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For 
Espen Alf Halvorsen 
Kontrollutvalgsleder 
 
Alexander Etsy Jensen (sign.) 
Rådgiver  
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Møteinnkalling 

1/19 Godkjenning av møteinnkalling 27.02.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00174-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 27.02.2019 1/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 27.02.19 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Møteinnkalling 27.02.19 
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Møteprotokoll 

1/19 Godkjenning av protokoll fra møte 04.12.18 
 
Arkivsak-dok.  19/00174-2 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 27.02.2019 1/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 04.12.18 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll 04.12.18 
 
 

Vedlegg til sak 

Protokoll 04.12.18
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Saker til behandling 

1/19 Årsrapport og årsregnskap 2018 fra kemneren i Kristiansandsregionen - 
Songdalen 
 
Arkivsak-dok.  19/03478-3 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 27.02.2019 1/19 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Årsrapport og årsregnskap 2018 fra Kemneren i Kristiansandsregionen, samt kontrollrapport 
2018 vedr. Skatteoppkreverfunksjonen i Songdalen tas til orientering. 
 
Saken oversendes kommunestyret som orienteringssak. 
 
Saksopplysninger: 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser de at skatteoppkreverens 
overordnede interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 
 
Det går frem av kontrollrapporten at skattekontoret gjennom sine kontrollhandlinger for 2018 har 
gitt følgende pålegg: 

- Skattekontoret pålegger skatteoppkreveren å sørge for at kravene til dokumentasjon ved 
manuell endring av bankkonto blir oppfylt ihht. retningslinjer. 

 
Det går nærmer frem av kontrollrapporten at skatteoppkrever opplyser i sin årsrapport at rutinen 
på området nå er endret ved at det er presisert at utskrift fra grunnlagsdatabasen eller bekreftelse 
fra bank skal inngå i dokumentasjonen. I tillegg er det utarbeidet et eget skjema for bekreftelse 
av legitimasjon. 
 
Skattekontoret konkluderer med at de ut over gitte pålegg anser regnskapsføringen, 
rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende 
regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. 
 
Kemner Hans Ditlef Christiansen er invitert til kontrollutvalgets møte for å gi en orientering. I 
hans sted møter fagansvarlig skatt Elisabeth Hesjedal.  
 
Vedlegg:  

- Årsrapport og årsregnskap 2018 fra Kemneren i Kristiansandsregionen 
- Kontrollrapport 2018 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Songdalen kommune 

 

Vedlegg til sak 

Kontrollrapport 
2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Songdalen kommune

Årsrapport 2018 - 
Kemneren i Kristiansandsregionen 
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2/19 Oppfølging av rapport fra tilsyn med helse- og omsorgstjenester til 
utviklingshemmede 
 
Arkivsak-dok.  18/10236-1 
Arkivkode.  219  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 27.02.2019 2/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar kommunens tilbakemelding til Fylkesmannen i saken om tilsyn med helse- 
og omsorgstjenester til utviklingshemmede til orientering.  
 
Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens vurderinger og anbefalinger som fremgår av 
revisjonens notat vedrørende ressurssituasjonen ved enhet for habilitering.  
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget ble i møtet 09.05.2018 orientert om samordnet kalender for tilsyn og 
egenkontroll i 2018 for Songdalen kommune. Som en del av samordningen av 
tilsynsvirksomheten rettet mot kommunen blir rapporten fra tilsynet med helse- og 
omsorgstjenester til utviklingshemmede lagt frem for utvalget og fulgt opp.  
 
Saksopplysninger: 
Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder gjennomførte tilsyn med Songdalen kommune 29-
30.05.2018. Fylkesmannen undersøkte om kommunen sørger for at helse og omsorgstjenester til 
mennesker med utviklingshemming blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at brukerne 
får trygge og gode tjenester. Tilsyn ble utført som en systemrevisjon som omfatter undersøkelser 
av om kommunen gjennom systematisk styring og ledelse sikrer at mennesker over 18 år med 
utviklingshemming, og som bor i egen eid eller leid bolig, får forsvarlig helse- og 
omsorgstjenester. Fylkesmannen undersøkte om kommunen legger til rette for at mennesker med 
utviklingshemming får personlig assistanse i from av: 

- Tilsyn og bistand til å ivareta egenomsorg 
- Bistand til aktivisering 
- Opplæring i dagliglivets gjøremål og personlig stell og egenomsorg 

 
Videre skulle Fylkesmannen undersøke om kommunen legger til rette for at mennesker med 
utviklingshemming får: 

- Helsetjenester i hjemmet 
- Tilgang til medisinsk undersøkelse, utredning og behandling. 

