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Møteinnkalling  
 

Søgne kontrollutvalg 

 
Dato: 05.11.2018 kl. 09:00 – 11:30 (ordinært møte) og 11:30-14:00 (fellesmøte)  
Møtested: Rådhuset i Søgne, kommunestyresalen  
Arkivsak: 18/00065  
Arkivkode: 033   
 
Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no eller tlf. 
91 82 75 45.  
 
Andre del av møtet gjennomføres som et fellesmøte mellom Kristiansand, Søgne og Songdalen 
kontrollutvalg. Temaet for denne delen er orientering om sammenslåingsprosessen K3 ved 
programleder Camilla Dunsæd og direktør for virksomhetsstyring, økonomi og eierskap i nye 
Kristiansand, Terje Fjellvang. Fellesmøtet sterter med en felles lunsj kl. 11:30.  
 
Innkalling er sendt til: 
 
Navn     Funksjon      Representerer_____ 
Helge Andresen   Leder       H 
Per Gunnar Salomonsen  Nestleder      SV 
Audun Hinna Øvrebø   Medlem      AP 
Torunn Verdal   Medlem      KRF 
Grethe Alver Jacobsen  Medlem      H 
 
I tillegg møter følgende: 
Økonomisjef Børre Andreassen, sak 29-30/18    Kl. 09:00 
Organisasjonssjef Dag Morten Frantzen, sak 31/18    Kl. 09:00 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

5/18 18/00065-29 Godkjenning av møteinnkalling 05.11.18 3 

Møteprotokoll 

5/18 18/00065-30 Godkjenning av protokoll fra møte 20.09.18 4 
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Saker til behandling 

29/18 18/12185-1 Orientering om den økonomiske situasjonen pr. 2. tertial 2018 - 
Søgne kommune 

5 

30/18 18/12201-1 Kommunens økonomiske forpliktelsene til den lokale kirken 6 

31/18 18/10873-4 
Oppfølging - Status etter dom i rettssaken mellom Søgne 
kommune og to av kommunens ansatte 8 

32/18 18/12202-1 Kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan for 2019 9 

33/18 18/00073-9 Orientering fra revisjonen 05.11.18 12 

34/18 18/00078-10 Referatsaker 05.11.18 13 

35/18 18/00084-9 Eventuelt 05.11.18 14 

36/18 18/03636-9 Orientering om sammenslåingsprosessen i Nye Kristiansand 15 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no og Søgne kommunes hjemmesider: 
www.sogne.kommune.no/sakslister  
 
Møtet er åpent for publikum. Møtet kan også sees direkte og i opptak på 
https://sogne.kommunetv.no/  
 
Arendal, 29.10.2018 
 
For 
Helge Andresen 
Kontrollutvalgsleder 
 
Alexander Etsy Jensen (sign.) 
Sekretær for kontrollutvalget  



 

 3  

Møteinnkalling 

5/18 Godkjenning av møteinnkalling 05.11.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00065-29 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 05.11.2018 5/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 05.11.18 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Møteinnkalling 05.11.18 
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Møteprotokoll 

5/18 Godkjenning av protokoll fra møte 20.09.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00065-30 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 05.11.2018 5/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 20.09.18 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll 20.09.18 
 
 

Vedlegg til sak 

Protokoll 20.09.18
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Saker til behandling 

29/18 Orientering om den økonomiske situasjonen pr. 2. tertial 2018 - 
Søgne kommune 
 
Arkivsak-dok.  18/12185-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 05.11.2018 29/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering 
 
 
Bakgrunn for saken: 
I henhold til kommunelovens kap. 5 og Forskrift om årsbudsjett skal rådmannen gjennom 
budsjettåret legge frem for kommunestyret rapporter som viser den økonomiske utviklingen i 
henhold til budsjett. Dersom det er grunn til det, skal det i rapportene foreslås nødvendige tiltak. 
 
Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget behandler ikke tertialrapportene fra rådmannen, bare årsregnskapet. Som et ledd 
i å sikre at egenkontrollen knyttet til kommunens økonomiske forvaltning foregår i samsvar med 
gjeldende bestemmelser og vedtak mv. (kommuneloven § 77 punkt 4), vil det likevel være 
naturlig at kontrollutvalget holder seg oppdatert om den økonomiske situasjonen og utfordringer 
gjennom året. 
 
