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Møteinnkalling  
 

Kristiansand kontrollutvalg 

 
Dato: 07.02.2019 kl. 12:00  
Møtested: Rådhuset, formannskapssalen  
Arkivsak: 19/00173  
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: 
Økonomidirektør/ass. rådmann Terje Fjellvang (sak 1/19)   Kl. 12:00 
Juridisk spesialrådgiver Tor Kydland (sak 2/19)      Kl. 12:45 
Virksomhetsleder Lisbeth Bergstøl (sak 2/19)      Kl. 12:45 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

1/19 19/00173-1 Godkjenning av møteinnkalling 07.02.19 3 

Møteprotokoll 

1/19 19/00173-2 Godkjenning av protokoll fra møte 06.12.18 4 

Saker til behandling 

1/19 18/00600-33 Orientert om effektene av sammenslåingsprosessen for 
Kristiansand kommune 

5 

2/19 18/05885-7 Forvaltningsrevisjonsrapport - Brukerstyrt personlig 
assistanse (BPA) 

7 

3/19 18/11869-6 Oppfølging av henvendelser vedr. Kristiansand Havn 10 

4/19 18/11255-5 01/19 Mislighetssak økonomisektoren - Endelig innberetning 13 

5/19 19/02252-1 
Årsoversikt over økonomiske uregelmessigheter og misligheter 
som er endelig innberettet til kontrollutvalget i 2018 14 
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6/19 19/03115-1 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Kristiansand kommune 17 

7/19 19/02922-1 Revisors egenvurdering av uavhengighet 18 

8/19 19/00178-1 Orientering fra revisjonen 07.02.19 20 

9/19 19/00183-1 Referatsaker 07.02.19 21 

10/19 19/00186-1 Eventuelt 07.02.19 22 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no og First Agenda appen. 
 
 
Vennesla, 01.02.2019 
 
For 
Leder Makvan Kasheikal 
 
Alexander Etsy Jensen (sign.) 
Rådgiver  
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Møteinnkalling 

1/19 Godkjenning av møteinnkalling 07.02.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00173-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 07.02.2019 1/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 07.02.19 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Møteinnkalling 07.02.19 
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Møteprotokoll 

1/19 Godkjenning av protokoll fra møte 06.12.18 
 
Arkivsak-dok.  19/00173-2 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 07.02.2019 1/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 06.12.18 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll 06.12.18 
 
 

Vedlegg til sak 

Protokoll 06.12.18
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Saker til behandling 

1/19 Orientert om effektene av sammenslåingsprosessen for Kristiansand 
kommune 
 
Arkivsak-dok.  18/00600-33 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 07.02.2019 1/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
Kontrollutvalget ber rådmannen om å bli holdt videre orientert om utviklingen i 
sammenslåingsprosessen i den «gamle kommunen». 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 30.08.18 sak 47/18 - Orientert om effektene av 
sammenslåingsprosessen for Kristiansand kommune. Følgende vedtak ble fattet: 
 
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. 

 

I tillegg har kontrollutvalgene i K3 avholdt felles møte 05.11.18 hvor de fikk en orientering om 
sammenslåingsprosessen i forhold til den nye kommunen ved programleder.  
 
Det går frem av vedtaket at en slik orientering skal gis i forbindelse med fremleggelse av 
tertialrapportene i kontrollutvalget. Det har imidlertid ikke blitt gjort av ulike årsaker, men 
sekretariatet forsøker å tilpasse at en slik orientering blir gitt omtrent en gang hvert halvår for 
den «gamle kommunen».  
 
Saksopplysninger: 
Som kontrollutvalget er kjent med er det mange forhold som må på plass i en 
kommunesammenslåingsprosess, og det gjør noe med risikobildet og fare for svikt i 
internkontrollen. 
 
Det går frem av sjekklisten som utarbeidet av NKRF som kontrollutvalget tidligere har fått 
forelagt, at kontrollutvalget i denne fasen bør vurdere å endre fokus fra den normale 
bakoverskuende 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 
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fokuset på internkontroll, interkommunalt samarbeid, eierstyring mv. er på plass både i forhold 
til ny kommune, men også i «gammel kommune» inntil denne opphører. 
 
Kontrollutvalget har invitert rådmann for å orientert om effektene av sammenslåingsprosessen 
for Kristiansand kommune, for rådmann stiller økonomidirektør/ass. rådmann Terje Fjellvang. 
Fjellvang 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 eller omtrent en gang pr halvår som er praktisert frem til nå.  
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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2/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Brukerstyrt personlig 
assistanse (BPA) 
 
Arkivsak-dok.  18/05885-7 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 07.02.2019 2/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport - Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i 
Kristiansand kommune til etterretning og oversender saken til bystyret med følgende forslag til 
vedtak: 
 
Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport - Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Kristiansand 
kommune til etterretning og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger.  
 
