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Møteprotokoll  
 

Kristiansand kontrollutvalg 

 
Dato: 06.12.2018 kl. 09:00 
Sted: Rådhuskvartalet, møterom Oscar Wergeland v/servicetorget 1. etg. 
Arkivsak: 18/00066 
  
Til stede:  Makvan Kasheikal (DEM), Terje Pettersen (H), May Erna Karlsen (SV), 

Svein Kjetil Stallemo (AP) – møtt kl. 09:30 og fikk innvilget permisjon fra kl. 

11:45 til kl. 14:00 (til stede under sak 70/18,71/18, 72/18, 75/18 og 
virksomhetsbesøket) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Tommy Tolfsen (FRP) for Vidar Karlsen (KRF) 

  
Forfall:  Vidar Karlsen (KRF) 
  
Andre: Revisjonssjef Tor Ole Holbek 

Ass. revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen 
Forvaltningsrevisor Maren Stapnes (sak 68/18) 
 
Ordfører Harald Furre (sak 73/18 og 74/18)  
Adm. dir. i AKT Siv Elisabeth Wiken (sak 69/18) 
Leder av varslingsgruppen Eva Berglund Åsland (sak 70/18) 
Økonomirådgiver Randi Bentsen (sak 71-72/18) 
Oppvekstdirektør Svein Ove Ueland (sak 73-74/18) 
Jurist/rådgiver Anita Nyheim (sak 73-74/18) 
PwC ved Hege Gabrielsen og Hanne Amalie Lian (sak 73/18) 
Rektor ved Wilds Minne skole Anne Marie Mauland Mansoor (sak 73/18) 
FAU leder ved Wilds Minne skole Ragne Waldeland (sak 73/18) 
Rektor ved Lindebøskauen skole Øystein Knudsen (sak 74/18) 
Rådgiver Torbjørn Grøtte (sak 74/18) 
Rektor ved Karrus skole Hege Ose (virksomhetsbesøket) 
Inspektør Kjetil Sandbakken (virksomhetsbesøket) 
Inspektør Vivian Paulsen (virksomhetsbesøket) 

  
Protokollfører: Rådgiver Alexander Etsy Jensen 
 -  
Møte ble avsluttet med virksomhetsbesøk ved Karrus skole. Formålet med virksomhetsbesøk 
var blant annet å: 

- Generell informasjon/presentasjon av skolen (f. eks. sykefravær, økonomi, faglige resultater, 
hovedfunn i medarbeiderundersøkelser og elevundersøkelsen, ungdataundersøkelsen m. m.) 

- Skolens arbeid med FLIK prosjektet (inkluderende læringsmiljø) 
- Skolens arbeid knyttet til mobbing (forebygging, avdekking og håndtering av mobbing) 
- Oppfølging etter mobilkranulykken - rutiner ifbm. bruk av maskiner og sikring av arbeider av 

hensyn til skolebarn 
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Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

9/18 18/00066-58 Godkjenning av møteinnkalling 06.12.18 4 

Møteprotokoll 

9/18 18/00066-59 Godkjenning av protokoll fra møte 05.11.18 5 

Saker til behandling 

66/18 18/00600-24 
Innstilling til valg av revisjonsordning for nye Kristiansand 
kommune 

6 

67/18 18/00600-25 
Innstilling til valg av sekretariatsordning for nye Kristiansand 
kommune 

7 

68/18 17/03046-12 
Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Sykefravær i Kristiansand 
kommune 

8 

69/18 17/03124-16 Oppfølging av selskapskontroll i Agder kollektivtrafikk AS 9 

70/18 18/08193-7 Varslingsgruppens bruk av eksterne tjenester og tilbydere 10 

71/18 18/13057-1 Orientering om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2018 11 

72/18 18/13058-1 Orientering - Rådmanns forslag til handlingsprogram for 2019 - 
2022 for Kristiansand kommune 

12 

73/18 18/06720-34 Oppfølging av sak ved Wilds Minne skole 13 

74/18 18/07046-21 Oppfølging av sak på Lindebøskauen skole 14 

75/18 18/13047-1 
Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og 
grunnlag for kompensasjon fra staten 15 

76/18 18/13063-1 Møte- og arbeidsplan for 2019 16 

77/18 18/00074-13 Orientering fra revisjonen 06.12.18 17 

78/18 18/00079-15 Referatsaker 06.12.18 19 

79/18 18/00085-13 Eventuelt 06.12.18 21 
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Kristiansand, 06.12.2018 
 
 
Makvan Kasheikal        Alexander Etsy Jensen 
Kontrollutvalgsleder        Rådgiver  
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Møteinnkalling 

9/18 Godkjenning av møteinnkalling 06.12.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 06.12.2018 9/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Møteinnkalling 06.12.18 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Møteinnkalling 06.12.18 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

9/18 Godkjenning av protokoll fra møte 05.11.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 06.12.2018 9/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 05.11.18 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 05.11.18 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

66/18 Innstilling til valg av revisjonsordning for nye Kristiansand 
kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 06.12.2018 66/18 
 
 
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. 

