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Møteprotokoll  
 

Søgne kontrollutvalg 

 
Dato: 20.09.2018 kl. 09:00 
Sted: Rådhuset, kommunestyresalen 
Arkivsak: 18/00065 
  
Til stede:  Helge Andresen (H), Per Gunnar Salomonsen (SV), Torunn Verdal (KRF), 

Audun Hinna Øvrebø (AP),  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  Grethe Alver Jacobsen (H) – vara kunne ikke møte.  
  
Andre: Revisjonssjef Tor Ole Holbek 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica H. Smith-Tønnessen 
Forvaltningsrevisor Terje Osnes 
 
Ordfører Astrid Margrethe Hilde 
Rådmann Kim Høyer Holum (sak 19-23/18) 
Økonomisjef Børre Andreassen (sak 19-21/18) 
Kommunalsjef teknisk sektor Torkjell Tofte (sak 19-21/18) 
Organisasjonssjef Dag Morten Frantzen (sak 19-23/18) 

  
Protokollfører: Sekretær Alexander Etsy Jensen 
  
 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/18 18/00065-22 Godkjenning av møteinnkalling 20.09.18 3 

Møteprotokoll 

4/18 18/00065-23 Godkjenning av protokoll fra møte 08.05.18 4 
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Saker til behandling 

 

19/18 18/10871-1 
Orientering om den økonomiske situasjonen pr. 1. tertial 2018 - 
Søgne kommune 5 

20/18 18/03636-6 
Orientert om effektene av sammenslåingsprosessen for Søgne 
kommune 6 

21/18 18/10940-1 
Kommunens arealplaner - Hvorledes forholder administrasjonen seg 
til fortettingspolitikken i forhold til retningslinjene i gjeldende 
kommuneplan 

7 

22/18 18/10873-1 
Status etter dom i rettssaken mellom Søgne kommune og to av 
kommunens ansatte 

8 

23/18 17/15925-5 Forvaltningsrevisjonsrapport - Arkivhåndtering i Søgne kommune 9 

24/18 18/10859-1 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Søgne kommune 10 

25/18 18/10865-1 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 
Søgne kommune 

11 

26/18 18/00073-7 Orientering fra revisjonen 20.09.18 12 

27/18 18/00078-8 Referatsaker 20.09.18 13 

28/18 18/00084-7 Eventuelt 20.09.18 14 

    

 
 
Søgne, 20.09.2018 
 
 
Helge Andresen        Alexander Etsy Jensen 
Kontrollutvalgsleder        Sekretær   
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Møteinnkalling 

4/18 Godkjenning av møteinnkalling 20.09.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 20.09.2018 4/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Møteinnkalling 20.09.18 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Møteinnkalling 20.09.18 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

4/18 Godkjenning av protokoll fra møte 08.05.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 20.09.2018 4/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokollen fra møte 08.05.18 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokollen fra møte 08.05.18 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

19/18 Orientering om den økonomiske situasjonen pr. 1. tertial 2018 - 
Søgne kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 20.09.2018 19/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Redegjørelsen tas til orientering 
 
 
Møtebehandling 
Økonomisjef Børre Andreassen var invitert til møtet for å orientere om økonomisk situasjon 
pr. 1. tertial 2018 og svare på spørsmål. Rådmann Kim Høyer Holum var også til stede under 
behandlingen av saken.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Redegjørelsen tas til orientering 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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20/18 Orientering om effekten av sammenslåingsprosessen for Søgne 
kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 20.09.2018 20/18 
 
 
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. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmann Kim Høyer Holum var invitert til kontrollutvalgets møte for å orientert om 
effektene av sammenslåingsprosessen for Søgne kommune, i tillegg til å svare på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. Rådmann var i forkant 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? 
 
Ordfører Astrid Margrethe Hilde var også til stede under behandlingen av saken, og bidro 
med supplerende opplysninger knyttet til den politiske prosessen i fellesnemda.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
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. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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21/18 Kommunens arealplaner - Hvorledes forholder administrasjonen seg 
til fortettingspolitikken i forhold til retningslinjene i gjeldende 
kommuneplan 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 20.09.2018 21/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak.  
 
 
Møtebehandling 
Rådmann Kim Høyer Holum var invitert til kontrollutvalgets møte for å gi en redegjørelse for 
hvorledes administrasjonen forholder seg til fortettingspolitikken i forhold til retningslinjene i 
gjeldende kommuneplan. Herunder belyse hvilke avveiinger som gjøres ifht. dispensasjons-
saker, politiske føringer vs. faglige hensyn ifbm. administrasjonens innstilling i slike saker. I 
sammen med rådmann møtte kommunalsjef teknisk sektor Torkjell Tofte.  
 
Leder fremsatte slikt forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 
Votering 
Enstemmig for leders forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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22/18 Status etter dom i rettssaken mellom Søgne kommune og to av 
kommunens ansatte 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 20.09.2018 22/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Først ble behovet for å lukke møte drøftet. 
 
Kontrollutvalget besluttet enstemmig å lukke møtet under behandlingen av saken jf. 
Kommunelovens § 31.3 – jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13.1. 
 