Bystyret ber videre rådmann om å gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 
06.06.19 for de tiltak som er satt i gang for å følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget vedtok overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 i møte 
25.08.16 
sak 36/16. Bystyret fattet endelig vedtak i møte 21.09.16, sak 135/16. Dette prosjektet går ikke 
frem av 
plan for forvaltningsrevisjon, men bystyret har delegert myndighet til kontrollutvalget til å foreta 
endringer og omprioriteringer i planen, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter 
innenfor 
de utvalgte områdene i planen.  
 
Dette prosjektet kom opp på dagsorden som et innspill fra ordføreren til kontrollutvalget og 
Agder Kommunerevisjon IKS, med ett ønske om å få en gjennomgang av kommunens 
praktisering av ordningen. 
 
Kontrollutvalget foretok bestilling av dette forvaltningsrevisjonsprosjektet i møte 28.06.18, sak 
41/18. 
 
Kontrollutvalget har blitt holdt orientert gjennom prosjektets gang. 
 
Saksopplysninger: 
I tråd med vedtak i Kontrollutvalget i Kristiansand kommune har Agder Kommunerevisjon 
gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt som tar for seg problemstillinger knyttet opp mot 
(1) Kristiansand kommunes tildelingspraksis når det gjelder brukerstyrt personlig assistanse 
(BPA) sammenliknet med andre storbykommuner, (2) i hvilken grad kommunens tildeling av, 
samt utmåling av timer til, BPA skjer i samsvar med gjeldende regelverk, og (3) i hvilken grad 
kommunens praktisering av BPA-ordningen er i tråd med ordningens intensjon. 
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Under fremgår undersøkelsens hovedfunn og konkluderer på rapportens tre problemstillinger. 
 
Det går frem av forvaltningsrevisjonsrapporten at det er stor avstand mellom norske kommuner 
på den ene siden og interesseorganisasjonene for funksjonshemmede på den andre siden når det 
gjelder oppfatningen av hva BPA er samt hvilket likhetsbegrep som ligger til grunn for 
ordningen. På den ene siden vektlegger kommunene at BPA ikke er en egen tjeneste, men en 
annen måte å organisere praktisk bistand på. På den andre siden vektlegger 
interesseorganisasjonene og arbeidslederne i Kristiansand kommune at BPA bør ses på som et 
«likestillingstilbud og et frigjøringsverktøy». Revisjonen tar i rapportens kapittel 4, hvor 
innsamlede data i kapittel 3 vurderes opp mot revisjonskriteriene i kapittel 2, nærmere for oss 
hvordan rettighetsfestingen av BPA, som altså skal ivareta ulike og til dels motsetningsfylte 
hensyn, er avgrenset på en måte som gir betydelig rom for kommunalt selvstyre og lokale 
tilpasninger, og dermed for variasjon mellom kommunene når det gjelder praktiseringen av 
BPA-ordningen. Oppsummert konkluderer revisjonen med følgende under hver problemstilling:  
 
Problemstilling 1. 
Kristiansand er blant storbykommunene med de laveste andelene BPA-brukere, og kommunen 
bruker selv ord som «nøktern» og «restriktiv» om egen tildelingspraksis. Det viser seg samtidig 
at Bærum kommune, som hadde de klart største andelene BPA-brukere av storbykommunene i 
2017, nå jobber med å stramme inn tildelingspraksis for kommunens BPA-ordning, og at 
tildelingspraksis i Kristiansand og Sandnes, hvor andelene er lave, fungerer som referanser for 
dette arbeidet, jf. avsnitt 3.5 og 4.2.1 i denne rapporten. 
 
Problemstilling 2. 
Gjennomgangen av klager til Fylkesmannen knyttet opp mot kommunens BPA-vedtak viser at 
Kristiansand kommune isolert sett har hatt en høy omgjørelses- og tilbakesendingsrate. Samtidig 
må det understrekes at Kristiansand kommunes omgjørelses- og tilbakesendingsrater er på linje 
med landsgjennomsnittet, noe som indikerer at tolkningen av regelverket når det gjelder BPA er 
en nasjonal utfordring snarere enn noe som er særegent for Kristiansand. Videre viser 
kommunen til at det jobbes systematisk med å lære av Fylkesmannens behandling av klager. Det 
må således antas at Fylkesmannen som klageinstans bidrar til å sørge for at Kristiansand 
kommunes BPA-praksis stadig vurderes og korrigeres i forhold til gjeldende lovverk, og alt i alt 
oppfatter revisjonen at kommunens tildelingspraksis når det gjelder BPA er innenfor lovens 
minstekrav til forsvarlige tjenester, jf. avsnitt 4.2.2 i denne rapporten. 
 
