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Møteinnkalling  
 

Songdalen kontrollutvalg 

 
Dato: 04.12.2018 kl. 10:00-13:00 (NB: MERK TIDSRAMME FOR MØTE!)  
Møtested: Kommunehuset, møterom Juvet  
Arkivsak: 18/00117  
Arkivkode: 033   
 
Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no eller tlf. 
91 82 75 45. 
 
Vara møter bare etter egen innkalling.  
 
I tillegg møter: 
KS advokat Erna Larsen (sak 32/18-1)       Kl. 10:00 
Fungerende rådmann/økonomisjef Arild Andresen (sak 23-26/18 og 32/18-1)  Kl. 10:00 
Kommunalsjef Tekniske tjenester Stein Erik Watne (sak 23/18)    Kl. 10:30 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

6/18 18/00117-35 Godkjenning av møteinnkalling 04.12.18 3 

Møteprotokoll 

5/18 18/00117-36 Godkjenning av protokoll fra møte 05.11.18 4 

Saker til behandling 

23/18 18/12568-1 Behandling av dispensasjonssøknader og omfang av 
dispensasjonssøknader 

5 

24/18 18/12560-1 Orientert om effektene av sammenslåingsprosessen for 
Songdalen kommune 

8 

25/18 18/12562-1 Orientering om den økonomiske situasjonen pr. 2. tertial 2018 - 
Songdalen kommune 

10 

26/18 18/12565-1 Orientering - Rådmanns forslag til budsjett for 2019 Songdalen 
kommune og økonomiplan 2019-2022 

11 
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27/18 18/12994-1 
Innstilling til valg av revisjonsordning for nye Kristiansand 
kommune 

12 

28/18 18/12998-1 
Innstilling til valg av sekretariatsordning for nye Kristiansand 
kommune 

14 

29/18 18/12566-1 Kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan for 2019 15 

30/18 18/12947-1 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og 
grunnlag for kompensasjon fra staten 

18 

31/18 18/00126-7 Orienteringer fra revisor 04.12.18 21 

32/18 18/12559-1 Referatsaker 04.12.18 22 

33/18 18/00128-7 Eventuelt 04.12.18 23 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no  
 
 
Arendal, 27.11.2018 
 
 
For  
Espen Alf Halvorsen 
Kontrollutvalgsleder 
 
Alexander Etsy Jensen (sign.) 
Sekretær 
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Møteinnkalling 

6/18 Godkjenning av møteinnkalling 04.12.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00117-35 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 04.12.2018 6/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 04.12.18 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Møteinnkalling 04.12.18 
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Møteprotokoll 

5/18 Godkjenning av protokoll fra møte 05.11.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00117-36 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 04.12.2018 5/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 05.11.18 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll 05.11.18 
 
 

Vedlegg til sak 

Protokoll 05.11.18
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Saker til behandling 

23/18 Behandling av dispensasjonssøknader og omfang av 
dispensasjonssøknader 
 
Arkivsak-dok.  18/12568-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 04.12.2018 23/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Det går frem av protokoll fra møte i kontrollutvalget 25.09.18 under behandling av sak 21/18-3b 
(Eventuelt) at kontrollutvalget diskuterte behandlingen av dispensasjonssøknader i byggesaker 
og i hvilket omfang det gis dispensasjon. Kontrollutvalget ønsket videre å bli orientert om dette i 
neste møte. Fungerende rådmann er invitert til kontrollutvalget for å redegjøre for 
administrasjonens arbeid knyttet til den type saker. I tillegg til å svare på eventuelle spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
 
Saksopplysninger: 
Kommunens overordnede politiske mål for arealbruken fremkommer av kommuneplanens 
arealdel. I tillegg kommer arealføringer i kommunens reguleringsplaner. Kommuneplanens 
arealdel og mange reguleringsplaner har også reguleringsbestemmelser. 
 
Bestemmelser om kommunens arealplaner fremkommer av Plan- og bygningsloven (PBL) 
kapittel 10 (kommunal planstrategi), kapittel 11 (kommuneplan) og kapittel 12 (reguleringsplan). 
Det vises særlig til PBL § 11-5, § 11-7, § 12 1, § 12-2. § 12-3, § 12-5 og § 12-7. Plankart er 
omtalt under kommuneplan og reguleringsplan. Det er også en egen kart- og planforskrift. 
 