Rådmann Kim Høyer Holum var invitert til møte for å redegjøre for administrasjonens 
oppfølging av dommen. I forkant var rådmann bedt om å gi en orientering om følgende: 

- Hvilke tiltak har administrasjonen iverksatt som følge av dommen? 
- Er tiltakene blitt rapportert til formannskapet i tråd med vedtak i sak 10/18 

 
I tillegg til rådmann møtte organisasjonssjef Dag Morten Frantzen. 
 
Ordfører Astrid Margrete Hilde var også til stede under behandlingen av saken.   
 
Leder fremsatte slikt forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til foreløpig orientering og ber om å bli orientert om 

utviklingen i saken i neste møte. 

 
Votering 
Enstemmig for leders forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til foreløpig orientering og ber om å bli orientert om 
utviklingen i saken i neste møte. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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23/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Arkivhåndtering i Søgne kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 20.09.2018 23/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens konklusjoner og anbefalinger som fremgår av 
rapport fra forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne kommune. 
 
Kontrollutvalget innstiller kommunestyret til å gjøre følgende vedtak: 
 
Kommunestyret slutter seg til revisjonens konklusjoner og anbefalinger som fremgår av 
rapport fra forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne kommune, og ber rådmann følge 
opp revisjonens anbefalinger som går frem av rapporten.  
 
Kommunestyret ber rådmannen om å gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 
utgangen av april 2018 om hvordan anbefalingene er fulgt opp. 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten anses også relevant ifbm. kommunesammenslåingsprosessen 
og oversendes derfor til programleder for nye Kristiansand som orientering.   
 
 
Møtebehandling 
Agder Kommunerevisjon IKS ved forvaltningsrevisor Terje Osnes la frem rapport fra 
forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne kommune og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens konklusjoner og anbefalinger som fremgår av 
rapport fra forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne kommune. 
 
Kontrollutvalget innstiller kommunestyret til å gjøre følgende vedtak: 
 
Kommunestyret slutter seg til revisjonens konklusjoner og anbefalinger som fremgår av 
rapport fra forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne kommune, og ber rådmann følge 
opp revisjonens anbefalinger som går frem av rapporten.  
 
Kommunestyret ber rådmannen om å gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 
utgangen av april 2019 om hvordan anbefalingene er fulgt opp. 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten anses også relevant ifbm. kommunesammenslåingsprosessen 
og oversendes derfor til programleder for nye Kristiansand som orientering.   
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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24/18 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Søgne kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 20.09.2018 24/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 
 
Kommunestyret vedtar framlegg til budsjett for 2019 for kontroll og tilsynsvirksomheten i 
Søgne kommune med en ramme på kr. 1 267 000,- 
 
Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet la frem budsjett for kontroll og tilsyn 2019 i Søgne kommune. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 
 
Kommunestyret vedtar framlegg til budsjett for 2019 for kontroll og tilsynsvirksomheten i 
Søgne kommune med en ramme på kr. 1 267 000,- 
 
Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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25/18 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 
Søgne kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 20.09.2018 25/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 for Søgne kommune tas til 
orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Ass. revisjonssjef/oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica Harsvik Smith-Tønnessen 
orienterte kort om overordnet revisjonsstrategi 2018 for Søgne kommune og svarte på 
spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 for Søgne kommune tas til 
orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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26/18 Orientering fra revisjonen 20.09.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 20.09.2018 26/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Agder Kommunerevisjon IKS orienterte om følgende i møte: 

1. Notat – Vurdering av Søgne kommunes behandling av innbyggerforslag 
Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte revisjonens undersøkelser ifht. Søgne 
kommunes behandling av innbyggerforslag. 
 

2. Løpende revisjon 
Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte kort om løpende revisjon.  

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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27/18 Referatsaker 20.09.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 20.09.2018 27/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

 
1. Referatsaker: 

a. Fylkesmannens behandling av krav om lovlighetskontroll av 
kommunestyrevedtak 22/18 

b. Rapport fra tilsyn med helse og omsorgstjenester til mennesker med 
utviklingshemming i Søgne kommune 2018 
 

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

 
3. Saker behandlet i kommunestyret: 

a. 24.05.18 PS 55/18 - Årsrapport og årsregnskap 2017 fra skatteoppkreveren i 
Søgne 

b. 21.06.18 PS 59/18 - Søknad om fritak fra politiske verv - Charlotte Søyland 
Hansen 

c. 21.06.18 PS 60/18 - Suppleringsvalg kontrollutvalget 
d. 21.06.18 PS 68/18 - Årsregnskap 2017 - Søgne Kommune 

 
4. Neste møte 23.10.18 

a. Sekretariatet foreslår at dette møtet avholdes som fellesmøte for 
kontrollutvalgene i K3 (evt. annen dato). 

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering.  
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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28/18 Eventuelt 20.09.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 20.09.2018 28/18 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 
Møtebehandling 
Følgende sak ble behandlet under eventuelt: 

1. Det blei stilt spørsmål om hvilke økonomiske forpliktelsene kommunene har til den 
lokale kirke.  
 
Kontrollutvalget ønsker å få forelagt en sak i neste møte som belyser hvilke 
økonomiske forpliktelsene kommunene har til den lokale kirke. 

 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