Problemstilling 3. 
Det går frem av rapporten at revisjonen oppfatter at BPA-tjenestens løpende arbeid med 
kommunens aktive BPA-ordninger, det vil si «utfører-siden» i kommunens bestiller-
utførermodell, gjøres på en god måte som i stor grad er i tråd med ordningens intensjon. 
Misnøyen med kommunen synes på den annen side i det store og hele å være knyttet til 
«bestiller»-siden, det vil si tilnærmingen til kommunens tildeling av BPA, behovsvurdering og 
utmåling av tid, snarere enn til «utfører»-siden, det vil si til oppfølgingen arbeidslederne får av 
kommunens BPA-tjeneste. Når det gjelder spørsmålet om kommunens praksis for tildeling av 
BPA og utmåling av timer, det vil si «bestiller-siden» i kommunens bestiller-utførermodell, er i 
tråd med BPA-ordningens intensjon, så er det et vanskelig spørsmål gitt hvordan 
rettighetsfestingen er utformet og avgrenset, jf. avsnitt 4.2.3 i denne rapporten.  
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Revisjonen har videre med utgangspunkt i dimensjonene «likebehandling» og «ressurser», valgt 
å skissere alternative måter å tilnærme seg dette spørsmålet på, samt styrkene og svakhetene ved 
disse alternativene, jf. kapittel 4.3 i rapporten.  

- Alt. 1: Avvikle likebehandlingsprinsipp og økte ressurser: BPA som særtjeneste 
- Alt. 2: Holde på likebehandlingsprinsipp og økte ressurser: mer BPA med lavt timetall 
- Alt. 3: Holde både på likebehandlingsprinsipp og på ressursinnsats: videreføre restriktiv praksis 

 
Hvilket av alternativene som skal legges til grunn må sies å være et politisk spørsmål, og i 
utgangspunktet synes alle tre alternativene å være mulige veier fremover for Kristiansand 
kommune.  
 
Det går frem av rapporten at revisjonen på bakgrunn av deres undersøkelse og de funn som er 
gjort, vil gi følgende anbefalinger: 

1. Kristiansand kommune bør velge et av de tre alternativene revisjonen har skissert når det gjelder 
kommunens tilnærming til tildeling av BPA og utmåling av timer. 

2. Kristiansand kommune bør arbeide for å redusere kommunens saksbehandlingstid i forbindelse 
med klagesaker til Fylkesmannen, herunder saksbehandlingstiden når Fylkesmannen opphever 
kommunens vedtak. 

3. Kristiansand kommune bør se nærmere på i hvilken grad justeringer i kommunens tilnærming til 
kartlegging av behov og tildeling av tjenester kan bidra til å styrke brukeropplevelsen og 
brukermedvirkningen. 

 
Rådmannen har i tråd med kommuneloven § 77 punkt 6 fått anledning til å uttale seg om 
rapporten. Rådmannen sine uttalelser ligger ved rapporten.  
 
Videre vises det til rapporten som blant annet gir en nærmere beskrivelse av de konkretiseringer, 
avgrensninger og metodevalg revisjonen har benyttet for prosjektet. 
 
Agder Kommunerevisjon IKS vil legge frem rapporten i møte og svare på eventuelle spørsmål 
fra kontrollutvalgets medlemmer. I tillegg vil helse- og sosialsektoren være representert i møte 
med Tor Kydland (som stedfortreder for helse- og sosialdirektøren) og Lisbeth Bergstøl, 
virksomhetsleder for virksomhet bolig- og tjenestetildeling. 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet finner at det er godt samsvar mellom kontrollutvalgets bestilling og 
forvaltningsrevisjons-rapporten, og mellom utredningen og konklusjoner/anbefalinger fra 
revisjonen. 
 
Videre er det etter sekretariatets vurdering viktig at rådmann bes om å gi en skriftlig 
tilbakemelding til kontrollutvalget, dette for å sikre at rapportens anbefalinger blir fulgt opp og at 
det igjen bidrar til forbedring. 
 
 
Vedlegg:  

- Forvaltningsrevisjonsrapport - Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 
 

Vedlegg til sak 

Forvaltningsrevisjo
n 2019 - Brukerstyrt personlig assistanse i Kristiansand kommune 
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3/19 Oppfølging av henvendelser vedr. Kristiansand Havn 
 
Arkivsak-dok.  18/11869-6 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 07.02.2019 3/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets vurderinger som går frem av saken og tar saken til 
orientering. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har i to omganger mottatt anonyme henvendelser vedr. Kristiansand Havn. 
Begge henvendelsene dreier seg i korte trekk om salg av silotomt eid av Kristiansand Havn og 
eiendom rundt eid av Kanalbyen og prosess rundt dette. Henvendelsene ble lagt frem for 
kontrollutvalget henholdsvis i møte 27.09.18 (sak 62/18-2a) og i møte 06.12.18 (sak 78/18-2a). 
Følgende vedtak ble fattet i de to møtene. 
 