 
 
Møtebehandling 
Agder Kommunerevisjon IKS er part i saken og fratrådte behandlingen av saken jfr. 
Forvaltningsloven § 6, 1. ledd, bokstav a).  
 
Sekretariatet la frem sin innstilling til valg av revisjonsordning for nye Kristiansand 
kommune. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
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.  

 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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67/18 Innstilling til valg av sekretariatsordning for nye Kristiansand 
kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 06.12.2018 67/18 
 
 
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. 

 
 
Møtebehandling 
Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er part i saken og er derfor etter 
Forvaltningsloven § 6, 1. ledd, bokstav a) ikke habile til å gjennomføre saksutredning i saken. 
 
Sekretæren fratrådte ved behandlingen av saken og leder førte protokoll for denne saken. 
 
Utvalget drøftet saken med bakgrunn i utredningen fra settesekretariatet. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt av Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS. 
 
Vedtak  
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. 

 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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68/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Sykefravær i Kristiansand 
kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 06.12.2018 68/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering og avslutter saken. 
 
 
Møtebehandling 
Agder Kommunerevisjon IKS ved revisjonssjef Tor Ole Holbek og forvaltningsrevisor Maren 
Stapnes redegjorde for oppfølgingen som har vært som følge av forvaltningsrevisjons-
rapporten - Sykefravær i Kristiansand kommune.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering og avslutter saken. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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69/18 Oppfølging av selskapskontroll i Agder kollektivtrafikk AS 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 06.12.2018 69/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar tilbakemeldingene til orientering og forutsetter at rapportens anbefalinger 
følges videre opp i forbindelse etableringen av den nye kommunen og arbeidet med den nye 
kommunens eierstrategi. 
 
 
Møtebehandling 
Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om selskapskontrollen og kommenterte 
tilbakemeldingene fra AKT og kommunen om hvordan rapportens anbefalinger var fulgt opp.  
 
Administrerende Direktør Siv Wiken orienterte om selskapets oppfølging av anbefalingene i 
rapporten.  
 
Endringsforslag fremsatt i møtet: 
Kontrollutvalget tar tilbakemeldingene til foreløpig orientering og forutsetter at rapportens 

anbefalinger følges videre opp i forbindelse etableringen av den nye kommunen og arbeidet 

med den nye kommunens eierstrategi. Kontrollutvalget ønsker en tilbakemelding våren 2020 

om oppfølgingen av anbefaling nr. 3. 

 

Kontrollutvalget ønsker en ny orientering fra AKT innen mai 2019 om oppfølgingen av 

anbefaling 4,5 og 6 i rapporten. 

 

Likelydende vedtak ble fattet av kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune.  
 
Votering 
Enstemmig for endringsforslag fremsatt i møtet.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar tilbakemeldingene til foreløpig orientering og forutsetter at rapportens 
anbefalinger følges videre opp i forbindelse etableringen av den nye kommunen og arbeidet 
med den nye kommunens eierstrategi. Kontrollutvalget ønsker en tilbakemelding våren 2020 
om oppfølgingen av anbefaling nr. 3. 
 
Kontrollutvalget ønsker en ny orientering fra AKT innen mai 2019 om oppfølgingen av 
anbefaling 4,5 og 6 i rapporten. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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70/18 Varslingsgruppens bruk av eksterne tjenester og tilbydere 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 06.12.2018 70/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Leder av varslingsgruppen Eva Berglund Åsland var invitert til kontrollutvalgets møte for å 
gjennomgå oversikten over varslingsgruppens bruk av eksterne tjenester og tilbydere, i tillegg 
til å gi en status fra varslingsgruppen i møtet og svare på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
I tillegg ønsket kontrollutvalget informasjon om oppfølgingen av en konkret varslingssak. 
Kontrollutvalget besluttet derfor å lukke møtet under behandlingen jfr. Koml. § 31.3 på 
grunn av at saken inneholder opplysninger som er taushetsbelagte iht. Offl. § 13 jfr. Fvl. 
§13,1. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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71/18 Orientering om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 06.12.2018 71/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Regnskapssjef Arne Henrik Lukashaugen og økonomirådgiver Randi Bentsen var invitert til 
møtet for å orientere om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2018 og svare på spørsmål. 
Lukashaugen og Bentsen møtte for økonomidirektør Terje Fjellvang. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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72/18 Orientering - Rådmanns forslag til handlingsprogram for 2019 - 2022 
for Kristiansand kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 06.12.2018 72/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Regnskapssjef Arne Henrik Lukashaugen og økonomirådgiver Randi Bentsen var invitert til 
møtet for å orientere om rådmanns forslag til handlingsprogram for 2019 - 2022 for 
Kristiansand kommune og svare på spørsmål. Lukashaugen og Bentsen møtte for 
økonomidirektør Terje Fjellvang. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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73/18 Oppfølging av sak ved Wilds Minne skole 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 06.12.2018 73/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar notat/redegjørelse til orientering og avslutter saken. 
 