 
I tillegg til overnevnte skulle Fylkesmannen også vurdere om kommunen legger til rette for at 
brukerne får medvirke, om det legges til rette for samhandling internt og for samarbeid med 
fastlege og spesialisthelsetjenesten. 
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Fylkesmannen skriver i sin rapport at det var vanskelig å finne dokumentasjon på hvordan den 
enkelte bruker følges opp. Vedtaket gir lite informasjon. Det står ikke hvor mye tid det skal 
brukes på de ulike tjenestene og aktivitetene. Det er derfor vanskelig å vurdere om det er 
tilstrekkelig ressurser, når det ikke fremgår av vedtakene hvilket omfang det er på tjenesten den 
enkelte får.  
 
Videre skriver Fylkesmannen at tjenestene gitt til brukere utfra en vurdering av behovet, en 
vurdering som ble gjort av den enkelte tjenesteyter. Det fremstår for Fylkesmannen som at 
tjenestene ble ytt som en del av det samlede tjenestetilbudet i bofellesskapet, mer enn som 
tydelige individuelle tjenester knyttet til brukerens enkeltvedtak. Det står videre at det var ingen 
som planmessig fulgte med på dette. Det var mye gode prosedyrer, men lite utsjekk på om dette 
skjedde. Fylkesmannen observerte at kommunens innsparingstiltak kunne gå utover 
tjenestetilbudet til brukerne ved at enkelte for eksempel ikke fikk sitt vanlige oppsatte dagtilbud 
en dag. 
 
En journalgjennomgang viste at vedtakene var til dels gamle, emn at det var startet et arbeid med 
evaluering av vedtakene samt fatte nye vedtak. Det gikk ikke frem av de nyere vedtakene 
omfanget av tjenestene til den enkelte bruker. Heller ikke sto det noe i vedtakene om målet for 
de ulike tjenestene. Heller ikke i annen dokumentasjon fant vi konkrete arbeidsmål for den 
enkelte bruker. Heller ikke i de som hadde individuell plan. 
 
Det står i rapporten at plan/rapport fra Profil var av svært ulik kvalitet, og mange sa lite om hva 
som lå i planen for de ulike tiltaksområdene. Fylkesmannen er i sin rapport fornøyd med 
brukermedvirkningen og pårørendekontakt. Dette sikres gjennom årlige/halvårlige 
ansvarsgruppemøter, i tillegg til løpende kontakt med familie/pårørende. 
 
Fylkesmannen fant lite skriftlig dokumentasjon på hva støttekontakten skulle brukes til, eller ble 
brukt til. Det er også uklart hvordan støttekontaktene ble fulgt opp og om det ble gitt noe form 
for rapportering fra dem. 
 
Videre syntes Fylkesmannen at det var vanskelig å spore hva som skjedde med avvikene og 
hvordan de ble fulgt opp. Det var en svakhet at avvikene gikk direkte til enhetsleder uten at det 
var avklart hvilken informasjon fagleder skulle få. Dette gjaldt for eksempel avvik knyttet til at 
brukere ikke fikk det tilbudet de skulle ha hatt på grunn av fravær der det ikke ble satt inn vikar.  
 
Fylkesmannen konkluderer med at Songdalen kommune ikke har systemer som sikrer den 
enkelte bruker får individuelle tjenester utfra sitt enkeltvedtak og sitt behov. Dette anses som 
brudd på Helse og omsorgstjenesteloven §4-1, forvaltningsloven §17 og forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. For å sikre forsvarlige tjenester til brukerne må 
kommunen sørge for at kommunen har styringssystemer som sikrer at den enkelte bruker får de 
tjenestene vedkommende har rett på gjennom tydelige enkeltvedtak som angir omfang og 
innhold i de tjenestene brukeren skal ha utfra sitt behov. Songdalen kommune må gi en 
tilbakemelding til Fylkesmannen innen 01.10.2018 for hvordan forholdene vil rettes opp. 
 