27.09.18 (sak 62/18-2a): 
Tas til orientering. 

 
06.12.18 (sak 78/18-2a): 
Kontrollutvalget ber om å få forelagt en ordinær sak i neste møte. 

 

Sistnevnte vedtak er bakgrunnen for at kontrollutvalg får forelagt denne saken.  
 
Saksopplysninger: 
Begge henvendelsene er sendt anonymt og de er ikke datert. I korte trekk dreier begge 
henvendelsene seg om salg av silotomt eid av Kristiansand Havn og eiendom rundt eid av 
Kanalbyen og prosess rundt dette. 
 
Henvendelsen med tittelen «Varslingssak vedrørende Kristiansand havn - Eiendommer, handle i 

havnas beste og eventuell inhabilitet» går frem av Kystverket sin postjournal. Kystverkets 
referanse er 2018/511 og dokumentet er datert 17.09.18. Som det går frem av «varslet» er det 
stilet til både Kystverket og kontrollutvalget i Kristiansand kommune.  
 
Med bakgrunn i at Kystverket også har vært inne i saken, har sekretariatet sendt en forespørsel til 
Kystverket 08.01.19, hvor sekretariatet ber om en tilbakemelding på hva som er status for 
Kystverkets oppfølging av saken. Svar fra Kystverket er mottatt 15.01.19. 
 
Det går frem av svaret at Kystverket er delegert myndighet etter havne- og farvannsloven § 48 
andre ledd til å «prøve lovligheten av en kommunes vedtak eller annen disposisjon over 

havnekapitalen». 
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Videre opplyses det at Kystverket våren 2018 har vurderte om Kristiansand Havn KF overholdt 
tidligere gitt tillatelser til å benytte havnekapital til andre formål enn havnevirksomhet. 
Tillatelsene gjelder eiendommer på silokaia, men ikke den såkalte silotomten. Kystverket 
avdekket ikke brudd på tillatelsene. Saken er avsluttet. 
 
«Varselet» datert 17.09.18 avstedkom ikke ytterligere saksbehandling hos Kystverket. De 
forholdene som ble omtalt, var til dels dekket av den behandlingen som Kystverket foretok første 
halvår 2018. Dels gjaldt brevet forhold som er på siden av det som naturlig hører inn under det 
statlige tilsynet etter havne- og farvannsloven § 48, for eksempel salg av kommunal eiendom til 
nærstående. 
 
Det går også frem at Kystverket har gitt noen anvisninger når det gjelder et eventuelt salg av 
silotomta. Kystverket bemerker videre at det imidlertid ikke er naturlig at statlig etat detaljstyrer 
prosessen frem mot et eventuelt salg, og de har ikke noen pågående sak når det gjelder dette. 
 
Vedlagt følger forespørselen til Kystverket datert 08.01.19, svaret fra Kystverket datert 15.01.19 
og Kystverkets siste brev til Kristiansand Havn KF vedrørende tilsynet med tillatelsene knyttet 
til silokaia og «varselet» datert 17.09.18. 
 
Når det gjelder reguleringsendring for Silokaia felt F-1A m.fl. behandlet bystyret saken i møte 
23.01.19 sak 13/19. Følgende vedtak ble fattet: 

1. Bystyret vedtar reguleringsendringen for Silokaia felt f_1A m.fl. sist datert 10.08.2018, med 

bestemmelser sist datert 04.12.2018, med følgende endringer: 
a. Pkt. 3.11.5. i bestemmelsene. 100 % av p – plassene i området innenfor felt p_PTin1, 

f_PTIN2 og f_P1A skal tilrettelegges for el – bil og andre ladbare hybridbiler og være 

tilrettelagt for sambruk, mens 25 % av p-plassene skal tilrettelegges for el – bil og andre 
ladbare hybridbiler og være tilrettelagt for sambruk, for resten av planen for Silokaia, 

plan 1400. 
b. Pkt. 3.11.6 i bestemmelsene. Det skal sikres oppstillingsplass for minimum 1 sykkel pr. 

boenhet og min.1,5 sykkel pr. 100 m2 forretning/kontor/ tjenesteyting/bevertning mv. for 

felt f_1A, o_Tin1, o_Tin2 og for resten av planen for Silokaia, plan 1400. 

(44/8) 
2. Plan 1082, opprinnelig plan for Silokaia, oppheves. 