 
Møtebehandling 
PwC ved Hege Gabrielsen og Hanne Amalie Lian holdt en presentasjon om prosessarbeidet 
og resultatet på brukerundersøkelsene. I tillegg var rektor Anne Marie Mauland Mansoor og 
ny FAU leder Ragne Waldeland til stede. 
 
I tillegg møtte oppvekstdirektør Svein Ove Ueland og juridisk rådgiver Anita Nyheim.  
 
Tilleggsforslag fremsatt av sekretariatet i møtet: 
 
Kontrollutvalget ber om å få tilsendt sluttrapporten fra PwC når den foreligger.  

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak, samt tilleggsforslag fremsatt av sekretariatet i møtet.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar notat/redegjørelse til orientering og avslutter saken. 
 
Kontrollutvalget ber om å få tilsendt sluttrapporten fra PwC når den foreligger. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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74/18 Oppfølging av sak på Lindebøskauen skole 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 06.12.2018 74/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar notat/redegjørelse i sak på Lindebøskauen skole til orientering og 
avslutter saken. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet under behandlingen av saken jf. Kommunelovens § 
31.3 – jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13,1. 
 
Rådgiver Torbjørn Grøtte holde en presentasjon for utvalget om resultatet av bruker-
undersøkelsene. Rektor Øystein Knudsen svarte på spørsmål. I tillegg møtte oppvekstdirektør 
Svein Ove Ueland og juridisk rådgiver Anita Nyheim. 
 
Tilleggsforslag fremsatt av leder i møtet: 
 
Kontrollutvalget ber om å bli underrettet når endelig avklaring i saken foreligger.  

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak, samt tilleggsforslag fremsatt av leder. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar notat/redegjørelse i sak på Lindebøskauen skole til orientering og 
avslutter saken. 
 
Kontrollutvalget ber om å bli underrettet når endelig avklaring i saken foreligger.  
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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75/18 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og 
grunnlag for kompensasjon fra staten 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 06.12.2018 75/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Agder Kommunerevisjon IKS ved ass. revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen 
orientere nærmere i møte om saken og de kontroller revisor gjennomfører. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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76/18 Møte- og arbeidsplan for 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 06.12.2018 76/18 
 
 
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: Torsdager kl. 12:00: 07.02 – 07.03 - 11.04 - 09.05 - 20.06 - 29.08 - 19.09 – 
24.10 - 14.11 - 12.12 
 
Vedtaket oversendes bystyret til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet redegjorde for forslag til møte- og arbeidsplan for 2019.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
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: Torsdager kl. 12:00: 07.02 – 07.03 - 11.04 - 09.05 - 20.06 - 29.08 - 19.09 – 
24.10 - 14.11 - 12.12 
 
Vedtaket oversendes bystyret til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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77/18 Orientering fra revisjonen 06.12.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 06.12.2018 77/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Agder Kommunerevisjon IKS orienterte om følgende i møte: 

1. Vedtak etter forbundsbasert kvalitetskontroll utført 2018 – Agder Kommunerevisjon IKS 
 
Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om den gjennomførte forbundsbasert 
kvalitetskontroll utført 2018 og vedtaket. Vedtaket: Godkjent uten merknad (topp resultat) 
 

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

 
3. Status – Pågående arbeid 

a. Forvaltningsrevisjon – BPA – sendes på høring nå i desember  
b. Forvaltningsrevisjon - Kristiansand kommunens tilsyn med byggesaker og 

ulovlighetsoppfølging – kommet godt i gang, ferdig første kvartal 2019 
c. Selskapskontroll i Kanalbyen Utvikling AS – Godt i gang, ferdigstilles våren 2019. 

