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Møteprotokoll  
 

Kristiansand kontrollutvalg 

 
Dato: 27.09.2018 kl. 12:00 
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) 
Stallemo møtte først kl. 14:40 etter innvilget permisjon. (sak 62/18-1b-62/18-
4, 57/18, 59/18, 60/18, 61/18-5) 

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

Ass. revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen 
 
Kvalitetsrådgiver Jan Helge Lislevand (sak 54/18) 
Juridisk spesialrådgiver Tor Kydland (sak 54/18)  
Bente Karlsen (sak 54/18) 
Teknisk direktør Terje Lilletvedt (sak 55-57/18 og 60/18) 
Byingeniør Glen Allan Eikeland (sak 55/18) 

  
Protokollfører: Sekretær Alexander Etsy Jensen 
  
 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

7/18 18/00066-44 Godkjenning av møteinnkalling 27.09.18 3 

Møteprotokoll 

7/18 18/00066-45 Godkjenning av protokoll fra møte 30.08.18 4 
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Saker til behandling 

54/18 16/13283-17 
Oppfølging del 2 av forvaltningsrevisjonsrapport om 
samhandlingsreformen 5 

55/18 17/07274-19 
Oppfølging som følge av brudd på kommunens rutiner ifbm. bruk av 
maskiner og mangel på sikring av arbeider av hensyn til skolebarn 6 

56/18 18/11291-4 Mulige forhold knyttet til byggesaksavdelingen – Habilitet m.m. 7 

57/18 18/11284-5 Oppfølging av varslingssak - Teknisk sektor 8 

58/18 18/11258-2 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Kristiansand kommune 9 

59/18 18/11255-2 Mislighetssak økonomisektoren - Foreløpig innberetning 10 

60/18 18/07206-1 Mislighetssak teknisk sektor - endelig innberetning 11 

61/18 18/00074-11 Orientering fra revisjonen 27.09.18 12 

62/18 18/00079-11 Referatsaker 27.09.18 13 

63/18 18/00085-11 Eventuelt 27.09.18 15 

    

 
 
Kristiansand, 27.09.2018 
 
 
Makvan Kasheikal        Alexander Etsy Jensen 
Kontrollutvalgsleder        Sekretær  
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Møteinnkalling 

7/18 Godkjenning av møteinnkalling 27.09.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 27.09.2018 7/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Møteinnkalling 27.09.18 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Møteinnkalling 27.09.18 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

7/18 Godkjenning av protokoll fra møte 30.08.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 27.09.2018 7/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 30.08.18 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 30.08.18 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

54/18 Oppfølging del 2 av forvaltningsrevisjonsrapport om 
samhandlingsreformen 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 27.09.2018 54/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering og avslutter med det 
oppfølgingen av rapporten. 
 
 
Møtebehandling 
I tillegg til den skriftlige tilbakemeldingen datert 13.09.18 var rådmann invitert til 
kontrollutvalgets møte for å gi en redegjørelse i møte om hvordan rapportens anbefalinger er 
blitt fulgt opp, i tillegg til å svare på spørsmål fra utvalgets medlemmer. For rådmann møtte 
kvalitetsrådgiver Jan Helge Lislevand, juridisk spesialrådgiver Tor Kydland og rådgiver Bente 
Karlsen.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering og avslutter med det 
oppfølgingen av rapporten. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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55/18 Oppfølging som følge av brudd på kommunens rutiner ifbm. bruk av 
maskiner og mangel på sikring av arbeider av hensyn til skolebarn 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 27.09.2018 55/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak.  
 
 
Møtebehandling 
Rådmann var invitert til kontrollutvalgets møte for å redegjøre for om rutinen for sikring av 
arbeider er gjeldende ved inngåelse av kontrakt med underleverandører, og om det gjelder alle 
sider ved sikkerhet. Dette som følge av at det har vært flere eksempler på bruk av maskiner og 
manglende sikring av arbeider av hensyn til barn som ferdes i området. 
 
I rådmannens sted møtte teknisk direktør Terje Lilletvedt byingeniør Glen Allan Eikeland. 
 
May Erna Karlsen (SV) fremsatte slikt forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget vil påpeke viktigheten av at sikring av arbeider i regi av underleverandører 

kontraktfestes og følges opp med kontroller.  

 

Redegjørelsen tas til orientering.  

 
Votering 
Enstemmig for forslag fremsatt av May Erna Karlsen (SV). 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget vil påpeke viktigheten av at sikring av arbeider i regi av underleverandører 
kontraktfestes og følges opp med kontroller. 
 