(44/8) 

 
Vurdering fra sekretariatet: 
Som det fremgår av de anonyme henvendelsene er de sendt til kontrollutvalget til informasjon. 
Sekretariatet gjør oppmerksom på at vi ikke har foretatt konkrete undersøkelser av punktene som 
fremgår av henvendelsene. Men vi har forsøkt å kartlegge hva saken omhandler og hva som er 
status for Kystverkets oppfølging av saken, før kontrollutvalget får saken til behandling.  
 
Sekretariatet legger Kystverkets konklusjon om at det ikke er avdekket brudd på tillatelsene til 
grunn, samt at Kystverket har avsluttet saken. Med det som bakgrunn kan ikke sekretariatet se at 
det er behov for å undersøke dette nærmere eller iverksette egne kontrolltiltak knyttet til 
verdsettelse av Siloeiendommen i forbindelse med makeskifte med videre. 
 
Når det gjelder reguleringsendring for Silokaia felt F-1A m.fl. er den delen av saken behandlet 
av bystyret i møte 23.01.19 sak 13/19. På generelt grunnlag minner sekretariatet om at 
kontrollutvalget ikke har anledning til å overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av 
kommunens folkevalgte organer eller vurdere hensiktsmessigheten av politiske vedtak. 
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Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta saken til orientering, og anbefaler ikke videre 
oppfølging av informasjonen som går frem av de to anonyme henvendelsene.  
 
Vedlegg:  

- Anonym henvendelse til kontrollutvalgets leder vedr. salg av silotomt eid av Kristiansand Havn 
og eiendom rundt 

- Varsel vedrørende Kristiansand Havn KF   
- Forespørsel om status i sak 2018/511 Kristiansand havn – Havnekapital 
- Svar på forespørsel om status i sak 2018/511 Kristiansand havn - Havnekapital  

 
 

Vedlegg til sak 

Svar på forespørsel 
om status i sak 2018/511 Kristiansand havn - Havnekapital

Brev til Kristiansand 
Havn KF datert 30. november 2018 fra Kystverket

Forespørsel om 
status i sak 2018/511 Kristiansand havn - Havnekapital

Varsel vedrørende 
Kristiansand Havn KF

Anonym 
henvendelse til kontrollutvalgets leder vedr. salg av silotomt eid av Kristiansand Havn og eiendom rundt 
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4/19 01/19 Mislighetssak økonomisektoren - Endelig innberetning 
 
Arkivsak-dok.  18/11255-5 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 07.02.2019 4/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar revisjonens endelige innberetning av 11.01.2019 til orientering og slutter seg 
til revisjonens anbefalinger.  
 
Bakgrunn for saken: 
I henhold til Revisjonsforskriften § 3 skal revisor gjennom revisjonen bidra til å forebygge og 
avdekke misligheter og feil. Videre går det frem av forskriften at dersom det konstateres 
misligheter ved revisjon, eller på annen måte, skal revisor straks sende foreløpig innberetning til 
kontrollutvalget. Foreløpig innberetning ble lagt frem for kontrollutvalget i møte 27.09.18 sak 
59/18. Når saksforholdet er nærmere klarlagt skal revisor sende endelig innberetning til 
kontrollutvalget. Revisor skal sende kopi av innberetningen til rådmann. 
 
Saksopplysninger: 
Med bakgrunn i Revisjonsforskriften § 3 sender revisjonen endelig innberetning til 
kontrollutvalget.  
 
I korte trekk gjelder saken uregelmessigheter knyttet til en ansatt sitt skattetrekk, samt at det var 
forsvunnet kontanter fra en velferdskasse. Forholdet ble avdekket ved en tilfeldig kontroll. 
Revisjonen påpeker at internkontrollen knyttet til ansattes endring av opplysninger på seg selv 
har vært for svak og at personalsaken ikke er blitt tilstrekkelig dokumentert. Revisjonen har 
følgende anbefalinger: 

- Revisjonen anbefaler at en utarbeider skriftlige retningslinjer knyttet til endring av lønnsdata for 
ansatte i lønningsavdelingen.  

- Revisjonen anbefaler at en påser at personalsaker blir tilstrekkelig dokumentert og avsluttet, i 
dette tilfellet mangler det dokumentasjon på hvorfor den skriftlige advarsel ikke er gitt.  

 
Videre vises det til sakens vedlegg som er unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven § 13 og 
Forvaltningsloven § 13,1.  
 
Revisjonen vil redegjøre for saken i møte. 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
På grunn av at saken inneholder opplysninger som er taushetsbelagte etter lovverket vil 
sekretariatet anbefale utvalget å lukke møtet under behandlingen jf. Kommunelovens § 31.3 – jf. 
Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13,1. 
 