Vi tar med følgende krav til kommunen herfra: 

• Kommuneplan. Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) 
som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens 
arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye 
tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved 
disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og 
planbeskrivelse. Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for 
bruk og vern av arealer. 
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• Reguleringsplan. Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir 
bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i et bestemt område. For gjennomføring 
av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn, kreves det reguleringsplan. For hele planområdet skal det angis arealformål iht. 
bestemmelsene i loven (PBL § 12-5). I tillegg kan det også utarbeides reguleringsbestemmelser 
(PBL § 12-7). 

• Plankart. Det er krav om et oppdatert offentlig kartgrunnlag for kommunens areal. Digital 
arealplan som kommunen har hatt ansvar for å fremstille eller som den har krevd levert inn i 
digital form, skal føres inn i digitalt planregister. Kommunen skal ha system for forvaltning og 
vedlikehold av sitt planregister som sikrer at det blir løpende oppdatert. Opplysninger om nye 
vedtak og andre endringer skal føres inn i registeret snarest mulig. 

 
Gjeldende kommuneplan ble vedtatt av kommunestyret 26. september 2012. Kommuneplanens 
arealdel gjelder for perioden 2012-2020. Arealdelen er juridisk bindende og styrer den 
langsiktige arealutviklingen. Den sikrer at arealbruken i kommunen når målene som vedtas for 
kommunens utvikling. 
 
Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) har utarbeidet «Folkevalgtopplæring: Del I Plan og 

prosess». Her fremgår blant annet rollefordelingen mellom administrasjonen og folkevalgte i 
kommunen, med bakgrunn i PBL og tilhørende forskrifter. Følgende fremgår: 
 
Administrasjonen har faglig ansvar og må kvalitetssikre plansakene under utarbeidelsen. De har 

også ansvar for å holde dialog med forslagstillere, grunneiere, berørte og regionale 

myndigheter. 

 

De folkevalgte vedtar planene og fatter vedtak om endringer av planene. 

 

De kan utøve skjønn i plansaker, men skjønnet må utøves innenfor gjeldende lover, regler og 

overordnede føringer. Saksbehandlingsreglene må følges. 

 

Folkevalgte fatter vedtak i prinsipielle saker. Dispensasjoner fra gjeldende planer er typiske 

prinsipielle saker. Klagesaker behandles også politisk i mange kommuner, men trenden er at 

flere kommuner delegerer til administrasjonen å behandle «ikke-prinsipielle» klagesaker. 

Bakgrunnen for dette er anbefalinger fra departementet, og den knappe tidsfristen på 6 uker for 

oversendelse av klagesaker til Fylkesmannen. 

 

Dispensasjoner, mindre endringer og vedtak om offentlig ettersyn kan delegeres til 

administrasjonen etter delegeringsfullmakt. 

 

Behandling av klage over et vedtak i det utvalget som behandler plansaker kan ikke delegeres. 

Det samme gjelder klager over vedtak om dispensasjoner der et politisk organ er 

dispensasjonsmyndighet. Klagen må forelegges det organet som fattet vedtak et det klages over, 

jf. PBL § 1-9. 

 

PBL kapittel 19 omhandler dispensasjoner. Det går frem av loven at dispensasjon ikke kan gis 
dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til 
loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og 
tilgjengelighet. 
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Fungerende rådmann Arild Andresen er invitert til kontrollutvalgets møte for å redegjøre for 
kommunens behandling av dispensasjonssøknader og omfang av dispensasjonssøknader. I 
sammen med fungerende rådmann møter Teknisk sjef Stein Erik Watne.  
 
I tillegg har fungerende rådmann blitt utfordret til å redegjøre for følgende punkter: 

- Kommunens behandling av slike saker 
- Omfang av dispensasjonssøknader i kommunen 
- Hvilke avveiinger som gjøres ifht. dispensasjonssaker (politiske føringer vs. faglige hensyn ifbm. 

administrasjonens innstilling i slike saker) 
 
Administrasjonen har utarbeidet et notat om dispensasjonssaker i Songdalen kommune, 
behandlet etter plan- og bygningsloven. I tillegg til at et eksempel på en konkret 
dispensasjonssak ligger vedlagt denne saken. Det er viktig å presisere at kontrollutvalget ikke 
skal ta stilling til den konkrete enkeltsaken som har vært gjenstand for klagebehandling, men at 
den trekkes frem som et eksempel da det har vært en del medieinteresse og fokus på 
dispensasjonssaken som gjelder Vestmoveien 4.  
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av rådmannens redegjørelse. 
 