Redegjørelsen tas til orientering 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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56/18 Mulige forhold knyttet til byggesaksavdelingen – Habilitet m.m. 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 27.09.2018 56/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Med bakgrunn i de to forholdene det vises til i denne saken har kontrollutvalget fått en 
skriftlig redegjørelse pr. mail 13.09.18. Redegjørelsen belyser hvilke rutiner som ligger til 
grunn for å ivareta habilitetsbestemmelsene knyttet til slike saker, og hvorvidt rutinene er 
fulgt for de to konkrete sakene det vises her. I tillegg redegjorde Teknisk Direktør Terje 
Lilletvedt for de to forholdene.  
 
Tilleggsforslag fremsatt av May Erna Karlsen (SV): 
Kontrollutvalget anser at vurdering av habilitet er særs viktig for å sikre befolkningens tillitt 

til forvaltningen.  

 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak, samt tilleggsforslag fremsatt av May Erna Karlsen (SV). 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Kontrollutvalget anser at vurdering av habilitet er særs viktig for å sikre befolkningens tillitt 
til forvaltningen. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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57/18 Oppfølging av varslingssak - Teknisk sektor 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 27.09.2018 57/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet under behandlingen av saken jf. Kommunelovens § 
31.3 – jf. Forvaltningsloven § 13 og Offentlighetsloven § 13 og 15. 
 
Teknisk direktør Terje Lilletvedt var invitert til kontrollutvalgets møte for å redegjøre for 
hvordan rapporten er fulgt opp med bakgrunn i de oppsummerende konklusjonene som 
fremgår av rapporten, i tillegg til å svare på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
I tillegg var organisasjons direktør Eva Berglund Åsland i egenskap av å lede kommunens 
varslingsutvalg invitert til å delta. Men direktørene seg imellom vurderte det slik at kun 
teknisk direktør skulle møte med bakgrunn i at Lilletvedt nå følger opp saken. 
 
Leder fremsatte slikt forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til foreløpig orientering og ber om å bli orientert om 

utfallet av saken. 

 

 
Votering 
Enstemmig for leders forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til foreløpig orientering og ber om å bli orientert om utfallet 
av saken. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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58/18 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Kristiansand kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 27.09.2018 58/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget innstiller følgende til bystyret: 
 
Bystyret vedtar framlegg til budsjett for 2019 for kontroll og tilsynsvirksomheten i 
Kristiansand kommune med en ramme på kr. 8 071 000,- 
 
Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til bystyret via formannskapet. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet la frem budsjett for kontroll og tilsyn 2019 i Kristiansand kommune. 
 
Tilleggsforslag fremsatt av May Erna Karlsen (SV):  
 
Kontrollutvalget ønsker å videreføre posten «Kjøp av ekstra tjenester» på kr. 110 000, slik at 

totalrammen for kontroll og tilsynsvirksomheten i Kristiansand kommune blir kr. 8 181 000. 

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget innstiller følgende til bystyret: 
 
Bystyret vedtar framlegg til budsjett for 2019 for kontroll og tilsynsvirksomheten i 
Kristiansand kommune med en ramme på kr. 8 181 000,- 
 
Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til bystyret via formannskapet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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59/18 Mislighetssak økonomisektoren - Foreløpig innberetning 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 27.09.2018 59/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Revisors foreløpige 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 foreløpige innberetning. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Revisors foreløpige innberetning tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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60/18 Mislighetssak teknisk sektor - endelig innberetning 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 27.09.2018 60/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Revisors endelige innberetninger 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 innberetninger. Denne 
saken omhandler to forhold, og av den grunn foreligger det to separate innberetninger. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Revisors endelige innberetninger tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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61/18 Orientering fra revisjonen 27.09.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 27.09.2018 61/18 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
Møtebehandling 
Agder Kommunerevisjon IKS orienterte om følgende i møte: 

1. Løpende revisjon 
Ass. revisjonssjef Monica H. Smith-Tønnessen orienterte kort om løpende revisjon. 

 
2. Status – Pågående arbeid 

Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte kort om arbeidet med pågående prosjekter. 
 

3. Uttalelse fra revisjonen til avsluttede byggeregnskaper 
a. Uttalelse prosjekt Ronsbukta 2018 
b. Uttalelse prosjekt Fagerholt skole 2018 
c. Uttalelse prosjekt Torridal skole 
d. Uttalelse prosjekt Erstatningsplasser for 6 dobbelt sykehjems rom 2017 

 
Ass. revisjonssjef redegjorde for uttalelse fra revisjonen til avsluttede 
byggeregnskaper. Revisjonen har sendt oppsummering av gjennomgang avsluttede 
investeringsprosjekt 2018 til Kristiansand Eiendom. Kontrollutvalget følger dette opp i 
neste møte.  