 
Vedlegg:  

- Mislighetssak økonomisektoren - Endelig innberetning (U.OFF. iht. Offl. § 13 jf. Fvl. § 13,1) 
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5/19 Årsoversikt over økonomiske uregelmessigheter og misligheter som er 
endelig innberettet til kontrollutvalget i 2018 
 
Arkivsak-dok.  19/02252-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 07.02.2019 5/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar oversikt over endelige innberetninger i saker om økonomiske 
uregelmessigheter og misligheter i 2018 til orientering. 
 
Saken sendes kommunalutvalget. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Revisjonsforskriften § 3 gir revisjonen i oppgave å sende foreløpig innberetning til 
kontrollutvalget når det konstateres misligheter. Når saksforholdet er nærmere klarlagt, skal 
revisor sende endelig innberetning. 
 
I denne saken gis en oversikt over endelige innberetninger om økonomiske uregelmessigheter 
og misligheter rapportert til kontrollutvalget i 2018. I tillegg gis det en oversikt over antall og 
typer saker endelige innberettet i perioden 2015–2018. 
 
Saksopplysninger: 
Det ble endelig innberettet 3 (4) saker til kontrollutvalget i 2018. To av sakene omhandlet 
misligheter begått av kommunalt ansatte som har gjort bedrageri, en sak omhandler tyveri fra 
bruker og en sak omhandler underslag. De omtalte 3 (4) mislighetssakene ble rapportert inn til 
revisjonen av kommunens virksomheter i henhold til «Rutine for økonomiske misligheter og 
andre straffbare forhold begått av ansatte» Revisjonen har tidligere uttalt at de erfarer at 
virksomheter har ulike vurderinger av hva de har en plikt til å innrapportere etter vedtatt rutine. 
Det er dermed en risiko for at oversikten over endelige innberetninger til kontrollutvalget ikke 
gir et fullstendig bilde av de økonomiske misligheter som blir avdekket i kommunen. Revisjonen 
informerer virksomhetene om rutinene og innrapporteringsplikten i forbindelse med 
oppstartsmøter i regnskapsrevisjonen. 
 
Revisjonens arbeid med foreløpig og endelig innberetning inngår som ett av flere elementer i 
arbeidet med å forebygge og avdekke misligheter og feil, jfr. revisjonsforskriften§ 3. Ytterligere 
revisjonshandlinger utført av regnskapsrevisjonen er blant annet revisjon av den interne kontroll, 
«Red Flag»- analyser, undersøkelser av varsler samt bistand revisjonen yter til virksomhetene 
med å avdekke om det faktisk har skjedd mislige forhold i en meldt sak, jfr. rutinen. Også i 
forvaltningsrevisjon kan det gjennomføres undersøkelser av internkontroll av relevans for 
forebygging av misligheter. 
 



 

 15  

Hovedtyngden av det mislighetsrettede arbeidet består i å avdekke områder hvor det kan være 
risiko for misligheter og eventuelt bidra i diskusjon om forebyggende tiltak. Handlingene er 
basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger. 
 
Enkeltsakene 
Nedenstående tabell gir en oversikt over hvilke virksomheter som har vært omhandlet i de 
endelige innberetningene i 2018: 
 
Sak   KU-sak  Sektor/virksomhet  Status    
1  7/18  Helse- og sosialsektoren  Endelig innberetning  
2  16/18  Helse- og sosialsektoren  Endelig innberetning 
3  60/18  Teknisk sektor    Endelig innberetning 
 
Kontrollutvalget har tatt alle innberetningene til orientering. Nedenfor følger et kort resymé av 
de endelige innberetningene: 
 

1. Helse- og sosialsektoren - Underslag 
En ansatt ved en enhet i helse- og sosialsektoren var mistenkt for ureglementert bruk av brukers 
bankkort og aktivt rusmisbruk over flere år. Den ansatte fikk forhåndsvarsel om avskjed. Den 
ansatte har erkjent de faktiske forhold. Forholdet ble anmeldt.  
 
Den ansatte sa opp sin stilling i Kristiansand kommune.  
 

2. Helse- og sosialsektoren – Tyveri av medisiner penger og eiendeler  
En ansatt ved en enhet i helse- og sosialsektoren var mistenkt for tyveri av medisiner (A- og B-
preparater), dette ble avdekket ved telling. Det ble også oppdaget at det forsvant kontanter fra en 
beboer, i tillegg til at det forsvant eiendeler fra beboere/ansatt. Tyveri av medikamenter ble 
avdekket ved bruk av viltkamera. Den ansatte ble varslet om mulig opphør av 
ansettelsesforholdet. Den ansatte erkjent delvis de faktiske forhold. Forholdet ble anmeldt og den 
ansatte ble avskjediget fra sin stilling i Kristiansand kommune. 
 

3. Teknisk sektor – to tilfeller av mulig bedrageri  
Saken dreier seg om to forhold ved samme enhet, og det er to ansatte involvert.  
 
