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Arkivsak-dok. 19/00174-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Songdalen kontrollutvalg 27.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 27.02.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 27.02.19 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Møteinnkalling 27.02.19 
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Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Songdalen kontrollutvalg 27.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 04.12.18 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 04.12.18 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll 04.12.18 
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Møteprotokoll  
 

Songdalen kontrollutvalg 

 
Dato: 04.12.2018 kl. 10:00 
Sted: Kommunehuset, møterom Juvet 
Arkivsak: 18/00117 
  
Til stede:  Espen Alf Halvorsen (KRF), Stein Vidar Eikholm (FRP), Solveig Nordkvist (H) 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Revisjonssjef Tor Ole Holbek 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Morten Gahrsen 
 
KS advokat Erna Larsen, sak 32/18-1 
Fungerende rådmann/økonomisjef Arild Andresen, sak 23-26/18 og 32/18-1 
Kommunalsjef Tekniske tjenester Stein Erik Watne, sak 23/18  

  
Protokollfører: Rådgiver Alexander Etsy Jensen  
  

 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

6/18 18/00117-35 Godkjenning av møteinnkalling 04.12.18 3 

Møteprotokoll 

5/18 18/00117-36 Godkjenning av protokoll fra møte 05.11.18 4 

Saker til behandling 

23/18 18/12568-1 
Behandling av dispensasjonssøknader og omfang av 
dispensasjonssøknader 

5 
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24/18 18/12560-1 
Orientert om effektene av sammenslåingsprosessen for Songdalen 
kommune 

6 

25/18 18/12562-1 
Orientering om den økonomiske situasjonen pr. 2. tertial 2018 - 
Songdalen kommune 

7 

26/18 18/12565-1 
Orientering - Rådmanns forslag til budsjett for 2019 Songdalen 
kommune og økonomiplan 2019-2022 

8 

27/18 18/12994-1 
Innstilling til valg av revisjonsordning for nye Kristiansand 
kommune 

9 

28/18 18/12998-1 
Innstilling til valg av sekretariatsordning for nye Kristiansand 
kommune 

10 

29/18 18/12566-1 Kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan for 2019 11 

30/18 18/12947-1 
Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag 
for kompensasjon fra staten 

12 

31/18 18/00126-7 Orienteringer fra revisor 04.12.18 13 

32/18 18/12559-1 Referatsaker 04.12.18 14 

33/18 18/00128-7 Eventuelt 04.12.18 15 

    

 
 
Songdalen, 04.12.2018 
 
 
Espen Alf Halvorsen      Alexander Etsy Jensen  
Kontrollutvalgsleder      Rådgiver 
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Møteinnkalling 

6/18 Godkjenning av møteinnkalling 04.12.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 04.12.2018 6/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Møteinnkalling 04.12.18 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Møteinnkalling 04.12.18 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

5/18 Godkjenning av protokoll fra møte 05.11.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 04.12.2018 5/18 

 
 
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 

23/18 Behandling av dispensasjonssøknader og omfang av 
dispensasjonssøknader 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Songdalen kontrollutvalg 04.12.2018 23/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Fungerende rådmann Arild Andresen var invitert til kontrollutvalgets møte for å redegjøre for 
kommunens behandling av dispensasjonssøknader og omfang av dispensasjonssøknader. I 
sammen med fungerende rådmann møtte Teknisk sjef Stein Erik Watne. 
 
Solveig Nordkvist (H) fremsatte slikt forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering.  

 
Votering 
Enstemmig for Nordkvist sitt forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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24/18 Orientert om effektene av sammenslåingsprosessen for Songdalen 
kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Songdalen kontrollutvalg 04.12.2018 24/18 
 
 
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 
Fungerende rådmann Arild Andresen var invitert til kontrollutvalgets møte for å orientert om 
effektene av sammenslåingsprosessen for Songdalen 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?  

 
Endringsforslag fra sekretariatet fremsatt i møte: 
 
… i forbindelse med første møte i 2019. 

 
Votering 
Enstemmig for endringsforslag fremsatt av sekretariatet i møte.   
 
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. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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25/18 Orientering om den økonomiske situasjonen pr. 2. tertial 2018 - 
Songdalen kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Songdalen kontrollutvalg 04.12.2018 25/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Redegjørelsen tas til orientering 
 
 
Møtebehandling 
Økonomisjef og fungerende rådmann Arild Andresen var invitert til møtet for å orientere om 
økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2018 og svare på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Redegjørelsen tas til orientering 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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26/18 Orientering - Rådmanns forslag til budsjett for 2019 Songdalen 
kommune og økonomiplan 2019-2022 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Songdalen kontrollutvalg 04.12.2018 26/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Økonomisjef og fungerende rådmann Arild Andresen var invitert for å orientere om 
rådmannens forslag til budsjett for 2019 for Songdalen kommune og økonomiplan 2019-2022 
i møtet.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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27/18 Innstilling til valg av revisjonsordning for nye Kristiansand 
kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Songdalen kontrollutvalg 04.12.2018 27/18 
 
 
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). Det samme gjorde Solveig Nordkvist (H) som 
varamedlem til styret i revisjonsselskapet.  
 
To av tre medlemmer var med på å behandle saken.  
 
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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28/18 Innstilling til valg av sekretariatsordning for nye Kristiansand 
kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Songdalen kontrollutvalg 04.12.2018 28/18 
 
 
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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29/18 Kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan for 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 04.12.2018 29/18 

 
 
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: Onsdag kl. 10:00: 27.02 – 08.05 – 19.06 – 25.09 – xx.11.2019 (obligatorisk 
opplæring nytt KU) – 04.12 
 
Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet redegjorde for forslag til møte- og arbeidsplan for 2019. 
 
Endringsforslag fremsatt av leder i møte: 
 
Møtestart endres til kl. 12:00 

 

Møte 25/9 flyttes til 18/9.  

 
Votering 
Enstemmig for endringsforslag fremsatt av leder i møte.  
 
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: Onsdag kl. 12:00: 27.02 – 08.05 – 19.06 – 18.09 – xx.11.2019 (obligatorisk 
opplæring nytt KU) – 04.12 
 
Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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30/18 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag 
for kompensasjon fra staten 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Songdalen kontrollutvalg 04.12.2018 30/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Agder Kommunerevisjon IKS 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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31/18 Orienteringer fra revisor 04.12.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 04.12.2018 31/18 

 
 
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.  
 

2. Løpende revisjon 
 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Leif Morten Gahrsen orienterte kort om 
løpende revisjon.  
 
Der i blant ble det gitt en kort redegjørelse for revisjonens oppfølging av tilsyn med helse- 
og omsorgstjenester til utviklingshemmede. Fylkesmannen har avsluttet tilsynet og 
avvikene er rettet.  
 

3. Status for pågående prosjekter 
Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte kort om status for arbeidet med pågående 
prosjekter: 
a. Forvaltningsrevisjon – Beredskap og sikkerhet: Godt i gang med prosjektet.  

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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32/18 Referatsaker 04.12.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 04.12.2018 32/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

1. Referatsaker: 
a. Stevning og forlik – orientering v/KS advokat Erna Larsen 

 
Kontrollutvalget besluttet enstemmig å lukke møtet under behandlingen av saken jf. 
Kommunelovens § 31.3 – jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13.1.  
 
Kontrollutvalget fikk en kort redegjørelse for saken.  
 

b. Referat fra Temarks høstkonferanse 14.11.18 i Bø i Telemark 
Sekretariatet redegjorde kort for innholdet i programmet på konferansen.  
 