Vedlegg:  

- Notat om dispensasjonssaker i Songdalen kommune, behandlet etter plan- og bygningsloven 
- Dispensasjonsøknad - Gnr. 110 bnr. 91 Songdalsvegen 103 - Dag Engenes 
- Søknad om unntak fra midlertidig forbud mot tiltak i Nodeland sentrum - gnr. 110 bnr. 625 - Nye 

Kirkeveg 4 D 
- Klage over avslag på søknad om dispensasjon - Vestmovegen 5 - gnr. 110 bnr. 166 

 
 

Vedlegg til sak 

Notat om 
kommunens behandling av dispensasjonssaker, møte i Kontrollutvalget 4.12.2018 

18-18459 Klage over 
avslag på søknad om dispensasjon - Vestmovegen 5 - gnr. 110 bnr 445535_1_1 

18-10423 Søknad 
om unntak fra midlertidig forbud mot tiltak i Nodeland sentrum - gnr. 110 432379_1_1 

18-56944 
Dispensasjonsøknad - Gnr. 110 bnr 502524_1_1 
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24/18 Orientert om effektene av sammenslåingsprosessen for Songdalen 
kommune 
 
Arkivsak-dok.  18/12560-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 04.12.2018 24/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
Kontrollutvalget ber rådmannen om å bli holdt videre orientert om utviklingen i 
sammenslåingsprosessen i den «gamle kommunen» i forbindelse med fremleggelse av 
tertialrapportene i kontrollutvalget. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalgene i K3 avholdt felles møte 01.03.18 hvor de fikk en orientering om sammen-
slåingsprosessen med den nye kommunen ved programleder og leder av fellesnemnda. Under sak 
7/18 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: 
I en kommunesammenslåingsprosess er det mange forhold som må på plass, og det gjør noe med 
risikobildet og fare for svikt i internkontrollen. 
 
Det går frem av sjekklisten som 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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Kontrollutvalget har invitert fungerende rådmann Arild Andresen for å orientere om effektene av 
sammenslåingsprosessen for Songdalen kommune, i tillegg til å svare på eventuelle spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. Fungerende rådmann er utfordret til å si noe om følgende: 

- Hvilke konsekvenser har sammenslåingsprosessen for den daglige driften i eksisterende 
kommune? 

- Hvilke konsekvenser har sammenslåingsprosessen for det totale risikobildet? 
 

 
Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget også videre ber om at rådmannen jevnlig orienterer 
kontrollutvalget om sammenslåingsprosessen og den daglige driften av kommunen. På den 
måten kan kontrollutvalget holde seg oppdatert på blant annet internkontrollarbeidet i gammel og 
ny kommune, de interkommunale samarbeidende og eierstyringen av kommunens selskaper. 
Slike orienteringer kan for eksempel kombineres med de faste orienteringene om 
tertialrapportene i kontrollutvalget. 
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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25/18 Orientering om den økonomiske situasjonen pr. 2. tertial 2018 - 
Songdalen kommune 
 
Arkivsak-dok.  18/12562-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 04.12.2018 25/18 
 
 
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 og fungerende rådmann Arild Andresen 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 24.10.18 sak 44/18. 
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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26/18 Orientering - Rådmanns forslag til budsjett for 2019 Songdalen 
kommune og økonomiplan 2019-2022 
 
Arkivsak-dok.  18/12565-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 04.12.2018 26/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget skal ikke behandle forslag til budsjett verken fra rådmannen eller 
formannskapet, men har selvstendig innstillingsrett overfor kommunestyret når det gjelder den 
delen av budsjettet som gjelder kontroll, tilsyn og revisjon. Dette har kontrollutvalget oversendt 
til kommunen, og det skal følge budsjettsaken via formannskapet til kommunestyret. 
 
Det har likevel stor verdi for kontrollutvalget å få en orientering om hvordan rådmanns forslag til 
budsjett for 2018 er for kommunen, som et ledd i kontrollutvalgets ansvar for å påse at det føres 
kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og 
vedtak, jf. Kommuneloven § 77 4. 
 