Tertialrapporten er en rapport til kommunestyret som skal vise i hvilken grad budsjettvedtaket 
realiseres. Endret aktivitetsnivå skal først og fremst vurderes i handlingsprogramsammenheng da 
det langsiktige beslutningsgrunnlaget er langt bedre. 
 
Økonomisjef Børre Andreassen stiller i møtet for å orientere om den økonomiske situasjonen pr. 
2. tertial. 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Det blir ikke sendt ut vedlegg i saken, da disse legges ut på kommunens hjemmeside. Se 
sakslisten til kommunestyrets møte 25.10.18 sak 102/18.  
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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30/18 Kommunens økonomiske forpliktelsene til den lokale kirken 
 
Arkivsak-dok.  18/12201-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 05.11.2018 30/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
I kontrollutvalgets møte 20.09.18 under sak 28/18-1 (Eventuelt) blei stilt spørsmål om hvilke 
økonomiske forpliktelsene kommunene har til den lokale kirke.  
 
Det ble besluttet at kontrollutvalget skulle få forelagt en sak i neste møte som belyser hvilke 
økonomiske forpliktelsene kommunene har til den lokale kirke.  
 
Saksopplysninger: 
For å finne svar på spørsmålet som reises er det naturlig å se hvilke økonomiske forpliktelsene 
kommunene har til den lokale kirke. De økonomiske forpliktelsene er regulert i kirkeloven etter 
særskilte utgiftsområder. Det går frem av departementets nettside at de viktigste er drifts- og 
lønnsutgifter for bruk av kirkene til gudstjenester og kirkelige handlinger, drifts- og lønnsutgifter 
for kirkegårdene og krematoriene, samt administrative utgifter for kirkelige fellesråd og 
menighetsråd. 
 
De økonomiske forpliktelsene som kommunene har overfor lokalkirken, er utdypet i rundskrivet 
V-5/2002 Kirken og kommunen – en veiledning. 
 
Det går blant annet frem av dette rundskrivet at staten har ansvaret for prestetjenesten. For øvrig 
er det kommunene som har det offentlige finansieringsansvaret for kirkens virksomhet lokalt. 
 
Kirkeloven § 15 gir anvisninger på omfanget og innholdet av de rammebetingelsene kommunene 
slik har ansvaret for. Hvordan den kirkelige virksomheten tilrettelegges og innholdsbestemmes, 
er et ansvar for kirkens organer. 
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Kirkeloven § 15 lyder slik: 
 
"Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: 

a. utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, 

b. utgifter til anlegg og drift av kirkegårder, 
c. utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder 

d. av kirkelig fellesråd, 
e. driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold, 
f. utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, 

g. utgifter til reiser, kontorhold og boligtelefon for prester. 

 
Videre går følgende frem av rundskrivet som er av relevans for denne saken: 
 
«Når det ellers gjelder forståelsen av hvilke administrative utgifter som ligger som en finansiell 

forpliktelse for kommunen etter kirkeloven § 15, må det – foruten lønnede medarbeidere og 

personalkostnader i denne forbindelse – medregnes alle utgifter som påløper for offentlige 

kontorer ellers (husleie, oppvarming og renhold, kontormøbler og kontorteknisk utstyr, herunder 

IT-utstyr, rekvisita mv.) …»  

 

Rådmann Kim Høyer Holum er invitert til kontrollutvalgets møte for å besvare spørsmålet som 
ble 
reist i sist møte, og redegjøre for kommunens økonomiske forpliktelser.  
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Slik sekretariatet ser det så er kommunens økonomiske forpliktelser knyttet til lokalkirken 
hjemlet i Kirkeloven § 15 e.  
 
Etter sekretariatets oppfatning ønsker kontrollutvalget å få avklart hvilke økonomiske 
forpliktelser 
kommunen har, og at det er formålet med denne saken.  
 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar saken til orientering.  
 
 
Vedlegg:  

- Rundskrivet V-5/2002 Kirken og kommunen – en veiledning 
 
 

Vedlegg til sak 

Rundskrivet - 
Kirken og kommunen – en veiledning 
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31/18 Oppfølging - Status etter dom i rettssaken mellom Søgne kommune og 
to av kommunens ansatte 
 
Arkivsak-dok.  18/10873-4 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 05.11.2018 31/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget ble i møte 20.09.18 sak 22/18 orientert om status etter dom i rettssaken mellom 
Søgne kommune og to av kommunens ansatte. Følgende vedtak ble fattet:  
 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til foreløpig orientering og ber om å bli orientert om 

utviklingen i saken i neste møte. 