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

 
3. Saker behandlet i kommunestyret: 

a. 24.10.18 sak RS 17/18 – Melding om vedtak sak 17/18 - Orientering om 
saksbehandling av startlån fra Husbanken 
 

4. Neste møte 27.02.19 kl. 12:00 

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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33/18 Eventuelt 04.12.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 04.12.2018 33/18 

 
 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
 
Møtebehandling 
Ingen saker ble behandlet under eventuelt.  
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 19/03478-3 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Songdalen kontrollutvalg 27.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Årsrapport og årsregnskap 2018 fra kemneren i 

Kristiansandsregionen - Songdalen 

 

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 
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Vår dato Din/Deres dato Saksbehandler   
15.02.2019  

    
Katarina Åsulfsen 

  800 80 000 Din/Deres referanse Telefon 
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Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Songdalen 
kommune 

 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" 
av 8. april 2014. 
 
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at 
skattekontoret:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av 
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018. 
 
Formålet med kontrollen er å avklare: 

 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar 

med gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

 

2. Om skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Kristiansand, Birkenes, Songdalen og Søgne. 
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2018 Antall årsverk 2017 Antall årsverk 2016 
1,2 1,2 1,2 

 
Antall årsverk for Songdalen kommune for 2018 inkluderer 0,22 årsverk disponert av Interkommunal 
Arbeidsgiverkontroll i Agder. 
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3. Måloppnåelse 
Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2019. 
Skattekontoret har mottatt det innen fastsatt frist.  
 
Årsregnskapet for Songdalen kommune viser per 31. desember 2018 en endelig skatte- og avgiftsinngang1 
til fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) og videresending plassering 
mellom kommuner på kr 650 639 481 og utestående restanser2 på kr 15 634 936, herav berostilte krav på 
kr 1 266 890. 
  
 
Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2018 for Songdalen kommune.  
 

 Resultatkrav 
2018 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2018 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav for 

regionen 2018 
(i %) 

Restskatt personlige skattytere 2016 95,50 98,26 96,39 96,38 

Forskuddstrekk 2017  99,90 99,94 99,94 99,94 

Forskuddsskatt personlige skattytere 2017 98,80 99,53 98,53 99,22 

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2017 99,90 100,00 99,80 99,95 

Restskatt upersonlige skattytere 2016 99,00 100,00 99,95 98,84 

Arbeidsgiveravgift 2017 99,80 99,93 99,73 99,84 
 
 
Resultater for arbeidsgiverkontrollen 
Skatteoppkreveren for Songdalen kommune er tilsluttet den interkommunale kontrollordningen, 
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder. 
 
Resultater for kommunen per 31. desember 2018 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens 
resultatrapportering: 
 

Antall 
arbeidsgivere i 
kommunen 

Minstekrav 
antall kontroller 
(5 % av 
arbeidsgiverne) 

Antall utførte 
kontroller i 
2018 

Utført kontroll 
2018 (i %) 

Utført kontroll  
2017 (i %) 

Utført kontroll 
2018 region (i 
%) 

248 12 14 5,6 5,3 4,8 
 
Skatteoppkrever/kontrollmiljø har også deltatt i ulike kontrollsamarbeid og aksjoner sammen med 
Skatteetaten, blant annet mot arbeidslivskriminalitet (Akrim). Arbeidsgiverkontrollen er svært viktig for 
arbeidet mot Akrim og svart økonomi. Tverretatlige samarbeid gir gode effekter i arbeidet mot Akrim, og 
dette har vært en arbeidsform som har vært prioritert også i 2018. Dette er et område som i dag ikke har 

 
 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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direkte styringsparameter, men et stort engasjement og prioritering fra skatteoppkrever har vært og er viktig 
for de gode resultatene som satsingen gir. 
 

4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren 
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for 
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  
 
Skattekontoret har for 2018 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap. 
 
Skattekontoret har i 2018 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for områdene 
skatteregnskap og innkreving avholdt 8. og 9. november 2018. Rapport er sendt skatteoppkreveren  
15. november 2018. Skatteoppkrever har gitt tilbakemelding på rapporten 23. november 2018. 
 
 
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede 
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  
 
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 
Gjennom kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg: 
 

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

 
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.  
 
Ut over gitte pålegg anser vi 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. 
 
Skatte- og avgiftsinnkreving  
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet 
og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 
 
 

5. Skattekontorets oppfølging av skatteoppkreveren 
Skattekontoret har vært i dialog med skatteoppkrever om resultatkrav og det er avholdt dialogmøte  
29. januar 2018 i Kristiansand, hvor det ble gitt mulighet for innspill.  
 
Det er gjennomført styringssamtale med skatteoppkrever 5. april 2018. Temaene i samtalen har vært 
resultatkravoppnåelse, faglig tilbakemeldinger på arbeidet med interkontroll, arbeidsgiverkontroll, 
innkreving og skatteregnskap, prioriterte områder i styringsbrevet, samlinger og kurs, samt informasjon fra 
skatteoppkrever om ressurssituasjon, kompetanse og endringer. 
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1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 
 

Skatteoppkreverne skal i henhold til Skatteoppkreverinstruksen § 2-9 nr. 1 utarbeide en årsrapport i 

samsvar med retningslinjer gitt av Skattedirektoratet. I henhold til § 3-3 nr. 2 skal skatteoppkreveren 

også utarbeide et årsregnskap som vedlegges årsrapporten. 

 

Årsrapporten omhandler hvordan oppgavene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll er 

ivaretatt ved Kemneren i Kristiansandsregionen.  

 

1.1  Skatteoppkreverkontoret – organisering, ressurser og kompetanse 

 

Visjon: Et samfunn der alle gjør opp for seg 

Verdier: Profesjonell og imøtekommende 

Hovedmål: Økt etterlevelse 

 

Delmål: 
  
• Kvalitet 
• Omdømme og service 
• Forenkling og effektivisering 
 

 
Servicetorvet – kemnerkontorets 1. linje. 
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1.1.1 Organisering 

 

Kemneren er skatteoppkrever for kommunene Kristiansand, Birkenes, Songdalen og Søgne. 

Kemneren har også ansvar for kommunal innkreving for Kristiansand kommune og noen 

kommunale/interkommunale selskap.   

 

Kristiansand kommune er vertskommune i samarbeidet. Vi har vært lokalisert i det nye 

Rådhuskvartalet midt i Kristiansand sentrum siden 3. februar 2014. Alle de fire kommunenes 

skatteregnskap er samordnet i skatteetatens fagsystem, slik at ingen av ressursene er knyttet opp 

mot særskilte kommuner. Henvendelser, oppgaver og innkreving utføres uavhengig av hvilken 

kommune de tilhører. 

 

Både Kristiansand, Birkenes, Songdalen og Søgne er en del av Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i 

Agder (IAA) og skatteoppkrevers rolle er således noe begrenset i forhold til arbeidsgiverkontroll.   

 

Kemneren benytter kommunale internstøttetjenester til merkantile oppgaver. 

 

Fra innflyttingen i det nye Rådhuskvartalet har kemneren benyttet et felles kommunalt Servicetorv 

som førstelinje for henvendelser fra publikum på våre tjenester. 

 

 
Noen av oss som jobber hos kemneren. Bildet er tatt i forbindelse med vår avdelingstur til 
Gaustatoppen og Rjukan høsten 2018. 
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Organisasjonskart 2018 
 
 

 
 
Tidligere skatteoppkrever i Søgne, Marit Gundersen, ble ansatt i Kristiansand kommune 1. april 2018 

i forbindelse med overtakelsen av skatteoppkreverfunksjonen i Søgne. Marit Gundersen sluttet 16. 

november 2018 for å tiltre ny stilling som skatteoppkrever i Lyngdal. I tillegg ble Nils Kristian Aarsland 

ansatt som a-krimkoordinator 1. februar 2018. 

 

 

Flat struktur og teamorganisering 

 

Kemnerkontoret har de senere år vært organisert i en flat struktur. Kemneren har selv det 

overordnede ansvar for både personal, økonomi og fag for hele kontoret. Videre er kontoret delt opp i 

fagteam som har et selvstendig ansvar for sine oppgaver. På grunn av ønske om mest mulig flat 

struktur har ikke kontoret definert egne teamledere. Teamene har derimot fått fagansvarlige og 

controllere som er gitt særskilte ansvar på produksjon, fag og kvalitet. 