Begge forholdene dreier seg om uriktig føring av overtidstimer. De ansatte fikk forhåndsvarsel 
om avskjed og det ble gjennomført drøftingsmøte. Forholdet ble anmeldt og den ansatte sa opp 
sin stilling i Kristiansand kommune, mens den andre ble avskjediget fra sin stilling i Kristiansand 
kommune. I tillegg ble det krevd tilbakebetaling av for mye utbetalt lønn fra begge.  
 
Revisjonen har undersøkt forholdene hver for seg og avgitt to separate endelige innberetninger.  
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Oversikt over antall og typer saker i perioden 2015–2018 
Tabellen under viser utviklingen i antall saker og hvilke type saker som har blitt innberettet i 
perioden 2015–2018. Tyveri fra bruker og underslag er fortsatt de hyppigst forekommende 
sakene, og tyveri fra bruker utgjør om nær halvparten av alle sakene i løpet av de åtte årene. 
 

*To forhold hvor det er avgitt separate endelige innberetninger, men behandlet som samme sak.  

 

 
Vurdering fra sekretariatet: 
I tillegg til å behandle foreløpig- og endelig innberetning, har kontrollutvalget ved flere 
anledninger rettet fokus på kommunens internkontroll for å forhindre misligheter. I møte 
25.08.16 sak 35/16 ble slikt vedtak fattet (utdrag av vedtaket): 
 
«… Kontrollutvalget ber rådmann om å få forelagt en årsoversikt over økonomiske 

uregelmessigheter og misligheter …»  

 
En slik ordning har imidlertid aldri kommet på plass, og sekretariatet har kommet frem til at det 
er mest hensiktsmessig at sekretariatet utarbeider en slik årsoversikt med bakgrunn i endelig 
innberetning fra revisjonen.  
 
Ved å få forelagt en slik årsoversikt over økonomiske uregelmessigheter og misligheter som er 
endelig innberettet til kontrollutvalget, tror sekretariatet at det kan bidra til en bevisstgjøring i 
hele organisasjonen i tillegg til å sikre at kravene i revisjonsforskriften § 3 blir fulgt.  
 
Sekretariatet anbefaler videre at samme oversikt blir forelagt kommunalutvalget, som er 
kommunens arbeidsgiverorgan.  
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
 
  

Årstall Tyveri 
fra 

bruker 

Underslag Sammenbla
nding av 
privat og 

kommunal 
økonomi 

Korrupsjon Bedrageri Tyveri Urettmessig 
lønn/ 

godtgjørelse 

Annet Total 

2015         0 

2016 1     2 1 1 5 

2017        1 1 

2018 1 1   2    4* 



 

 17  

6/19 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Kristiansand kommune 
 
Arkivsak-dok.  19/03115-1 
Arkivkode.  004  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 07.02.2019 6/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget slik den foreligger. 
 
Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende innstilling til vedtak: 
 
Bystyret tar Årsmelding 2018 fra kontrollutvalget i Kristiansand kommune til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget skal informere bystyret om sitt arbeid, jf. Kommuneloven § 77 punkt 6. Dette 
gjøres gjennom å legge frem årsmelding for aktiviteten i kontrollutvalget. Årsmeldingen skal 
sammen med møte- og arbeidsplanen for samme periode gi bystyret en mulighet til å følge med 
på om de vedtatte planer, oppgaver og målsetninger blir fulgt opp. 
 
Utkast til årsmelding for 2018 blir lagt frem for godkjenning i utvalget, som så sender den 
endelige årsmeldingen videre til behandling i bystyret. 
 
 
Vedlegg:  

- Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Kristiansand kommune 
 
 

Vedlegg til sak 

Årsmelding 2018 - 
Kontrollutvalget Kristiansand 
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7/19 Revisors egenvurdering av uavhengighet 
 
Arkivsak-dok.  19/02922-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 07.02.2019 7/19 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringene til etterretning. 
 
Bakgrunn for saken: 
Krav til revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av oppgavene fremgår av 
kommunelovens §79. Det må ikke foreligge særegne forhold, eller forekomme at revisor har en 
slik tilknytning til oppdraget, dens ansatte eller tillitsmenn, som gjør at revisors uavhengighet og 
objektivitet svekkes. I forskrift om revisjon §15, 1 ledd er det bestemmelse om dokumentasjon 
av revisors uavhengighet i forhold til revisjonsoppdraget: 
Den som foretar revisjon skal løpende vurdere sin uavhengighet. Oppdragsansvarlig revisor skal 

hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til 

kontrollutvalget. 

