kontrollutvalget ber om å få en sak til neste møte knyttet til konsekvenser av 
sammenslåingsprosessen for eksisterende kommune. Rådmann inviteres for å gi en 
orientering.  

 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