 

Alle de ansatte er delegert et betydelig ansvar og myndighet, og er gitt et eget ansvar for at teamene 

produserer og leverer samlet sett.  På denne måten får man en meget effektiv oppgaveløsning 

samtidig som det gjør arbeidsplassene attraktive og spennende. På den annen side stilles det høye 

krav til kommunikasjon på tvers av teamene og mellom hver enkelt medarbeider. 
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De fagansvarlige har i oppgave å sikre at medarbeiderne får førstehånds opplysninger om de faglige 

endringene i løpet av året. De skal være med å sikre god kommunikasjons- og arbeidsflyt i gruppene, 

og har et særskilt ansvar for å bistå kemneren med koordinering av arbeidet i samarbeid med 

teamene innenfor sine områder. De skal også være medarbeidernes sparringspartnere for faglige 

spørsmål som måtte oppstå, og løfte opp eventuelle problemstillinger slik at hele kontoret får ta del i 

den faglige utviklingen. 

  

Controllerne har ansvar for internkontroll og for å sikre kvalitet og rettssikkerhet i produksjonen. En 

god internkontroll anses særdeles viktig ved flat struktur, for stadig å kunne minimere risiko for feil 

ved saksbehandling og oppgaveutførelse. Controllerne foretar risikoanalyser og følger opp kontorets 

kvaliteter i forvaltning av lover, retningslinjer og rutiner. De skal bidra til gode styringsverktøy for 

kemneren, og i tillegg analyseres skatteinngang, marginavsetning og fordelingsnøkler slik at 

kommunene kan få best mulig forutsigbarhet for skatteinntekter.  

 

Teamorganiseringen vår bidrar til økt samarbeid, fleksibilitet og forståelse på tvers av fagområdene. 

Alle teamene jobber ut fra felles arbeidslister og roterer på hvem som gjør hva. Enkeltmedarbeidere 

er ofte med i flere team og kan fordeles dit det behøves. Organiseringen vi har i dag gjør at vi får 

minimal sårbarhet med hensyn til bemanning og pressperioder. 

 

Veiledning og kundeservice i Servicetorvet 
 
Førstelinje for kontakt og veiledning av kommunenes skatteytere ligger hos kommunens Servicetorv. 

I Servicetorvet sitter det dyktige fagarbeidere som tar seg av den første dialogen med skattyterne 

uavhengig av hvilken kommunikasjonskanal som benyttes. Ved denne løsningen sikrer vi effektiv og 

god førstehåndskontakt, samtidig som brukere av våre tjenester lettere kan få kontakt med de 

fagfeltene og teamene som kan hjelpe dem på beste måte.  

 

Interkommunal arbeidsgiverkontroll 
 

Kristiansand, Birkenes, Songdalen og Søgne er alle med i samarbeidet Interkommunal 

Arbeidsgiverkontroll i Agder (heretter nevnt i rapporten som IAA). 

  

I 2018 har IAA levert kontrolltimer tilsvarende ca. fire årsverk til Kristiansand. Kemneren har beholdt 

noe av kontrollressursene selv. Kemnerkontoret håndterer utplukk av kontrollobjekter, oppfølgning av 

rapporter, fritak for solidaransvar, frigivelse av skattetrekk, samarbeid med andre kontrolletater og 

informasjon til arbeidsgivere. Videre utfører kemneren også undersøkelseskontroller for at 

resultatkravet på 5% skal kunne innfris.  

  

Avtalen mellom IAA og Birkenes/Songdalen/Søgne er inngått direkte mellom disse kommunene og 

IAA. Kontrollressursene vedrørende deres avtaler faktureres derfor direkte til dem.  

 

På grunn av nærhet til innkreving og til næringslivet for øvrig klarer vi å gjøre svært gode utplukk. 

  

Alle ansatte på arbeidsgiverkontrollen blir jevnlig kurset i regelverk og systembruk. Vi anser både 

ressurssituasjon og kompetansenivået på arbeidsgiverkontroll for meget tilfredsstillende. 

 

AKRIM-prosjekt 

 
Kemneren har deltatt aktivt i det tverretatlige samlokaliserte a-krimsenteret i Agder, bestående av 

ansatte fra kemneren, Skatt Sør, Nav, Politiet, Arbeidstilsynet og IAA. A-krimsenteret er organisert 

som et prosjekt, og formålet med prosjektet er å forebygge og forhindre arbeidslivskriminalitet blant 

annet innen bygg- og anleggsbransjen. Det skal arbeides mot kriminelle aktører knyttet både til proff- 

og privatmarkedet innen ulike bransjer. 
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Ansatte hos kemneren har i perioden deltatt i prosjektet med ca. 1,2 årsverk; 

 1 årsverk gjennom en ansatt i IAA finansiert av kemneren 

 0,2 årsverk knyttet opp mot samarbeidsteamet ved behov 

 

I tillegg deltar kemneren i lokal koordineringsgruppe (LKG) i Kristiansand. 

 

A-krimsenteret består av en koordineringsgruppe som igjen består av ledere fra alle 
samarbeidsetatene, herunder kemneren. Det operasjonelle kontrollarbeidet utføres av en operativ 
gruppe, som igjen har en administrativ kontaktperson som koordinerer og tilrettelegger deler av 
arbeidet. Operativ gruppe er delt i to; «forebygging» og «kunnskapsbygging». 

Teamene er samlokalisert flere dager i uken, på faste tidspunkter med felles møtedager. Arbeidssted 

er i lokalene til Arbeidstilsynet i Kristiansand. 

   

Teamet har gjennomført flere større aksjoner, og flere aktører er satt ute av spill slik at de ikke kan 

fortsette sin ulovlige virksomhet. 

 

Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder har deltatt i flere fellesaksjoner i 2018. 

 

A-krimsenteret arbeider i samtlige kommuner i begge agderfylkene. 

 

A-krimsenteret utarbeider egen årsrapport som beskriver arbeidet som er gjort inneværende år. SKO 

er en viktig del av dette arbeidet. 
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1.1.2 Ressurser 

 
Tabellene viser ressursbruk og fordeling av årsverk per område. 

 
Kristiansand: 
 

Ressursfordeling 
 

Årsverk %-andel 
fordelt 

Antall årsverk ved skatteoppkreverkontoret som kun er benyttet til 
skatteoppkreverfunksjonen i regnskapsåret 

12,7 74,6 % 

Ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av årsverk:   

- Skatteregnskap 1,6 13,1 % 

- Innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift 4,7 39,8 % 

- Arbeidsgiverkontroll (1 hos SKO og 4,08 hos IAA) 5,11 36,1 % 

- Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige og 
regnskapsførere/revisorer 

0,00 0,0 % 

- Skatteutvalg 0 0,0 % 

- Administrasjon 1,3 9,2 % 

      = SUM Årsverk skatteoppkreverfunksjonen Kristiansand  12,7 100,0 % 

Kommunal innkreving 3 15,9 % 

Kemner har overført ressurser til enhet for Kontorstøtte 0,5 2,6 % 

Kemner har overført ressurser til Servicetorvet som leverer 1. linje 
tjeneste for SKO (innkreving) 

1,3 6,9 % 

Totalt hos kemneren (10 + 1,3 1.linje +0,5 kontorstøtte +4,08 IAA) Sum 17,5  100 % 

 

Søgne: 
 

Ressursfordeling 
 

Årsverk %-andel 
fordelt 

Antall årsverk ved skatteoppkreverkontoret som kun er benyttet til 
skatteoppkreverfunksjonen i regnskapsåret 

1,5 100 % 

Ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av årsverk  

- Skatteregnskap 0,3 36,14 % 

- Innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift 0,9 48,19 % 

- Arbeidsgiverkontroll (IAA) 0,34 15,66 % 

- Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige og 
regnskapsfører/revisorer (Alt på Kristiansand) 