 
Saksopplysninger: 
Vurderingene skal skje løpende, men minimum en gang hvert år, og ellers behov. Uavhengighet 
og objektivitet er grunnleggende for at revisor skal kunne utøve sin funksjon. Revisor må derfor 
selv identifisere forhold som kan medføre en risiko i forhold til uavhengighet og objektivitet. 
Dersom det oppstår tilfeller der det stilles spørsmål knyttet til uavhengighet skal den 
oppdragsansvarlige revisoren gi melding om dette til kontrollutvalget. I slike tilfeller vil det være 
rimelig at revisor avgir en ny egenvurdering. 
 
Egenvurderinger er avgitt av hhv. oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica H. Smith-
Tønnessen (datert 04.01.19) og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tor Ole Holbek (datert 
27.01.19). Uavhengighetserklæringene viser hvilke vurderinger som skal gjøres, og deres 
vurderinger i forhold til de enkelte punktene. Egenvurderingene konkluderer med at 
oppdragsansvarlig revisor oppfyller kravene til uavhengighet og objektivitet i kommuneloven § 
79 og revisjonsforskriften §§ 13-15. Egenvurderingene følger vedlagt. 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen merknader til uavhengighetserklæringene. 
 
Vedlegg:  

- Egenvurdering av uavhengighet for RR – Kristiansand kommune datert 04.01.19 
- Egenvurdering av uavhengighet for RR – Kristiansand Havn datert 04.01.19 
- Egenvurdering av uavhengighet for RR – Kristiansand Boligselskap datert 04.01.19 
- Egenvurdering av uavhengighet for FR – Kristiansand kommune datert 27.01.19 
- Egenvurdering av uavhengighet for FR – Kristiansand Havn datert 27.01.19 
- Egenvurdering av uavhengighet for FR – Kristiansand Boligselskap datert 27.01.19 
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Vedlegg til sak 

Uavhengighetserkl
æring 2019 TOH.

Uavhengighetserkl
æring 2019 TOH Havn

Uavhengighetserkl
æring 2019 TOH Boligselskap

Uavhengighetserkl
æring 2019 MHST Kristiansand kommune

Uavhengighetserkl
æring 2019 MHST Havn

Uavhengighetserkl
æring 2019 MHST Boligselskapet 
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8/19 Orientering fra revisjonen 07.02.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00178-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 07.02.2019 8/19 
 
 
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 
2. Status – Pågående arbeid 

a. Forvaltningsrevisjon - Kristiansand kommunens tilsyn med byggesaker og 
ulovlighetsoppfølging 

b. Selskapskontroll i Kanalbyen Utvikling AS 
3. Varslingssak – helse- og sosialsektoren (U.OFF. jfr. Offl. § 13 jfr. Fvl § 13,1) 

 
 
Vedlegg:  

- Varslingssak – helse- og sosialsektoren (U.OFF. jfr. Offl. § 13 jfr. Fvl § 13,1) – ettersendes 

utvalgets faste medlemmer  
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9/19 Referatsaker 07.02.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00183-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 07.02.2019 9/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 

1. Referatsaker 
a. Referat fra NKRF`s kontrollutvalgskonferansen på Gardermoen  
b. Rapport om tilsyn med Kristiansand kommunes tjenester til personer med rus- og psykisk 

helseproblematikk 
c. Tilbakemelding på fremdrift etter tilsyn sendt fra Kristiansand kommune (U.OFF. jfr. 

Offl. § 13 jfr. Fvl. § 13,1) 
 

2. Innkommen post: 
a. Henvendelse fra Roy Johannessen (18/05490) 
b. Bekymringsmelding til kontrollutvalget i Kristiansand fra Skålevik Vel v/ Per Asle 

Madsen 
 

3. Saker behandlet i bystyret/fellesnemnda: 
a. Bystyret 23.01.19 sak 5/19 - Vurdering av direkte eierskap i Returkraft AS 
b. Bystyret 23.01.19 sak 14/19 - Kontrollutvalget - Møte og arbeidsplan 2019 
c. Fellesnemda 29.01.19 sak 4/19 - Valg av revisjonsordning for nye Kristiansand 

kommune 
d. Fellesnemda 29.01.19 sak 5/9 - Valg av sekretariatsordning for Kontrollutvalget nye 

Kristiansand kommune 
 

4. Neste møte 07.03.19 
 
 
Vedlegg:  

- Rapport om tilsyn med Kristiansand kommunes tjenester til personer med rus- og psykisk 
helseproblematikk 

- Tilbakemelding på fremdrift etter tilsyn sendt fra Kristiansand kommune (U.OFF. jfr. Offl. § 13 

jfr. Fvl. § 13,1) – Ettersendes utvalgets faste medlemmer  
 
 

Vedlegg til sak 

Rapport om tilsyn 
med Kristiansand kommunes tjenester til personer med rus- og psykisk helseproblematikk 
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10/19 Eventuelt 07.02.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00186-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 07.02.2019 10/19 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 