Fungerende rådmann og økonomisjef Arild Andresen vil orientere om rådmannens forslag til 
budsjett for 2019 for Songdalen kommune og økonomiplan 2019-2022 i møtet. 
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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27/18 Innstilling til valg av revisjonsordning for nye Kristiansand kommune 
 
Arkivsak-dok.  18/12994-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 04.12.2018 27/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling til fellesnemda: 

1. Fellesnemnda ønsker å videreføre deltakelse i Agder Kommunerevisjon IKS som revisor for 
kontrollutvalget i nye Kristiansand kommune. 

2. Fellesnemnda anmoder bystyret og kommunestyrene i Kristiansand, Søgne og Songdalen 
kommuner om å si opp gjeldende avtale med virkning fra 01.01.2020 

3. Fellesnemnda ber om at det tas initiativ overfor Agder Kommunerevisjon IKS for å få utarbeidet 
ny selskapsavtale fra 01.01.2020. 

 
 
Bakgrunn for saken: 
Bystyret i Kristiansand og kommunestyrene i Søgne og Songdalen fattet lokale 
sammenslåingsvedtak 20.06.2017 etter at Stortinget fattet vedtak 08.06.2017 om å slå sammen 
kommunene Kristiansand, Søgne og Songdalen til en ny kommune fra 01.01.2020. 
 
I den forbindelse må det velges revisor for den nye kommunen. Bystyret/kommunestyrene i de 
tre kommunene har delegert til fellesnemnda å ta stilling til revisjonsordning for den nye 
kommunen, etter innstilling fra kontrollutvalgene i de tre kommunene. I egenskap av å være 
sekretariat for kontrollutvalget i de tre kommunene, utreder Agder og Telemark 
kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) saken for kontrollutvalgene i Kristiansand, Søgne og 
Songdalen på vanlig måte. Sekretariatet har fått en bestilling av fellesnemdas leder i møte 
01.03.2018 om å sette dette på agendaen til kontrollutvalget, og at en utredning og innstilling må 
være fellesnemda i hende innen utgangen av mars 2019.  
 
Saksopplysninger: 
 
Inndelingsloven 
Prosess og framgangsmåte ved kommunesammenslåing er regulert av Inndelingsloven. 
 
§26, 5.ledd i Inndelingsloven har slik ordlyd: 

«Nemnda kan få fullmakt til å tilsetje personale i den nye eininga. Dette omfattar også 

tilsetjing av administrasjonssjef og revisor. Tilsetjing av revisor skjer på bakgrunn av 

innstilling frå kontrollutvala. Nemnda kan òg få fullmakt til å vidareføre deltaking i 

interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre avtale med annan revisor. 

Tilsvaranda gjeld for sekretariat for kontrollutvalet. Slikt vedtak skjer etter innstilling frå 

kontrollutvala.» 

 
Dagens ordning for Bø og Sauherad 
Både Kristiansand, Søgne og Songdalen er deltakere i Agder Kommunerevisjon IKS. 
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Agder Kommunerevisjon IKS er organisert som et interkommunalt selskap. Selskapet har 10 
eiere, Kristiansands eierandel utgjør 40 %, Søgnes 7,5 % og Songdalens 5 %.  
 
Selskapet utfører både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon for de tre kommunene. 
 
Videre vises det til selskapsavtale for Agder Kommunerevisjon IKS og årsberetning for Agder 
Kommunerevisjon IKS for 2017 for mer informasjon om selskapet. Disse dokumentene følger 
som vedlegg til saken.   
 
Alternativer for organisering av revisjon 
Kommuneloven §78 nr.3 åpner for at kommunestyret (i dette tilfelle fellesnemnda etter delegert 
myndighet) kan velge mellom tre alternative revisjonsordninger: 

• Ansette egen revisor 
• Delta i interkommunalt samarbeid/selskap 
• Kjøpe hele eller deler av revisjonstjenestene i markedet 

 
Uavhengig av hvilken ordning som velges for revisjon, vil revisjonsarbeidet være styrt av 
detaljerte forskrifter, metoder og standarder, med konkrete krav til utdanning og praksis hos 
revisorene. Dette skal også sikre revisjonens uavhengighet til revidert part. Vilkårene gjelder 
enten revisjonen er kommunal/ interkommunal eller privat og skal sikre grunnleggende kvalitet 
på arbeidet, uavhengig av ordning. Det ligger til kontrollutvalget å føre tilsyn/påse at kommunen 
har en forsvarlig revisjonsordning. 
 