- - 

- Skatteutvalg (Alt på Kristiansand) - - 

- Administrasjon (Alt på Kristiansand) - - 

      = SUM Årsverk skatteoppkreverfunksjonen Søgne  Sum 1,5 100 % 

 

Birkenes: 
 

Ressursfordeling 
 

Årsverk %-andel 
fordelt 

Antall årsverk ved skatteoppkreverkontoret som kun er benyttet til 
skatteoppkreverfunksjonen i regnskapsåret 

0,88 100 % 

Ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av årsverk  

- Skatteregnskap 0,3 36,14 % 

- Innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift 0,4 48,19 % 

- Arbeidsgiverkontroll (IAA) 0,18 15,66 % 

- Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige og 
regnskapsfører/revisorer (Alt på Kristiansand) 

- - 

- Skatteutvalg (Alt på Kristiansand) - - 

- Administrasjon (Alt på Kristiansand) - - 

      = SUM Årsverk skatteoppkreverfunksjonen Birkenes  Sum 0,88 100 % 
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Songdalen: 
 

Ressursfordeling 
 

Årsverk %-andel 
fordelt 

Antall årsverk ved skatteoppkreverkontoret som kun er benyttet til 
skatteoppkreverfunksjonen i regnskapsåret 

 1,2 100 % 

Ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av årsverk  

- Skatteregnskap 0,3 25,64 % 

- Innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift 0,7 59,83 % 

- Arbeidsgiverkontroll (IAA) 0,22 14,53 % 

- Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige og 
regnskapsførere/revisorer(Alt Kristiansand) 

- - 

- Skatteutvalg (Alt på Kristiansand) - - 

- Administrasjon (Alt på Kristiansand) - - 

      = SUM Årsverk skatteoppkreverfunksjonen Songdalen  Sum 1,2 100 % 

 

1.1.3 Vurdering av ressurssituasjon og kompetanse 

 
Kemneren tar i bruk stadig flere og mer effektive arbeidsmetoder. Rullering av oppgaver prioriteres, 

og masseplanlegging av arbeidsaktiviteter brukes i stadig større grad. Dette har ført til at flere ansatte 

kan arbeide innenfor flere fagfelt, og dermed gjøre kontoret mindre sårbart for personalrisiko. Mindre 

sårbarhet gjennom felles arbeidsoppgaver fører også til større grad av felles ansvarsfølelse for 

resultatet fordi alle drar lasset sammen.  

 

Ved eventuelle nyansettelser er det stilt krav om høyskoleutdanning på bachelor- eller masternivå. 

Målet med dette er å få en høyere realkompetanse ved kontoret samlet sett. Kontoret vil kunne søke 

etter både økonomer og jurister, slik at man får bredde i fagfeltene. 

  

Kontoret overtok kemnerfunksjonen til Søgne i april 2018. I den forbindelse ble daværende SKO i 

Søgne overført til Kristiansand, og ansatt på kemnerkontoret. I november 2018 sluttet vedkommende, 

og gikk til ny stilling som SKO i Lyngdal. Hennes erstatter ble ansatt fra medio januar 2019, og vil 

være ansvarlig for kontorets internkontroll. 

 

Videre ble det ansatt en ny a-krimkoordinator i 2018, som har ansvaret for kommunens interne a-

krimarbeid, se kapittel 4.5. 

 

Det er heldigvis godt med høyt kvalifiserte mennesker på arbeidsmarkedet, og rekrutteringen av to 

nye medarbeidere i 2018 gikk således meget bra.  

 

Førstelinjen ved Servicetorvet gjør i tillegg en strålende innsats, og vi har kunnet flytte på ressurser 

der det er behov. Kontoret har samlet sett prestert meget bra. 

 

Kristiansand har funnet en måte å jobbe med innkreving på som er meget effektiv. Vi bruker 

masseplanlegging som åpenbart gir stor uttelling. Kristiansand har klart færrest ansatte per skatteyter 

i forhold til sammenliknbare kommuner, men vi klarer å levere resultatkravene på innkreving, på tross 

av forholdsvis større andel «tyngre» skatteytere å kreve inn fra enn de tre andre. Vår organisering 

fremmer også likebehandling av skatteyterne. 

 

Ressurser på Skatteregnskap 

 
Teamet har hatt oppgavevridninger på grunn av innføring av a-melding. Det ser fortsatt ut til at 

ressursbehovet er nokså likt, men at arbeidsoppgavene er blitt endret. 
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Ressurssituasjonen ved skatteregnskap er uansett meget god, og kompetansenivået anses meget 

høyt. Medarbeiderne er en god miks av lang og god erfaring og høyere realkompetanse. Vår 

teamorganisering har også her vært meget viktig. 

 

Ressurser på Innfordring 

 
Vi anser ressurs- og kompetansenivået på dette teamet for meget bra. 

 

1.2  Internkontroll  

  
Vi har etter hvert fått meget gode internkontrollrutiner. Det tas ut rapporter som gjennomgås med 

faste intervaller, og det gjennomføres stikkprøvekontroller på saksbehandlingen. Arbeidslister følges 

nøye, og oppgaver prioriteres etter behov. 

 

Controllerne ved kontoret har delt ansvaret mellom seg, samtidig som de bruker hverandre på tvers 

av fagfeltene der det trengs. Dette gjør at sårbarheten rundt funksjonen er mindre. 

 

Internkontrollen for kontoret er etter hvert blitt meget omfattende og god. Vi har utfyllende 

rutinebeskrivelser, noe som er særlig viktig med tanke på hvordan vi er organisert. Gode og detaljerte 

rutinebeskrivelser sikrer likebehandling og minimerer risiko for feil ved saksbehandling og manuell 

bilagsføring. Dette letter også opplæringen når ansatte skal lære mange forskjellige oppgaver. 

 

For å øke kompetanse rundt internkontrollfunksjonen har vi også lenge hatt et uformelt samarbeid 

med controllere ved de største kemnerkontorene i landet. Internkontrollen styrkes i 2019 med en 

heltidsstilling. Stillingen vil ha det overordnede ansvar for kontorets internkontroll. 

 

1.3  Skatteutvalg 

 
Kristiansand: 

Antall lempningssaker sendt skatteutvalget: 6 

Antall saker innvilget: 0  

Samlet beløp ettergitt: 0 

 
Søgne: 

Antall lempningssaker sendt skatteutvalget: 1 

Antall saker innvilget: 0 

Samlet beløp ettergitt: 0 

 

Birkenes: 

Antall lempningssaker sendt skatteutvalget: 0 

Antall saker innvilget: 0 

Samlet beløp ettergitt: 0 

 
Songdalen: 

Antall lempningssaker sendt skatteutvalget: 0 

Antall saker innvilget: 0 

Samlet beløp ettergitt: 0 
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1.4  Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen 

 
Skattekontoret har gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen 8. og 9. november 

2018, jf. rapport datert 15. november 2018. 

 

Kontrollen omfattet følgende hovedområder:  

 skatteregnskapet  

 innkrevingsarbeidet  

 

Skattekontoret har begrenset kontrollen til å gjelde utvalgte områder innenfor det enkelte 

hovedområdet. 

 

Skatteoppkreverkontoret er gitt følgende pålegg eller anbefalinger som følge av kontroll: 

 

 Skattekontoret pålegger skatteoppkrever å sørge for at kravene til dokumentasjon ved 
manuell endring av bankkonto blir oppfylt i henhold til gjeldende retningslinjer.  

 

Det ble også gitt muntlig tilbakemelding på følgende punkter: 
 

 Dersom bilagsdokumentasjonen består av flere sider, skal disse nummereres. Totalt antall 
sider må skrives på første side av dokumentasjonen, slik at det er mulig å etterkontrollere at 
dokumentasjonen er fullstendig.  

 Skatteoppkrever må sende kopi til skattekontoret av saker som er anmeldt til 
påtalemyndigheten ved overtredelser på skattebetalingsområde.  