 
Vedtaket over er bakgrunn for oppfølgingen av denne saken i dette møtet.  
 
Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget følger opp denne saken med bakgrunn i kommunestyrets behandling av saken i 
møte 01.02.18 sak 10/18 orientert om dommen (Dom - Kristiansand Tingrett - 17- 081475TVI-
KISA/29) fra Kristiansand tingrett etter rettssaken mellom Søgne kommune og to av kommunens 
ansatte. Følgende vedtak ble fattet i saken: 
 
Kommunestyret konstaterer at varslerne fikk medhold på flere punkter i rettssaken. 

Kommunestyret understreker viktigheten av at ansatte tar på seg rollen som varslere, og 

beklager at denne saken har måttet gå så langt som til retten. Kommunestyret anerkjenner at 

saken har vært en belastning for alle involverte parter. Kommunestyret kan ikke se at en anke er 

gunstig for noen av partene, men har forståelse for at denne avgjørelsen kan oppleves vanskelig. 
• Kommunestyret anker ikke dommen. 
• Administrasjonens tiltak rapporteres til formannskapet 

 
Kontrollutvalget har også til dette møtet invitert rådmann Kim Høyer Holum for å redegjøre for 
administrasjonens oppfølging av dommen. I sammen med rådmann møter organisasjonssjef Dag 
Morten Frantzen.  
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av rådmannens redegjørelse.  
 
 
Vedlegg:  

- Dom - Kristiansand Tingrett - 17- 081475TVI-KISA/29 
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32/18 Kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan for 2019 
 
Arkivsak-dok.  18/12202-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 05.11.2018 32/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2019 godkjennes. 
 
Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og 
avholde de møter utvalget ønsker. 
 
Møtedatoer 2019: Tirsdag kl. 09:00: 22.01 – 05.03 – 13.05 – 10.09 – xx.11.2019 (obligatorisk 
opplæring nytt KU) – 10.12 
 
Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering. 
 
Bakgrunn for saken: 
For å planlegge aktivitetene til kontrollutvalget legger sekretariatet frem årlig et utkast til møte- 
og arbeidsplan med møtetidspunkt og planlagte aktiviteter. I arbeidet med møtekalenderen er det 
viktig å tenke på blant annet: 

• samordning av kontrollutvalgsmøtene med kommunestyremøter og andre utvalgsmøter 
• tidspunkt for rapportering fra regnskapsrevisjon 
• tidspunkt for rapportering fra forvaltningsrevisjons- og selskapskontrollprosjekter 
• godkjenning av årsmelding 
• frister for behandling av budsjett 

 
Saksopplysninger: 
Sekretariatet legger med dette frem en egen sak om møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget. 
Saken skal videre legges frem til behandling i kommunestyret. 
 
Møte- og arbeidsplanen er ikke å forstå som en fullstendig presentasjon av alle de 
oppgaver/saker som kontrollutvalget vil behandle i løpet av året, men legger vekt på de oppgaver 
som utvalget etter kontrollutvalgsforskriften er pålagt å behandle. 
 
I tillegg til ordinære saker som blir lagt frem for kontrollutvalget gjennom året, vil det av 
erfaring fra tidligere år alltid dukke opp spørsmål som blir gjenstand for drøfting i utvalget. I 
spesielle saker er det direkte kontakt/drøftelser med berørte parter (eks. rådmann eller ordfører). 
Kontrollutvalget har valgt å legge frem møte- og arbeidsplanen for kommunestyret, fremfor å 
utarbeide en samlet plan for virksomheten i valgperioden. 
 
Sekretariatet legger frem forslag til følgende møtetidspunkt og agenda for 2019: 
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Søgne kontrollutvalg 
Møte- og arbeidsplan 2019 

 
 
Tirsdag 22. januar 2019 kl. 09:00 

• Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 
• Revisors egenvurdering av uavhengighet 
• Virksomhetsbesøk/bedriftsbesøk - kontrollutvalget kommer med ønske i møte 
• Orientering fra revisjonen i møte 
• Referatsaker i møte 
• Eventuelt i møte 

 
Tirsdag 5. mars 2019 kl. 09:00 

• Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 
• Årsmelding 2018 fra kontrollutvalget 
• Orientert om effektene av sammenslåingsprosessen for Søgne kommune 
• Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2019 
• Orientering fra revisjonen i møte 
• Referatsaker i møte 
• Eventuelt i møte 

