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Møteprotokoll  
 

Kristiansand kontrollutvalg 

 
Dato: 05.11.2018 kl. 11:30-14:30 (fellesmøte) og 14:30-15:30 (ordinært møte - sak 

65/18) 
Sted: Søgne rådhus, kommunestyresalen 
Arkivsak: 18/00066 
  
Til stede:  Makvan Kasheikal (DEM), Svein Kjetil Stallemo (AP), Terje Pettersen (H), 

May Erna Karlsen (SV), Vidar Karlsen (KRF) – Møtte kl. 12:40  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Revisjonssjef Tor Ole Holbek 

Ass. revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen 
Daglig leder i Temark Line Bosnes Hegna  
 
Programleder Nye Kristiansand Camilla Dunsæd (sak 64/18) 
Direktør for virksomhetsstyring, økonomi og eierskap i nye 
Kristiansand, Terje Fjellvang (sak 64/18)  
 
I tillegg var kontrollutvalgene i Søgne og Songdalen med på fellesmøtet. 

  
Protokollfører: Sekretær Alexander Etsy Jensen  
  
 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

8/18 18/00066-51 Godkjenning av møteinnkalling 05.11.18 3 

Møteprotokoll 

8/18 18/00066-52 Godkjenning av protokoll fra møte 27.09.18 4 
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Saker til behandling 

64/18 18/00600-15 Orientering om sammenslåingsprosessen i Nye Kristiansand 5 

65/18 18/00079-13 Referatsaker 05.11.18 7 

    

 
 
Søgne, 05.11.2018 
 
 
Makvan Kasheikal        Alexander Etsy Jensen 
Kontrollutvalgsleder        Sekretær  
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Møteinnkalling 

8/18 Godkjenning av møteinnkalling 05.11.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 05.11.2018 8/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Møteinnkalling 05.11.18 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling  
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Møteinnkalling 05.11.18 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

8/18 Godkjenning av protokoll fra møte 27.09.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 05.11.2018 8/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 27.09.18 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling  
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 27.09.18 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

64/18 Orientering om sammenslåingsprosessen i Nye Kristiansand 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 05.11.2018 64/18 
 
 
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.   
 
 
Møtebehandling  
Programleder for Nye Kristiansand Camilla B. Dunsæd var invitert til kontrollutvalgenes 
fellesmøte for å gi en orientering om fremdrift og 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 møtte direktør for virksomhetsstyring, 
økonomi og eierskap i nye Kristiansand, Terje Fjellvang. 
 
Tilleggsforslag fremsatt av May Erna Karlsen (SV):  
Kontrollutvalget vil påpeke viktigheten av innsyn og kontroll i selskap der kommunen er eier i 

sammen med privat og/eller statlig eiere.  

 

Tilleggsforslag fremsatt av Kjetil Stallemo (AP): 
Fellesnemda bes vurdere å ta initiativ til vedtektsendring i aksjeselskaper med kommunalt 

deleierskap og datterselskaper av kommunalt heleide aksjeselskap som sikrer innsyn etter 

samme ramme som følger av Kommuneloven § 80.  

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak, samt tilleggsforslagene fremsatt i møte.   
 
Vedtak  
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.   
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Kontrollutvalget vil påpeke viktigheten av innsyn og kontroll i selskap der kommunen er eier 
i sammen med privat og/eller statlig eiere.  
 
Fellesnemda bes vurdere å ta initiativ til vedtektsendring i aksjeselskaper med kommunalt 
deleierskap og datterselskaper av kommunalt heleide aksjeselskap som sikrer innsyn etter 
samme ramme som følger av Kommuneloven § 80. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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65/18 Referatsaker 05.11.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 05.11.2018 65/18 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
Møtebehandling  

1. Referatsaker: 
a. Temarks høstkonferanse 14.11.18 i Bø i Telemark 

 
2. Innkommen/utgående post: 

a. Korrespondanse mellom Åsa Grønningsæter Aglen og kontrollutvalgsleder 
vedr. kjøp av leilighet i Kanalbyen.  

 
I tillegg ble det gjort oppmerksom på at Halvar Aglen hadde kontaktet 
kontrollutvalgets sekretær pr. telefon 29.10.18 vedr. korrespondansen mellom 
Åsa Grønningsæter Aglen og kontrollutvalgsleder.  

 
Makvan Kasheikal stilte spørsmål vedr. sin habilitet i saken. Utvalget vedtok 
først enstemmig at han var habil. Da utvalget skulle drøfte og fatte vedtak i 
saken ut i fra de forslagene som ble skissert, ble det igjen reist spørsmål vedr. 
Kasheikal sin habilitet i saken. Utvalget vedtok enstemmig at han var inhabil i 
saken jfr. Forvaltningsloven § 6 annet ledd og han avsto fra å treffe avgjørelse i 
saken.    

 

Fellesforslag fremsatt i møte: 
Utvalget tar korrespondansen til orientering, og tilføyer: 

 

Den opprinnelige henvendelsen til utvalgets leder har en form og et innhold 

som utvalget tar avstand fra. For øvrig innebærer ikke korrespondansen at 

utvalget finner grunn til å foreta seg noe i forhold til tidligere vedtak.    

 
3. Saker behandlet i bystyret: 

a. 24.10.18 sak 118/18 – Søknad om fritak fra politiske verv for Leif O. Hopland 
(AP) 
 

4. Neste møte 06.12.18 kl. 12:00 
a. Virksomhetsbesøk hos Karrus skole 

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak, samt endringsforslag i pkt. 2a. 
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Vedtak  
Pkt. 1, 3-4: Tas til orientering. 
Pkt. 2a: Utvalget tar korrespondansen til orientering, og tilføyer: 
 
Den opprinnelige henvendelsen til utvalgets leder har en form og et innhold som utvalget tar 
avstand fra. For øvrig innebærer ikke korrespondansen at utvalget finner grunn til å foreta seg 
noe i forhold til tidligere vedtak.    
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  