 Det må påses at det foreligger tilfredsstillende vurderinger og dokumentasjon i alle 
betalingsavtaler.  

 

Kemnerkontoret svarte ut pålegget og muntlige tilbakemeldinger i brev 23. november: 
 

 Vi har endret og presisert rutinen for manuell endring av bankkonto, samt vår interne kontroll 
og oppfølging av rutinen. Utskrift fra grunnlagsdatabasen eller bekreftelse fra bank skal alltid 
dokumenteres før endring. Videre har vi utarbeidet et eget skjema for bekreftelse av 
legitimasjon.  

 

 Vi legger til grunn at bilagsdokumentasjon som består av flere sider skal nummereres. Totalt 
antall sider skal skrives på første side av dokumentasjonen, slik at det er mulig å kontrollere 
at dokumentasjonen er fullstendig i etterkant. Dette vil bli kontrollert i den løpende 
bilagskontrollen. 

 

 Vi vil sende kopi til skattekontoret i saker som er anmeldt til påtalemyndigheten ved 
overtredelser på skattebetalingsområde. Dette ligger i eksisterende rutine, og vil bli fulgt opp.  

 

 Vi er i likhet med skatteetaten opptatt av at det foreligger tilfredsstillende vurderinger og 
dokumentasjon i alle betalingsavtaler. For å ytterligere sikre tilfredsstillende vurderinger og 
dokumentasjon har vi innført «to par øyne»-prinsippet på alle betalingsavtaler. Dette 
innebærer at ingen betalingsavtaler godkjennes før de er signert av to saksbehandlere. I 
tillegg vil en fast saksbehandler gå gjennom alle betalingsavtaler for å sikre kvalitet, herunder 
dokumentasjon. 
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2.  Skatteregnskapet 
 

Kemneren i Kristiansandsregionens arbeid med skatteregnskapet innbefatter regnskapsføring, 

regnskapsavleggelse, behandling av inn- og utbetalinger, krav, periodisk oppgjør og fordeling til 

skattekreditorene. 

 

2.1  Avleggelse av skatteregnskapet 

 

Kemneren i Kristiansandsregionen bekrefter at skatteregnskapene for 2018 er ført, avstemt og avlagt 

i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere av 8.april 2014 

§ 3-3 nr. 2. 

 

Årsregnskaper for 2018 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av kemneren.  

 

Skattekontoret har gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen, 8.-9. november 2018 

der det ble gitt pålegg som følge av kontroll, jf. pkt. 1.4. 

 

2.2  Vurdering av skatteinngangen 

 

Det vedlagte årsregnskapet viser skatteinngangen for regnskapsåret 2018. 

 

2.2.1 Total skatte- og avgiftsinngang i forhold til foregående regnskapsår 

 
Kristiansand: 

For 2018 var samlet skatte- og avgiftsinngang kr 12 880 517 063. 

For 2017 var samlet skatte- og avgiftsinngang kr 12 796 771 889. 

 

Kristiansand hadde en samlet økning på kr 83 745 174 som i prosent utgjør en økning på  

0,65% % fra 2017 til 2018.  

 

Søgne: 

For 2018 var samlet skatte- og avgiftsinngang kr 1 214 071 545. 

For 2017 var samlet skatte- og avgiftsinngang kr 1 151 293 579. 

 

Søgne hadde en samlet økning på kr 62 777 966 som i prosent utgjør en økning på  

5,45% fra 2017 til 2018.  

 

Birkenes: 

For 2018 var samlet skatte- og avgiftsinngang kr 485 506 825. 

For 2017 var samlet skatte- og avgiftsinngang kr 458 711 628. 

 

Birkenes hadde en samlet vekst på kr 26 795 197 som i prosent utgjør en økning på 5,84 % fra 2017 

til 2018.  

 

Songdalen: 

For 2018 var samlet skatte- og avgiftsinngang kr 650 639 481. 

For 2017 var samlet skatte- og avgiftsinngang kr 607 961 984.  

 

Songdalen hadde en samlet økning på kr 42 677 497 som i prosent utgjør en økning på  

7,02% % fra 2017 til 2018.  



1/19 Årsrapport og årsregnskap 2018 fra kemneren i Kristiansandsregionen - Songdalen - 19/03478-3 Årsrapport og årsregnskap 2018 fra kemneren i Kristiansandsregionen - Songdalen : Årsrapport 2018 - Kemneren i Kristiansandsregionen

 

 
Årsrapport 2018 per 31.12.2018                                                                                           Kemneren i Kristiansandsregionen   

14  

I 2018 har det på landsbasis vært en økning i den totale skatteinngangen på 8,2 %. Det har vært en 

økning i nesten alle skattearter, med unntak av fellesskatt til staten. Dette kan sees i sammenheng 

med en gradvis reduksjon av skattesatsen på alminnelig inntekt for personlige skattytere. Samtidig er 

trinnskatten gradvis økt for å utlikne provenytapet fra dette skattelette. Skatt fra personlige 

skatteytere står for 78 % av total skatteinngang i 2018. En reduksjon på 3,3 % sammenlignet med 

2017. Petroleumsskatten bidrar sterkt i den totale økningen med nesten 13 % av den totale 

skatteinngangen i 2018. Skatt fra upersonlige skatteytere, utenom petroleumsskatt, står for ca. 9 % 

av økningen. 

 

Kommunene i Vest-Agder hadde i gjennomsnitt en økning i total skatteinngang på 1,5 %, og 

kommunene i Aust-Agder hadde en økning i skatteinngangen på 0,4 %. Kristiansands økning på 0,65 

% er dermed under enn gjennomsnittet for eget fylke. Økningen i Søgne kommune på 5,45 % og 

Songdalen med 7,02 % ligger godt over gjennomsnittet for eget fylke. Kommunene i Aust-Agder 

hadde som nevnt en gjennomsnittlig økning 0,4 %, og vi ser med dette at Birkenes med en økning på 

5,84 % ligger godt over nivået med eget fylke.   

 

2.2.2 Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret 

 

Kristiansand: 

For 2018 var kommunens andel av skatteinngangen kr 2 526 244 330. 

For 2017 var kommunens andel av skatteinngangen kr 2 385 821 511. 

 

Vi har en økning i kommunens andel av skatteinngangen i 2018 på kr 140 422 819. Det utgjør en 

vekst på 5,89 % fra 2017 til 2018. Fjorårets vekst var på 2,29 %. 

 

Landsgjennomsnittet for kommunene viser en økning på 3,7 % mot en økning på 4,5 % i 2017. 

Agderfylkenes gjennomsnitt til kommunene ble henholdsvis 5,2 % for Vest-Agder, og 0,5 % for Aust-

Agder.  

 

Vi ser dermed at Vest-Agder og Kristiansand har en sterkere skatteinngang enn både 

landsgjennomsnittet og sitt nabofylke Aust-Agder.  

 

Søgne: 

For 2018 var kommunens andel av skatteinngangen kr 304 309 194. 

For 2017 var kommunens andel av skatteinngangen kr 282 473 494. 

 

Vi har en økning i kommunens andel av skatteinngangen i 2018 på kr 21 835 700. Det utgjør en vekst 

på 7,73 % fra 2017 til 2018, sammenlignet med fjorårets lave vekst på kun 0,27 %. 

 

Birkenes: 

For 2018 var kommunens andel av skatteinngangen kr 116 344 509. 

For 2017 var kommunens andel av skatteinngangen kr 106 504 850. 

 

Birkenes har en økning i kommunens andel av skatteinngangen på kr 9 839 659.  

Dette utgjør en vekst i skatteinngangen til kommunen på 9,24 % sammenlignet med 6,18 % som var 

fjorårets vekst.  

 

Birkenes kommunes økning på 9,24 % ligger dermed godt over nivået med eget fylke. 