 
Tirsdag 13. mai 2019 kl. 09:00 

• Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 
• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Arkivhåndtering i Søgne kommune 
• Melding om andre reviderte regnskap (bl.a skatteoppkreveren) 
• Årsregnskap/årsrapport 2018 for Søgne kommune 
• Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og –selskapskontroll  
• Orientering fra revisjonen i møte 
• Referatsaker i møte 
• Eventuelt i møte 

 
Tirsdag 10. september 2019 kl. 09:00 

• Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 
• Orientering om økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2019 
• Overordnet revisjonsstrategi 
• Budsjett for kontroll og tilsyn 
• Bestilling av overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon og -selskapskontroll 
• Orientering fra revisjonen i møte 
• Referatsaker i møte 
• Eventuelt i møte 

 
Tirsdag XX. november 2019 

• Obligatorisk opplæring for nytt kontrollutvalg i regi av Temark  
 

Tirsdag 10. desember 2019 kl. 09:00 
• Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 
• Orientering om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2019 
• Orientering om budsjett/økonomiplan Søgne kommune 2019 
• Kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan for 2019 
• Orientering fra revisjonen i møte 
• Referatsaker i møte 
• Eventuelt i møte 
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Det kan være aktuelt å kalle inn representanter fra administrasjonen for å orientere om aktuelle 
saker/temaer utover de punktene som er nevnt ovenfor. I tillegg til at aktuelle rapporter fra statlige tilsyn 
vil bli lagt frem for kontrollutvalget. 
 
Funksjonsperioden for by- og kommunestyrene i Kristiansand, Songdalen og Søgne varer inntil 
tidspunktet for iverksetting av sammenslåingen. Det betyr at dagens by- og kommunestyrer får forlenget 
sin periode til ut 2019. Dette omfatter også kontrollutvalgene i de respektive kommunene. 
 
NKRF anbefaler i sin sjekkliste at kontrollutvalget endrer fokus fra den normale bakoverskuende 
tilnærmingen til et mer «her og nå» fokus. Det kan være aktuelt å be prosjektleder og rådmann jevnlig 
orientere om prosessen. Videre er anbefalingen at kontrollutvalget bidrar til at fokuset på internkontroll, 
interkommunalt samarbeid, eierstyring mv. er på plass i forhold til den nye kommunen, men også i den 
«gamle kommune» inntil den opphører. Dette gir utslag i forslag til møte- og arbeidsplan for 2019, og i 
tillegg til møtene som fremgår av oversikten over er det vedtatt at det skal gjennomføres to fellesmøter for 
de tre kontrollutvalgene i Nye Kristiansand. Disse møtene er berammet til henholdsvis 20.03.19 og 
04.09.19. 
 
Når det gjelder forvaltningsrevisjon og selskapskontroll vil tidshorisont og innhold i overordnet analyse 
og plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll måtte vurderes. Det bør vurderes hvilke 
forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller som er mest relevante i en slik situasjon. Videre 
er anbefalingen også å vurdere andre kontrollvirkemidler som for eksempel orienteringer fra rådmannen 
og virksomhetsbesøk. Derfor har ikke sekretariatet lagt opp til noen bestillinger av forvaltningsrevisjon 
eller selskapskontroll i 2019. Men kontrollutvalget står selvsagt fritt til å foreta bestillinger innenfor 
vedtatt budsjettramme.  
 
Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det politiske 
miljø og kommunens innbyggere. Endret regelverk gjør det nødvendig å legge til rette for opplæring og 
kursvirksomhet for alle medlemmer av kontrollutvalget. Kunnskap om kontrollutvalgets rolle, oppgaver 
og lovverk er nødvendig for å utføre de oppgaver som fremgår av lov og forskrift. Slik opplæring og 
kursvirksomhet kan skje lokalt (høst og vårkonferanse i regi av Temark) og/eller gjennom sentrale tilbud. 
Kontrollutvalget inviteres blant annet årlig til landskonferansen for kontrollutvalg i regi av Norges 
kommunerevisorforbund (NKRF) og/eller Forum for kontroll og Tilsyn (FKT). Dette er en viktig samling 
for å tilføre kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og det er en arena der kontrollutvalgsmedlemmer 
fra hele landet møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder. 
 