Egen ansatt revisor var en mer vanlig ordning tidligere. Bortsett fra Oslo og Trondhjem, er det 
imidlertid svært få kommuner som har dette i dag. Størsteparten av kommunene er deltakere i 
interkommunale revisjonssamarbeid eller revisjonsselskap. Kun ett fåtall av kommunene på 
landsbasis har konkurranseutsatt revisjonen og kjøper disse tjenestene i markedet. 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
I dette tilfelle, hvor alle de tre kommunene iht. tidligere politiske vedtak er deltakere i Agder 
Kommunerevisjon IKS, har fellesnemnda anledning til å videreføre denne ordningen, jfr. 
Inndelingsloven §26, 5.ledd. Dette framstår som den naturlige løsningen i dette tilfelle.  
 
I prosesser med kommunesammenslåing anses det i tillegg å ha stor verdi med erfaring fra og 
kunnskap om de kommunene som skal slå seg sammen.  
 
Sekretariatets oppfatning er for øvrig at kontrollutvalgene i de tre kommunene har stor tillit til 
det arbeid som Agder Kommunerevisjon IKS leverer. 
 
 
Vedlegg:  

- Selskapsavtale for Agder Kommunerevisjon IKS 
- Årsberetning for Agder Kommunerevisjon IKS for 2017 

 

Vedlegg til sak 

Selskapsavtale for 
Agder Kommunerevisjon IKS

Årsberetning for 
Agder Kommunerevisjon IKS for 2017 
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28/18 Innstilling til valg av sekretariatsordning for nye Kristiansand 
kommune 
 
Arkivsak-dok.  18/12998-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 04.12.2018 28/18 
 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget legger saken frem for fellesnemnda med følgende innstilling: 

1. Fellesnemnda viderefører deltakelsen i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS som 
sekretariat for kontrollutvalget i Kristiansand kommune. 

2. Fellesnemnda ber bystyret/kommunestyrene i Kristiansand, Søgne og Songdalen om å si opp 
gjeldende avtale med virkning fra 1.1.2020 

3. Fellesnemnda ber om at prosjektleder tar initiativ overfor Agder og Telemark 
kontrollutvalgssekretariat IKS til å få utarbeidet ny selskapsavtale. Avtalen skal gjelde fra 
1.1.2020. 

 
 
Saksopplysninger: 
Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) er part i saken og inhabil til å utrede 
den. Saken er derfor utredet av Konsek Trøndelag IKS og settesekretariatet har kommet med sin 
innstilling som er satt inn ovenfor. 
 
Saksfremlegget følger vedlagt. 
 
 
 
Vedlegg:  

- Saksfremlegg v/Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag IKS 
 
 

Vedlegg til sak 

Settesekretariat for 
kontrollutvalget i Kristiansand kommune - valg av sekretariatsordning 
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29/18 Kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan for 2019 
 
Arkivsak-dok.  18/12566-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 04.12.2018 29/18 
 
 
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: Onsdag kl. 10:00: 27.02 – 08.05 – 19.06 – 25.09 – xx.11.2019 (obligatorisk 
opplæring nytt KU) – 04.12 
 
Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering. 
 
 
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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Songdalen kontrollutvalg 
Møte- og arbeidsplan 2019 

 
Onsdag 27. februar 2019 kl. 10:00 

• Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 
• Revisors egenvurdering av uavhengighet 
• Årsmelding 2018 fra kontrollutvalget 
• Orientering fra revisjonen i møte 
• Referatsaker i møte 
• Eventuelt i møte  

 
Onsdag 8. mai 2019 kl. 10:00 

• Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 
• Melding om andre reviderte regnskap (bl.a skatteoppkreveren) 
• Årsregnskap/årsrapport 2018 for Songdalen kommune 
• Orientering fra revisjonen i møte 
• Referatsaker i møte 
• Eventuelt i møte 

 
Onsdag 19. juni 2019 kl. 10:00 

• Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 
• Orientering om økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2019 
• Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og –selskapskontroll (fra sittende KU) 
• Orientert om effektene av sammenslåingsprosessen for Songdalen kommune 
• Orientering fra revisjonen i møte 
• Referatsaker i møte 
• Eventuelt i møte 