 
4. Oppsummering årsoppgjør Kristiansand Havn KF 2017 

a. Brev fra revisjonen datert 21.08.18 
b. Svarbrev fra Kristiansand Havn KF datert 05.09.18 

 
Ass. revisjonssjef redegjorde for oppsummering årsoppgjør Kristiansand Havn KF 
2017. 

 
5. Mulig straffbart forhold – Oppvekstsektoren og oppfølging av revisjonen 

Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet under behandlingen av saken jf. 
Kommunelovens § 31.3 – jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13,1. 
 
Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte kort om forholdet. 

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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62/18 Referatsaker 27.09.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 27.09.2018 62/18 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
Møtebehandling 

1. Referatsaker: 
a. Revisjonens notat vedrørende undersøkelse - salg av leiligheter i Kanalbyen 

Eiendom AS  
 

Revisjonssjefen redegjorde først i åpent møte for undersøkelsene revisjonen 
har foretatt med bakgrunn i notatet som er utarbeidet.  

 
Kontrollutvalget ønsket informasjon ut over det som går frem av notatet og 
dermed var det hjemmel for å lukke møtet under deler av behandlingen jfr. 
Offl. § 13 og Fvl. §13,1 og § 13,2.  
 
Leder fremsatte slikt forslag: 
Kontrollutvalget ber revisjonen om å undersøke med fylkesmannen/ 

departementet ifht. begrensningene knyttet til innsyn i slike saker. 

 

Avstemming: To for (DEM og SV) og to mot (KRF og H), leder avgjorde 

avstemningen i favør forslaget med sin dobbeltstemme.   

 
b. Arkivverket - Endelig tilsynsrapport og pålegg om utbedringer - Kristiansand 

kommune 
 

c. Rapport fra tilsyn med beredskapsplanlegging i Kristiansand kommune 2018 
 

Teknisk direktør opplyste om at avvikene i rapporten er lukket.  
 

2. Innkommen/utgående post: 
a. Anonym henvendelse til kontrollutvalgets leder vedr. salg av silotomt eid av 

Kristiansand Havn & eiendom rundt eid av Kanalbyen og prosess rundt dette 
 

b. Henvendelse fra Jarl Byremo vedr. Flatholmveien datert 20.08.18 
c. Svar på henvendelse fra Jarl Byremo vedr. Flatholmveien datert 05.09.18 

 
Henvendelsen har vært gjenstand for klagebehandling hos Fylkesmannen og 
faller derfor utenfor kontrollutvalgets mandat. Sekretariatet sender endelig svar 
på henvendelsen.  
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d. Henvendelse vedr. Lindebøskauen skole (U.OFF. jfr. Offl. § 13 jfr. Fvl. §13,1) 

 

Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet under behandlingen av saken jf. 
Kommunelovens § 31.3 – jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 
13.  
 
Sekretariatet sender foreløpig svar på henvendelsen.  
 

3. Saker behandlet i bystyret: 
a. 12.09.18 sak 103/18 - Forvaltningsrapport - Sykefravær i Kristiansand 

kommune 
 

4. Neste møte: 
a. Neste møte er iht. vedtatt møte- og arbeidsplan berammet til 08.11.18. Men 

sekretariatet foreslår at dette møte gjennomføres som et fellesmøte med de 
andre kontrollutvalgene i K3, evt. en annen dato i oktober eller november.  

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak, samt forslag i pkt. 2b, c og d.  
 
Pkt. 1a to for (DEM og SV) og to mot (KRF og H), leder avgjorde avstemningen i favør 
forslaget med sin dobbeltstemme.   
 
Vedtak  
Pkt. 1b-c,2a, 3 og 4: Tas til orientering.  
 
Pkt. 1a: Kontrollutvalget ber revisjonen om å undersøke med fylkesmannen/ 
departementet ifht. begrensningene knyttet til innsyn i slike saker. 
 
Pkt. 2b-c: Henvendelsen har vært gjenstand for klagebehandling hos Fylkesmannen og faller 
derfor utenfor kontrollutvalgets mandat. Sekretariatet sender endelig svar på henvendelsen. 
 
Pkt. 2d: Sekretariatet sender foreløpig svar på henvendelsen 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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63/18 Eventuelt 27.09.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 27.09.2018 63/18 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 
Møtebehandling 
Følgende sak ble behandlet under eventuelt: 

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å innhente en oversikt fra varslingsgruppen i 
Kristiansand kommune som viser bruk av eksterne tjenester/tilbydere. Oversikten bes 
vise hvilke saker det er benyttet ekstern bistand i og hvilken kostnader som er knyttet 
til disse for de siste tre årene. I tillegg inviteres leder av varslingsgruppa til å møte for 
å redegjøre.  

 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