Planen er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp saker og avholde de møter de ønsker. 
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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33/18 Orientering fra revisjonen 05.11.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00073-9 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 05.11.2018 33/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har et ansvar 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. 
 
Saksopplysninger: 
Agder Kommunerevisjon IKS vil orientere om følgende i møte: 

1. Løpende revisjon 
 
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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34/18 Referatsaker 05.11.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00078-10 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 05.11.2018 34/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 

1. Referatsaker: 
a. Temarks høstkonferanse 14.11.18 i Bø i Telemark  
b. Spørsmål fra Audun Øvrebø vedr. vedtatt granskning og svar fra sekretariatet  

 
2. Innkommen/utgående post: 

a. Mail korrespondanse fra Jan Stubstad og svar fra sekretariatet 
 

3. Saker behandlet i kommunestyret: 
a. 25.10.18 sak 101/18 – Forvaltningsrevisjonsrapport - Arkivhåndtering i Søgne kommune 

 
4. Neste møte 11.12.18 foreslås flyttet til 12.12.18 kl. 09:00  

a. Leder og sekretær vurderer om dette møtet skal utgå avhengig av om det er saker eller 
ikke.  

 
 
Vedlegg:  

- Spørsmål fra Audun Øvrebø vedr. vedtatt granskning og svar fra sekretariatet  
- Mail korrespondanse fra Jan Stubstad og svar fra sekretariatet 

 
 

Vedlegg til sak 

Mail 
korrespondanse fra Jan Stubstad og svar fra sekretariatet 

Spørsmål fra Audun 
Øvrebø vedr. vedtatt granskning og svar fra sekretariatet 
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35/18 Eventuelt 05.11.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00084-9 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 05.11.2018 35/18 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
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36/18 Orientering om sammenslåingsprosessen i Nye Kristiansand 
 
Arkivsak-dok.  18/03636-9 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 05.11.2018 36/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra programleder i Nye Kristiansand til orientering. 
 
Det er ønskelig å fortsatt bli orientert om status i arbeidet med sammenslåingsprosessen, og ber 
om at det blir gjort i fellesmøte 20.03.19 og 04.09.19.   
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalgene i K3 avholdt felles møte 01.03.18 hvor de fikk en orientering om 
sammenslåings-prosessen for den nye kommunen ved programleder og leder av fellesnemnda. 
Under sak 6/18 ble følgende vedtak fattet: 
 
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. 

 

Vedtaket over er bakgrunnen for at kontrollutvalget får forelagt denne saken.  
 
Saksopplysninger: 
Det går frem av sjekklisten som er utarbeidet av NKRF at kontrollutvalget i denne fasen bør 
vurdere å endre fokus fra den normale bak overskuende tilnærmingen til et mer «her og nå» 
fokus. Det kan være aktuelt å be prosjektleder og rådmenn jevnlig orientere om prosessen. 
Videre bør kontrollutvalget bidra til at fokuset på internkontroll, interkommunalt samarbeid, 
eierstyring mv. er på plass både i forhold til ny kommune, men også i «gammel kommune» inntil 
denne opphører. 
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Programleder for Nye Kristiansand Camilla B. Dunsæd er invitert til kontrollutvalgenes 
fellesmøte for å gi en orientering om fremdriften og evt. utfordringer rundt kommune-
sammenslåingsprosessen. I tillegg til å orientere om følgende:  

- Sektororganisering  
- Arbeidet med å harmonisere tjenestetilbudet og utgiftene til de ulike områdene – Er det store 

variasjoner ifht. dagens tilbud/utgifter i de tre kommunene? 
- Harmonisering av de økonomiske rammene (felles budsjett/handlingsprogram, kommunale 

avgifter og eiendomsskatt) 
- Internkontroll 
- Eierskap og eierstyring  

 
I sammen med programleder for Nye Kristiansand møter direktør for virksomhetsstyring, 
økonomi og eierskap i nye Kristiansand, Terje Fjellvang.  
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å be om en ny orientering i løpet av mars 2019 fra 
programleder for Nye Kristiansand om status i arbeidet med sammenslåingsprosessen. På den 
måten kan kontrollutvalget holde seg oppdatert med internkontrollarbeidet i Nye Kristiansand, 
de interkommunale 
samarbeidende og eierstyringen av kommunens selskaper. 
 
Sekretariatet anbefaler at det blir avholdt fellesmøter 20.03.19 og 04.09.19.    
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
 
 