 
Onsdag 25. september 2019 kl. 10:00 

• Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 
• Overordnet revisjonsstrategi 
• Orientering fra revisjonen i møte 
• Referatsaker i møte 
• Eventuelt i møte 

 
XX. november 2019 

• Obligatorisk opplæring for nytt kontrollutvalg i regi av Temark (for KU Nye Kristiansand) 
 
Onsdag 4. desember 2019 kl. 10:00 

• Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 
• Orientering om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2019 
• Orientering fra revisjonen i møte 
• Referatsaker i møte 
• Eventuelt i møte 

 
  



 

 17  

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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30/18 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag 
for kompensasjon fra staten 
 
Arkivsak-dok.  18/12947-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 04.12.2018 30/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Helt siden media (ref. VG 14.10.18) i begynnelsen av oktober avslørte at tre brødre uten å vite 
om det var registrert som psykisk utviklingshemmede av Tolga kommune, har det vært søkelys 
på hvordan systemet med registrering av psykisk utviklingshemmede fungerer. Og mange har 
spurt seg: Har dette skjedd i andre kommuner også? I tillegg har det kommet fram at noen 
kommuner har kjøpt bistand fra konsulenter i arbeidet med å registrere psykisk 
utviklingshemmede i kommunen 
 
Saksopplysninger: 
Som følge av Tolga-saken har flere kontroll- og tilsynsaktører kommet på banen, og regjeringen 
har bedt om en helhetlig gjennomgang av alle deler av den såkalte Tolga-saken. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) har fått en redegjørelse fra Fylkesmannen i Hedmark, hvor 
de har anbefalt en uhildet gjennomgang av saken. Det har resultert i at det er de etablerte 
tilsynsmyndighetene som nå skal gå gjennom saken. Det betyr at Helsetilsynet, Statens 
sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen i Hordaland går gjennom de ulike delene av saken. 
Fylkesmannen i Hordaland har i denne forbindelse fått i oppgave å koordinere en helhetlig 
gjennomgang og vurdering av saksbehandlingen i saken. Fylkesmannen i Hedmark skal 
gjennomføre en lovlighetskontroll av Tolga kommunes avgjørelser. Helsedirektoratet skal på sin 
side gjennomgå rapporteringsrutinene for registreringen. 
 
Fylkesmannen skal i tillegg gjennomføre stikkprøver i andre kommuner. KS-leder Gunn Marit 
Helgesen har i denne forbindelse uttalt til Kommunal Rapport 22.10.18 at KS har gjennomført 
stikkprøver i kommuner som har hatt stor økning i antall psykisk utviklingshemmede. Det ser ut 
til å være naturlige forklaringer på den økningen. Ut fra det de vet i dag er det derfor ikke grunn 
til å tro at dette er et omfattende problem. 
 
Antall personer med psykisk utviklingshemming som er 16 år eller eldre er et kriterium som 
inngår i inntektssystemet, som avgjør hva den enkelte kommune får i rammetilskudd fra staten. 
Kommunene innrapporterer selv via Altinn antall personer til helsedirektoratet, som forestår 
innsamlingen på vegne av KMD. 
 
Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har også vært i møte med kommunal- og 
moderniserings minister Monica Mæland, der de la fram deres syn på hvordan systemet fungerer. 
Hovedkonklusjonen til NKRF er at systemet ikke er komplisert, og at det ikke er vanskelig å 
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gjøre dette på en riktig måte. Likevel vil NKRF se på opplegget og komme med innspill til 
forbedringer i det arbeidet som gjøres nå. 
 
Ett av spørsmålene som har dukket opp i forbindelse med Tolga-saken er revisors ansvar, og det 
igjen er relevant for kontrollutvalget å kjenne til med tanke på påseansvaret kontrollutvalget har 
ovenfor revisor ref. Kontrollutvalgsforskriften § 4. Revisors ansvar begrenses til å sjekke at 
kriteriene fra Helsedirektoratets rundskriv (Rundskriv IS-3/2018) er oppfylt. Det er kommunen 
som har det øverste ansvaret for at de registreringer som sendes inn til Helsedirektoratet er 
korrekte, og at ingen blir registrert som psykisk utviklingshemmede uten å ha fått en slik 
diagnose av kvalifisert personell. I sitt attestasjonsarbeid sjekker revisor at de registreringer 
kommunen har gjort, er i henhold til kriterier fastsatt i rundskriv fra Helsedirektoratet. Et av 
disse kriteriene er at det skal foreligge en diagnose. Men revisorer er ikke leger, og de kan ikke – 
og skal ikke – gå inn i selve diagnosene og vurdere dem. Det er helsevesenets ansvar. 
 