 

Songdalen: 

For 2018 var kommunens andel av skatteinngangen kr 137 623 062. 

For 2017 var kommunens andel av skatteinngangen kr 133 870 106.  
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Vi har en økning i kommunens andel av skatteinngangen på kr 3 752 955, som utgjør en vekst på 

2,80 %. Fjorårets vekst var til sammenligning på 1,88 %.  

 

Songdalen hadde med sin økning på 2,80 % en lavere vekst sammenlignet med eget fylke og landet 

forøvrig. 

 

2.3  Margin 

 

Ved hvert periodiske oppgjør i inntektsåret og de seks første månedene i året etter inntektsåret skal 

skatteoppkrever holde tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt som 

margin. Marginen skal brukes til oppgjør med skattytere som får til gode skatt ved avregning. 

 

2.3.1  Margin for inntektsåret 2017 

 

Tabellene viser marginavsetning for inntektsårene 2017 og 2018. 

 

Kristiansand: 

 

Beskrivelse  Beløp 

Avsetning margin for 2017 pr 31.12.2017   665 480 142 

Avsetning margin for 2017 i periode 1-6 i 2018  + 125 246 739 

Sum avsetning margin for 2017 = 790 726 881 

Bruk av margin for 2017  689 792 254 

Innestående margin for 2017 + 100 934 627 

Utbetalt overskytende forskudd for 2017 - 689 792 269 

For mye avsatt margin for 2017 = 100 934 612 

 

Innestående margin for inntektsåret 2017, per 31.10.2018   kr 100 934 627 

For mye avsatt margin for inntektsåret 2017    kr 100 934 612 

 

Prosentsats marginavsetning 2017: 10 %. Gyldig fra inntektsåret 2009. 

 

 

Søgne: 

 

Beskrivelse  Beløp 

Avsetning margin for 2017 pr 31.12.2017   81 348 042 

Avsetning margin for 2017 i periode 1-6 i 2018  + 15 814 376 

Sum avsetning margin for 2017 = 97 162 418 

Bruk av margin for 2017  92 151 251 

Innestående margin for 2017 + 5 011 167 

Utbetalt overskytende forskudd for 2017 - 92 151 264 

For mye avsatt margin for 2017 = 5 011 154 

 

Innestående margin for inntektsåret 2017, per 31.10.2018   kr 5 011 167 

For mye avsatt margin for inntektsåret 2017    kr 5 011 154 

 

Prosentsats marginavsetning 2017: 10 %.  
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Birkenes: 

 

Beskrivelse  Beløp 

Avsetning margin for 2017 pr 31.12.2017   38 324 405 

Avsetning margin for 2017 i periode 1-6 i 2018  + 7 296 273 

Sum avsetning margin for 2017 = 45 620 678 

Bruk av margin for 2017  38 571 231 

Innestående margin for 2017 + 7 049 447 

Utbetalt overskytende forskudd for 2017 - 38 571 237 

For mye avsatt margin for 2017 = 7 049 441 

 

Innestående margin for inntektsåret 2017, per 31.10.2018   kr 7 049 447 

For mye avsatt margin for inntektsåret 2017    kr 7 049 441 

 

Prosentsats marginavsetning 2017: 12 %. Gyldig fra inntektsåret 2013. 

 

Songdalen: 

 

Beskrivelse  Beløp 

Avsetning margin for 2017 pr 31.12.2017   46 286 141 

Avsetning margin for 2017 i periode 1-6 i 2018  + 8 390 517 

Sum avsetning margin for 2017 = 54 676 658 

Bruk av margin for 2017  50 720 075 

Innestående margin for 2017 + 3 956 583 

Utbetalt overskytende forskudd for 2017 - 50 720 080 

For mye avsatt margin for 2017 = 3 956 578 

 

Innestående margin for inntektsåret 2017, per 31.10.2018   kr 3 956 583 

For mye avsatt margin for inntektsåret 2017    kr 3 956 578 

 

Prosentsats marginavsetning 2017: 11,5 %. Gyldig fra 3. september 2014. 

 

2.3.2  Margin for inntektsåret 2018 

 

Kristiansand: 

Marginavsetning for inntektsåret 2018, per 31.12.2018:                   kr 695 026 143 

- Gjeldende prosentsats marginavsetning: 10 %  

 

Søgne: 

Marginavsetning for inntektsåret 2018, per 31.12.2018:                   kr 84 217 124 

- Gjeldende prosentsats marginavsetning: 10 %  

 

Birkenes: 

Marginavsetning for inntektsåret 2018, per 31.12.2018:                   kr 40 048 773 

- Gjeldende prosentsats marginavsetning: 12 %   

 

Songdalen: 

Marginavsetning for inntektsåret 2018, per 31.12.2018:                   kr 48 505 707 

- Gjeldende prosentsats marginavsetning: 11,5 %   
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2.3.3  Kommentarer til marginavsetningen 

 

Ifølge forskrift om gjennomføring av fordeling av skatt m.v. mellom skattekreditorene av 20. juni 2012 

§ 12 nr. 1 skal margin helt eller delvis nyttes til oppgjør med skatteytere som får overskytende 

forskudd ved avregning. Ifølge samme bestemmelse nr. 2 skal marginoppgjør fastsettes av 

kommunestyret etter forslag fra skatteoppkrever. Prosenten skal være minimum 8 %, og bør ikke 

overstige 12 %. Grunnlaget for beregningen skal være forholdet mellom overskytende forskudd og 

totalt utlignet beløp for personlige skatteytere i kommunen for de tre nærmest foregående 

skatteoppgjørene. 

 

Kristiansand: 

Kristiansand endte med et marginoverskudd på kr 100,9 mill etter skatteoppgjøret høsten 2018 for 

inntektsåret 2017 (Kommunens andel av dette utgjorde kr 32,2 mill). 

 

Årets overskudd på kr 100,9 mill er høyt. I fjor endte marginoppgjøret også med et overskudd på kr 

106,4 mill. For inntektsåret 2015 var marginoverskuddet på kr 95,2 mill. etter skatteoppgjøret høsten 

2016. I lys av de siste tre år anses derfor 10 % marginavsetning å være hensiktsmessig.  

 

Søgne: 

Søgne endte med et marginoverskudd på kr 5,0 mill etter skatteoppgjøret høsten 2018 for 

inntektsåret 2017 (Kommunens andel av dette utgjorde kr 1,58 mill). 

 

I fjor endte marginoppgjøret med et overskudd på kr 3,3 mill. Marginavsetningen har følgelig vært 
tilstrekkelig de siste to årene, og det er ikke noe som tyder på at det vil komme vesentlige endringer.  
Gjeldene marginavsetning anses med dette som hensiktsmessig. Skatteoppkrever anbefaler 

videreføring av marginavsetning på 10 %. 

 

Birkenes: 

Birkenes fikk ved skatteoppgjøret i 2018 overskudd på avsatt margin for inntektsåret 2017 på  

kr 7,0 mill (Kommunens andel utgjorde kr 2,16 mill). 

 

Fra 1. januar 2013 har marginavsetning i Birkenes vært 12 % mot tidligere 10 %. Etter flere år med 

underskudd på margin, ble det etter skatteoppgjøret for inntektsåret 2016 et overskudd på  

kr 6,8 mill. og kr 7,0 mill. for 2017. Vi anser en marginavsetning på 12 % som hensiktsmessig. 

 

Songdalen: 

Songdalen fikk et overskudd på marginavsetningen på kr 3,9 mill for inntektsåret 2017 (Kommunens 

andel av dette utgjorde ca. kr 1,18 mill). 

 

Etter mange år med for lite avsatt margin, senest i 2014 hvor marginoppgjøret endte med et 

underskudd på kr 1 mill, har Songdalen nå fått positive marginoppgjør både for 2016 og 2017. 