Songdalen kommune har utarbeidet en skriftlig tilbakemelding datert 28.09.18 som gjelder 
oppfølging av avvik etter systemrevisjonen med helse- og omsorgstjenester til 
utviklingshemmede. Kommunen har i denne tilbakemeldingen redegjort for prosessen som er 
gjort i enheten for å rette forholdene som ble påpekt under tilsynet. Kommunen har lagt ved nye 
rutiner som er utarbeidet i kommunen. 
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Det går frem av Fylkesmannens tilbakemelding at de forutsetter at de nye rutinene for evaluering 
og oppfølging blir fulgt og at dette blir dokumentert i den enkeltes journal. Videre fremgår det at 
Fylkesmannen anser avviket som rettet og tilsynet som avsluttet.  
 
I tillegg har kommuneledelsen gjennomført et møte med revisjonen 25.09.18. der ble det gjort en 
avtale om at revisjonen snarest mulig skulle gjennomføre en gjennomgang av ressurssituasjonen 
i enhet for habilitering i Songdalen kommune for å sikre at det er tilstrekkelig bemanning i 
tjenesten. Revisjonens har utarbeidet et notat etter denne gjennomgangen, dette ligger vedlagt.  
 
Rådmann Kjell Kristiansen er invitert til kontrollutvalgets møte for å redegjøre for kommunens 
oppfølging av avviket som fremgår av tilsynsrapporten. I tillegg vil Agder Kommunerevisjon 
IKS ved oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Leif Morten Gahrsen redegjøre for deres 
gjennomgang av ressurssituasjonen i enhet for habilitering.    
 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Med bakgrunn i at Fylkesmannen nå anser avviket som lukket og har avsluttet tilsynet, anbefaler 
sekretariatet at kontrollutvalget tar kommunens tilbakemelding til Fylkesmannen i saken om 
tilsyn med helse- og omsorgstjenester til utviklingshemmede til orientering.  
 
Videre anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget slutter seg til revisjonens vurderinger og 
anbefalinger som fremgår av revisjonens notat vedrørende ressurssituasjonen ved enhet for 
habilitering. På den måten kan kommunen sikre at det er en tilstrekkelig bemanning i tjenesten.  
 
 
Vedlegg:  

- Tilsynsrapport – Helse- og omsorgstjenester til utviklingshemmede 
- Kommunens tilbakemelding – Fylkesmannen tilsyn med helse- og omsorgstjenester til 

utviklingshemmede 
- Notat  - Ressurssituasjonen ved enhet for Habilitering i Songdalen  

 
 

Vedlegg til sak 

Tilsyn - Helse og 
omsorgstjenester til utviklingshemmede 

Kommunens 
tilbakemelding til Fylkesmannen i saken om tilsyn med helse- og omsorgstjenester til utviklingshemmede 

Notat 
ressurssituasjonen ved enhet for Habilitering i Songdalen 
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3/19 Orientering om brannsikkerhet i forhold til utleie av boliger til 
flyktninger 
 
Arkivsak-dok.  19/03482-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 27.02.2019 3/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Som følge av flere branntilløp de siste årene i boliger som er disponert av flyktninger, har leder 
tatt initiativ til å få en orientering fra rådmann om brannsikkerhet/ brannforebygging i forhold til 
utleie av boliger til flyktninger. 
 
Saksopplysninger: 
Erfaringer på landsbasis kan tyde på at «flykninger» eller mennesker med ikke vestlig bakgrunn 
har liten til ingen relasjon med det vi assosierer med brannforebygging. Sikre rømningsveier, 
brannvarsling, slokkeutstyr og hjelp fra rett nødetat er ingen selvfølge for denne gruppen.  
 
Enkelte av disse menneskene kommer fra steder uten brannberedskap og brannsikkerhet, og det 
er derfor ikke et tema for dem. Hovedoppgaven blir derfor å formidle hvorfor og hvordan vi tar 
vare på sikkerheten vår.  
 
Rådmann er invitert til kontrollutvalgets møte for å gi en orientering om brannsikkerhet/ 
brannforebygging i forhold til utleie av boliger til flyktninger. I forkant er rådmann utfordret til å 
si noe om temaet med bakgrunn i følgende bestilling:  

- Hvor mange branntilløp har det vært i boliger som kommunen disponerer de siste årene (2015-
2019)? 