Rundskriv IS-3/2018 har satt følgende kriterier for utregning av rammetildeling i inntektssystemet mht. 
personer med psykisk utviklingshemming:  
 
1.a) har diagnostisert psykisk utviklingshemming eller Downs syndrom, eller  

 
b) har ein diagnostisert sjeldan tilstand/kromosomlidelse som medfører psykisk utviklingshemming (dei 

vanlegaste er Retts syndrom, Angelmans syndrom, Cri du Chat syndrom og Cornelia de Langes 
syndrom), eller  
 
c) har skriftleg stadfesting frå lege eller psykolog på at tilstanden til vedkommande oppfyller 
diagnosekriteriene for psykisk utviklingshemming, slik desse går fram av diagnosekode F70-F79 i ICD-10 

og diagnosekode P85 i IPCP-2  
 
2. er fylt 16 år pr. 1.1.2018  

 
3. pr. 1.1.2018 har vedtak om tenester etter helse- og omsorgstenestelova § 3-2 første ledd nr. 6, herunder 

BPA etter § 3-8, eller får omsorg av ein person som er tildelt avlastning eller omsorgsstønad for dette 
etter helse- og omsorgstenestelova § 3-6 nr. 2 eller 3  
 
Unntak:  
Kommunen skal ikkje registrere personar som:  
a. bur i ein av Landsbystiftelsen sine bukollektiv eller landsbyar  
b. personar som det vert gitt vertskommunetilskot for; sjå oversikt over kommunar som får 

vertskommunetilskot i vedlegg nr. 1»  
 
Kommunene registrerer tallet selv inne i Altinn. Når det gjelder kontroll står det følgende:  
 
«Kontroll av registrering  
Kommunen har sjølv ansvaret for at registreringa er korrekt. Kommunens revisor skal kontrollere at 
registreringa er gjort slik det står i rundskrivet. Revisor og rådmann signerer på skjemaet vedlegg 2 til 
rundskrivet. Skjemaet skal oppbevarast i kommunen for evt. seinare kontroll.»  

 
Revisor vil i møtet orientere nærmere om saken og de kontroller revisor gjennomfører. 
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Vurdering fra sekretariatet: 
Etter sekretariatets vurdering ivaretar kontrollutvalget sin kontrolloppgave ved å rette fokus på 
kommunens registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra 
staten, og ved å stille spørsmål til hvilke kvalitetssikrings- og godkjenningsrutiner som ligger til 
grunn for utbetalingsanmodningen til Helsedirektoratet (som godkjennes av rådmann og revisor).  
 
Vedlegg:  

- Rundskriv IS-3/2018 
 
 

Vedlegg til sak 

Vedlegg 2 til 
rundskriv IS-3-2018  

Rundskriv IS-3-2018
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31/18 Orienteringer fra revisor 04.12.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00126-7 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 04.12.2018 31/18 
 
 
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. Vedtak etter forbundsbasert kvalitetskontroll utført 2018 – Agder Kommunerevisjon IKS 
2. Løpende revisjon 
3. Status for pågående prosjekter 

a. Forvaltningsrevisjon – Beredskap og sikkerhet 
b. Oppfølging av tilsyn med helse- og omsorgstjenester til utviklingshemmede 

 
 
Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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32/18 Referatsaker 04.12.18 
 
Arkivsak-dok.  18/12559-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 04.12.2018 32/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 

1. Referatsaker: 
a. Stevning og forlik – orientering v/KS advokat Erna Larsen  

Unntatt offentlighet iht. Offl. § 13 jf. Fvl. § 13,1 

 
b. Referat fra Temarks høstkonferanse 14.11.18 i Bø i Telemark 

 
2. Innkommen/utgående post: 

a. Ingen innkommen/utgående post. 
 

3. Saker behandlet i KOMMUNESTYRET: 
a. 24.10.18 sak RS 17/18 – Melding om vedtak sak 17/18 - Orientering om saksbehandling 

av startlån fra Husbanken 
 

4. Neste møte 27.02.19 kl. 10:00 
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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33/18 Eventuelt 04.12.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00128-7 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 04.12.2018 33/18 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 