Inntektsåret 2016 endte med et overskudd på kr 5,5 mill. Vi anser en marginavsetning på 11,5 % som 

hensiktsmessig. 
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3.  Innfordring av krav 
 

 

I henhold til skatteoppkreverinstruksen § 4-3 skal innfordring iverksettes uten unødig opphold etter 

forfall, og gjennomføres etter en helhetlig vurdering. Ved vurdering av innfordringstiltak skal 

skatteoppkreveren legge avgjørende vekt på tiltak som enkeltvis eller samlet bidrar til at oppgjør kan 

skje hurtig og effektivt, samtidig som det overfor skyldner blir utvist den hensynsfullhet og varsomhet 

som forholdene tillater. 

 

3.1  Restanseutviklingen 

3.1.1  Totale restanser og berostilte krav 

 
Tabellene viser totale restanser og berostilte krav for 2018 og 2017, samt endring fra i fjor for 

restanse og berostilte krav. 

 

Kristiansand: 
 

Skatteart 
Restanse  

31.12.2018 

Herav 
berostilt  
restanse 

31.12.2018 

Restanse  
31.12.2017 

Herav 
berostilt  
restanse 

31.12.2017 

Endring i 
restanse 

 
Reduksjon (-) 

Økning (+)               

 

Endring i 
berostilt 
restanse 

 
Reduksjon (-) 

Økning (+)           

Sum restanse pr.  
skatteart 257 569 028 13 938 988 212 972 710 14 290 553 44 596 318 -351 565 

Arbeidsgiveravgift 13 692 203 7 346 10 896 474 7 346 2 795 729 0 

Artistskatt 0 0 0 0 0 0 

Finansskatt 8 319 0 9 034 0 -715 0 

Forsinkelsesrenter 16 599 116 2 797 994 16 860 965 3 002 947 -261 849 -204 953 

Forskuddsskatt 1 820 418 0 2 022 313 0 -201 895 0 

Forskuddsskatt  
person 23 881 873 564 917 21 640 077 600 359 2 241 796 -35 442 

Forskuddstrekk  20 641 592 11 078 20 926 504 11 078 -284 912 0 

Gebyr 3 159 1 080 3 159 1 080 0 0 

Innfordringsinntekter 3 703 996 228 239 3 461 264 234 818 242 732 -6 579 

Inntekt av  
summarisk 
fellesoppgjør 2 327 056 0 2 327 056 0 0 0 

Kildeskatt 97 500 0 97 500 0 0 0 

Restskatt  52 132 961 0 13 175 508 0 38 957 453 0 

Restskatt person 114 352 917 10 328 334 116 757 773 10 432 925 -2 404 856 -104 591 

Tvangsmulkt 8 307 919 0 4 795 084 0 3 512 835 0 

Sum restanse  
diverse krav 74 937 0 82 069 0 -7 132 0 

Diverse krav 74 937 0 82 069 0 -7 132 0 

Sum restanse  
pr. skatteart inkl.  
diverse krav 257 643 965 13 938 988 213 054 780 14 290 553 44 589 186 -351 565 
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Søgne: 
 

Skatteart 
Restanse  

31.12.2018 

Herav 
berostilt  
restanse 

31.12.2018 

Restanse  
31.12.2017 

Herav 
berostilt  
restanse 

31.12.2017 

Endring i 
restanse 

 
Reduksjon (-) 

Økning (+)               

 

Endring i 
berostilt 
restanse 

 
Reduksjon (-) 

Økning (+)           

Sum restanse pr.  
skatteart 22 385 819 1 052 937 20 955 695 1 096 233 1 430 124 -43 296 

Arbeidsgiveravgift 1 094 266 12 408 1 536 212 12 408 -441 946 0 

Artistskatt 0 0 0 0 0 0 

Finansskatt 0 0 0 0 0 0 

Forsinkelsesrenter 1 611 604 79 823 2 156 740 79 823 -545 136 0 

Forskuddsskatt 271 847 0 200 0 271 647 0 

Forskuddsskatt  
person 1 979 137 0 2 617 961 0 -638 824 0 

Forskuddstrekk  1 665 187 0 1 494 346 0 170 841 0 

Gebyr 0 0 0 0 0 0 

Innfordringsinntekter 208 772 4 099 261 663 4 099 -52 891 0 

Inntekt av  
summarisk 
fellesoppgjør 0 0 0 0 0 0 

Kildeskatt 0 0 0 0 0 0 

Restskatt  1 249 244 0 777 491 0 471 753 0 

Restskatt person 13 567 343 956 607 11 597 609 999 903 1 969 734 -43 296 

Tvangsmulkt 738 419 0 513 473 0 224 946 0 

Sum restanse  
diverse krav 10 184 0 2 500 0 7 684 0 

Diverse krav 10 184 0 2 500 0 7 684 0 

Sum restanse  
pr. skatteart inkl.  
diverse krav 22 396 003 1 052 937 20 958 195 1 096 233 1 437 808 -43 296 

 

Birkenes: 
 

Skatteart 
Restanse  

31.12.2018 

Herav 
berostilt  
restanse 

31.12.2018 

Restanse  
31.12.2017 

Herav 
berostilt  
restanse 

31.12.2017 

Endring i 
restanse 

 
Reduksjon (-) 

Økning (+)               

 

Endring i 
berostilt 
restanse 

 
Reduksjon (-) 

Økning (+)           

Sum restanse pr.  
Skatteart 6 649 543 338 365 6 692 275 338 365 -42 732 0 

Arbeidsgiveravgift 309 124 0 210 216 0 98 908 0 

Artistskatt 0 0 0 0 0 0 

Finansskatt 0 0 0 0 0 0 

Forsinkelsesrenter 756 066 1 659 659 222 1 659 96 844 0 

Forskuddsskatt 0 0 15 343 0 -15 343 0 

Forskuddsskatt person 1 034 587 0 1 101 835 0 -67 248 0 

Forskuddstrekk  210 187 0 191 850 0 18 337 0 

Gebyr 0 0 0 0 0 0 

Innfordringsinntekter 29 427 6 623 34 773 6 623 -5 346 0 

Inntekt av  
summarisk 
fellesoppgjør 0 0 0 0 0 0 

Kildeskatt 0 0 0 0 0 0 

Restskatt  55 040 0 30 505 0 24 535 0 

Restskatt person  3 768 733 330 083 4 141 585 330 083 -372 852 0 

Tvangsmulkt 486 379 0 306 946 0 179 433 0 

Sum restanse  
diverse krav 0 0 0 0 0 0 

Diverse krav 0 0 0 0 0 0 

Sum restanse  
pr. skatteart inkl.  
diverse krav 6 649 543 338 365 6 692 275 338 365 -42 732 0 
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Songdalen: 
 

Skatteart 
Restanse  

31.12.2018 

Herav 
berostilt  
restanse 

31.12.2018 

Restanse  
31.12.2017 

Herav 
berostilt  
restanse 

31.12.2017 

Endring i 
restanse 

 
Reduksjon (-) 

Økning (+)               

 

Endring i 
berostilt 
restanse 

 
Reduksjon (-) 

Økning (+)           

Sum restanse pr.  
Skatteart 15 634 936 1 266 890 14 302 020 1 266 890 1 332 916 0 

Arbeidsgiveravgift 589 140 7 935 605 634 7 935 -16 494 0 

Artistskatt 0 0 0 0 0 0 

Finansskatt 0 0 0 0 0 0 

Forsinkelsesrenter 957 336 550 1 001 921 550 -44 585 0 

Forskuddsskatt 14 000 0 146 659 0 -132 659 0 

Forskuddsskatt person 2 495 756 84 129 1 343 532 84 129 1 152 224 0 

Forskuddstrekk  1 203 343 0 1 453 456 0 -250 113 0 

Gebyr 0 0 0 0 0 0 

Innfordringsinntekter 62 760 7 447 71 510 7 447 -8 750 0 

Inntekt av  
summarisk 
fellesoppgjør 0 0 0 0 0 0 

Kildeskatt 0 0 0 0 0 0 

Restskatt  90 676 0 197 363 0 -106 687 0 

Restskatt person  9 819 443 1 166 829 9 268 545 1 166 829 550 898 0 

Tvangsmulkt 402 482 0 213 400 0 189 082 0 

Sum restanse  
diverse krav 0 0 0 0 0 0 

Diverse krav 0 0 0 0 0 0 

Sum restanse  
pr. skatteart inkl.  
diverse krav 15 634 936 1 266 890 14 302 020 1 266 890 1 332 916 0 

 

3.1.2  Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser 

 

Total restanse Kristiansand per 31.12.18 kr 257 643 965. 