- Gjør kommunen en god nok brannteknisk gjennomgang av husene de leier med tanke på hvor 
utsatt gruppen de leier ut til? 

- Hva er kommunens ansvar ifht. brannsikkerhet for den typen boliger? 
- Har kommunen beredskapsplaner og holdes disse ajour gjennom rullering og øvelser? 
- Hva tilbyr kommunen av grunnleggende opplæring med tanke på brannsikkerhet/ 

brannforebygging til denne gruppen? 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av rådmannens orientering som vil bli gitt i 
møtet.  
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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4/19 Orientert om effektene av sammenslåingsprosessen for Songdalen 
kommune 
 
Arkivsak-dok.  18/12560-4 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 27.02.2019 4/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget fikk i møte 04.12.18 sak 24/18 en orientering av fungerende rådmann om 
effektene av sammenslåingsprosessen for Songdalen kommune. På bakgrunn av de 
opplysningene som fremkom fattet kontrollutvalget følgende 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 første møte i 2019. 

 
Saksopplysninger: 
Det gikk frem av orienteringen til fungerende rådmann at det er mange forhold som må på plass i 
forbindelse med en kommunesammenslåingsprosess, og det igjen gjør noe med risikobildet og 
fare for svikt i internkontrollen. Videre gikk det tydelig frem at sammenslåingsprosessen har ført 
til noen utfordringer i forhold til den daglige driften i eksisterende kommune, spesielt når det 
gjelder arbeidsbelastningen for en del ansatte. Det ble også gitt utrykk for en bekymring for at 
økt arbeidspress skal gå ut over tjenesteproduksjonen og internkontrollen i eksisterende 
kommune. 
 
På bakgrunn av disse opplysningene besluttet kontrollutvalget å følge opp situasjonen allerede i 
påfølgende møte. 
 
Det går frem av sjekklisten som er 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. På den måte bidrar kontrollutvalget til at fokuset på internkontroll er på plass i forhold til 
den  «gammel kommune» inntil denne opphører.  
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Kontrollutvalget har invitert rådmann 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? 
- Er situasjonen endret i forhold til de opplysningene kontrollutvalget fikk i sist møte? 

 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av orienteringen som vil bli gitt i møtet. 
 
Sekretariatet anbefaler likevel at kontrollutvalget 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 så ofte kontrollutvalget finner det nødvendig.  
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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5/19 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Songdalen kommune 
 
Arkivsak-dok.  19/03333-1 
Arkivkode.  004  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 27.02.2019 5/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget slik den foreligger. 
 
Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 
 
Kommunestyret tar Årsmelding 2018 fra kontrollutvalget i Songdalen 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 kommunestyret. 
 
 
Vedlegg:  

- Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Songdalen kommune 
 
 

Vedlegg til sak 

Kontrollutvalgets 
årsmelding 2018 Songdalen 
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6/19 Revisors egenvurdering av uavhengighet 
 
Arkivsak-dok.  19/03332-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 27.02.2019 6/19 
 
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 Leif Morten Gahrsen 
(datert 15.02.19) og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tor Ole Holbek (datert 15.02.19). 
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 – Songdalen kommune datert 15.02.19 
- Egenvurdering av uavhengighet for FR – Songdalen kommune datert 15.02.19 

 

Vedlegg til sak 

Uavhengighetserkl
æring RR 2019

Uavhengighetserkl
æring FR 2019  
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7/19 Orientering fra revisjonen 27.02.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00179-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 27.02.2019 7/19 
 
 
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 for pågående prosjekter 

a. Forvaltningsrevisjon – Beredskap og sikkerhet 
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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8/19 Referatsaker 27.02.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00184-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 27.02.2019 8/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 

1. Referatsaker: 
a. Referat fra NKRF’S kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 

 
2. Innkommen/utgående post: 

a. Ingen innkommen/utgående post. 
 

3. Saker behandlet i kommunestyret: 
a. 13.02.19 sak RS 3/19 – Kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan for 2019 

 
4. Neste møte 20.03.19 kl. 09:00-12:00 (Fellesmøte for kontrollutvalgene i K3) 

 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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9/19 Eventuelt 27.02.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00187-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 27.02.2019 9/19 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 