 
4. Oppfølging – Uttalelser fra revisjonen til avsluttede byggeregnskaper 

Ass. revisjonssjef Monica H. Smith-Tønnessen orienterte om oppfølgingen. 
 

5. Oppfølging av nummerert brev – anvisningsreglementet 
Ass. revisjonssjef Monica H. Smith-Tønnessen orienterte om oppfølgingen. 
 

6. Avlevering av papirarkiver fra tidligere sekretær - Kontrollutvalget for Kristiansand (før 
01.07.14) 
Revisjonssjef Tor Ole Holbek redegjorde for håndteringen av det gamle papirarkivet. Saken er 
nå løst og papirarkivet er sendt til fjernarkivering hos IKAVA.  
 

4. Svar fra Fylkesmannen vedr. begrensningene knyttet til innsyn i selskaper med private eiere 
 
Fylkesmannen svarer med at de legger til grunn uttalelsene som følger saken.  
 
Kontrollutvalget anmoder bystyret om å ta initiativ til vedtektsendringer i aksjeselskaper med 
både privat og kommunalt deleierskap, som sikrer innsyn etter samme ramme som følger av 
Kommuneloven § 80. 
 

5. Forespørsel om gjennomgang av den økonomiske situasjonen og forvaltningen rundt tjenester 
for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen 

 
Kontrollutvalget ønsker at dette arbeidet ses nærmere på ved utarbeidelse av 
overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for neste periode.   
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6. Særattestasjoner  
Ass. revisjonssjef Monica H. Smith-Tønnessen delte ut en oversikt over antall særattestasjoner 
som revisjonen har foretatt inneværende år. Oversikten viste at revisjonen har foretatt 112, 
særattestasjoner i 2018.  
 

7. Oversikt over varslingssaker  
Revisjonssjef Tor Ole redegjorde for antall varslingssaker og oppfølging av disse.  
 

8. Foreløpig innberetning – helse- og sosialsektoren  
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. 
 

9. Foreløpig innberetning – helse- og sosialsektoren  
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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78/18 Referatsaker 06.12.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 06.12.2018 78/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

1. Referatsaker 
a. Status utbygging av Odderøya renseanlegg pr 29.11.2018 

Teknisk direktør Terje Lilletvedt og Torleif Jacobsen prosjektleder gav en kort 
redegjørelse for status i saken.   
 

b. Status – Oppfølging av diverse saker v/sekretariatet 
i. Tilsynsrapport etter drapet på Sørlandssenteret - "Historien om Stina" – Ny 

oppdatering til Fylkesmannen januar 2019  
ii. Kommunens arbeid knyttet til A-krim – avventer at bystyret skal vedta 

modellen.  
iii. Varslingssak - Teknisk sektor – Ikke avsluttet  

 
c. Referat fra Temarks høstkonferanse i Bø i Telemark 

 
2. Innkommen post: 

a. Anonym henvendelse – Varslingssak vedr. Kristiansand Havn – Eiendommer, handle 
i havnas beste og eventuell inhabilitet. 

 
Kontrollutvalget ber om å få forelagt en ordinær sak i neste møte.  
 

b. Henvendelse fra Åse Berit Westergren vedr. klage på byggesak 
 

Henvendelsen har vært gjenstand for klagebehandling hos Fylkesmannen og 
faller derfor utenfor kontrollutvalgets mandat. Sekretariatet sender endelig svar 
på henvendelsen. 

 
c. Henvendelse ved. håndtering av penger og visa kort til en bruker ved en av 

kommunens enheter (U.OFF. jfr. Offl. § 13 jfr. Fvl. § 13,1) 
 

Saken undersøkes videre av revisjonen.  
 

3. Saker behandlet i bystyret 
a. 21.11.18 sak 129/18 - Kristiansand kommunes a-krimmodell og 

seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter 
 

4. Neste møte 07.02.19 
b. Orientert om effektene av sammenslåingsprosessen for Kristiansand kommune 
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Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak, samt endringsforslag i pkt. 2a-c 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering.  
 
Pkt. 1, 3-4: Tas til orientering. 
 
Pkt. 2a: Kontrollutvalget ber om å få forelagt en ordinær sak i neste møte.  
 
Pkt. 2b: Henvendelsen har vært gjenstand for klagebehandling hos Fylkesmannen og 
faller derfor utenfor kontrollutvalgets mandat. Sekretariatet sender endelig svar 
på henvendelsen. 
 
Pkt. 2c: Saken undersøkes videre av revisjonen. 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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79/18 Eventuelt 06.12.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 06.12.2018 79/18 
 
 
 
Møtebehandling 
Ingen saker ble behandlet under eventuelt.  
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