Total restanse har økt med kr 44 589 186 i forhold til total restanse pr 31.12.17. 

Årsrapporten for 2017 viste en økning på kr 4 284 195. 

 

Økningen skyldes i all hovedsak økning på restskatt (selskap) kr 38 957 453. Denne endringen er 

omtalt under «spesielle forhold total restanse». 

 

Økningen i restansen skyldes også skattearten «tvangsmulkt» kr 3 512 835, arbeidsgiveravgift kr 

2 795 727 og forskuddsskatt person kr 2 241 796. 

 

Det har vært nedgang i total restanse på restskatt person kr 2 404 856. 

 

 

Total restanse Søgne per 31.12.18 kr 22 396 003. 

Restansen har økt med kr 1 438 808 i forhold til total restanse pr 31.12.17. 

Årsrapporten for 2017 viste en nedgang på kr 2 478 030. 

 

Økningen skyldes i all hovedsak restskatt person hvor to skatteytere har de største kravene. En 

skatteyter har krav i dødsbo og en skatteyter har høsten 2018 fått endringer på ligningene for 2012 – 

2017. Denne skatteyteren er skattepliktig i Søgne for årene 2013 til 2017, og til Songdalen for 2012 

slik at dette medfører endringer i begge kommunene. 

 

Økningen i restansen skyldes også skattearten «tvangsmulkt» kr 224 946. 
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Total restanse Birkenes per 31.12.18 kr 6 649 543. 

Total restanse har gått ned med kr 42 732 i forhold til total restanse pr 31.12.17. 

Årsrapporten for 2017 viste en nedgang på kr 405 421. 

  

Vi har hatt nedgang i restansen vedrørende personlige skattearter, både forskuddsskatt og restskatt, 

som vises på innkrevingsresultatet mens vi har hatt en liten økning i restanse vedr firma, på kravene 

arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk. Vi har hatt økning på tvangsmulkt på kr 179 433. 

 

 

Total restanse Songdalen per 31.12.18 kr 15 634 936. 

Restansen har økt med kr 1 332 916 i forhold til total restanse pr 31.12.17. 

Årsrapporten for 2017 viste en økning på kr 1 412 867.  

 

Økningen gjelder i all hovedsak restanse vedrørende restskatt person og forskuddsskatt person. Tre 

skatteytere utgjør mesteparten av økningen i restansen: en skatteyter er under konkursbehandling, 

en skatteyter har fått store endringer på ligningene for 2012-2017 som også er omtalt i Søgne og en 

skatteyter er under vurdering for konkurs. 

 

Økningen i restansen skyldes også skattearten «tvangsmulkt» kr 189 082. 

 

Innfordringsinntekter alle fire kommuner 

 

Da kommunene ble samordnet i 2014 og i 2018 medførte det at innfordringsinntektene deretter ble 

ført på Kristiansand.  Det har derfor vært nedgang i innfordringsinntektene i Songdalen og Birkenes 

fra 2014, samt for Søgne fra 2018. I 2018 hadde Kristiansand økning i innfordringsinntektene. Dette 

skyldes at vi sendte flere varsel om utleggsforretning samt at gebyrene som tidligere ble ført på 

Søgne, fra april ble ført på Kristiansand. 

 

Berostillelse 

Berostilte krav Kristiansand per 31.12.18: kr 13 938 988. 

Det har vært nedgang i berostilte krav, fra kr 14 290 553 til kr 13 938 988. 

 

Berostilte krav Søgne per 31.12.18: kr 1 052 937. 

Det har vært nedgang i berostilte krav, fra 1 096 233 til kr 1 052 937. 

 

Berostilte krav Birkenes per 31.12.18: kr 338 365. 

Det har ikke vært endring i berostilte krav siden 31.12.17. 

 

Berostilte krav Songdalen per 31.12.18: kr 1 266 890. 

Det har ikke vært endring i berostilte krav siden 31.12.17. 

 

Kommentar til berostillelse 

 

I 2018 har vi ikke aktivt berostilt krav slik vi gjorde i 2017. Vi har derfor ikke hatt samme endring i 

denne kravtypen. Imidlertid har det vært en nedgang i Kristiansand som skyldes at vi har avskrevet 

berostilte krav etter innvilget lempningssak. 
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Omfanget av avskrivinger og ettergivelser  

 

Kristiansand: 

Det har vært foretatt 156 avskrivinger på totalt beløp kr 27 625 170 (2017 kr 20 982 980). 

Dette fordeler seg slik: personlige skatteytere kr 16 152 255 upersonlige skatteytere kr 11 472 915. 

 

I 2018 er det gjennomført 5 ettergivelser med totalt beløp kr 316 663 (2017 kr 3 582 988).  

Det har vært foretatt 28 summarisk avskrivinger med totalt beløp kr 115 531 (2017 kr 120 187). 

 

Søgne: 

Det har vært foretatt 15 avskrivinger på totalt beløp kr 3 126 250 (2017 kr 937 250). 

Dette fordeler seg slik: personlig skatteytere kr 2 103 619 upersonlig skatteytere kr 985 639. 

 

Ingen ettergivelse men 1 summarisk avskriving kr 36 992. 

 

Birkenes: 

Det har vært foretatt 1 avskriving på totalt beløp kr 42 469 (2017 kr 924 939). 

Dette fordeler seg slik: personlig skatteytere kr 0 upersonlig skatteytere kr 14 435. 

 

I 2018 er det gjennomført 1 ettergivelse med beløp kr 23 434. 

Det har vært foretatt 1 summarisk avskriving med beløp kr 4600. 

  

Songdalen: 

Det har vært foretatt 4 avskrivinger på totalt beløp kr 590 296 (2017 kr 756 829). 

Dette fordeler seg slik: personlig skatteytere kr 856 upersonlig skatteytere kr 587 068. 

 

Ingen ettergivelse er gjennomført, men 1 summarisk avskriving kr 2372. 
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3.1.3  Restanser eldre år  

 

Tabellene viser totale restanser eldre år og restansene på restskatt person for de samme årene.  
 
Kristiansand: 
 

Inntektsår Sum restanse  
(debet) 

Herav skatteart  
”Restskatt – person” 

2016 -22 146 736 -11 661 955 

2015 -15 543 045 -10 404 381 

2014 -16 825 875 -8 507 544 

2013 - 1985 -144 726 006 -61 664 846 

 
Søgne: 
 

Inntektsår Sum restanse  
(debet) 

Herav skatteart  
”Restskatt – person” 

2016 -2 783 171 -1 849 751 

2015 -2 907 539 -1 065 676 

2014 -1 811 335 -1 267 009 

2013 - 1987 -8 287 349 -5 726 377 

 
Birkenes: 
 

Inntektsår Sum restanse  
(debet) 

Herav skatteart  
”Restskatt – person” 

2016 -572 855 -199 042 

2015 -473 017 -218 619 

2014 -768 401 -675 818 

2013 - 1995 -2 617 706 -1 635 352 

 
Songdalen: 

 

Inntektsår Sum restanse  
(debet) 

Herav skatteart  
”Restskatt – person” 

2016 -834 136 -375 797 

2015 -586 830 -360 923 

2014 -1 392 613 -1 277 290 

2013 - 1990 -7 747 743 -5 591 750 

 

3.1.4  Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år 

 

Kristiansand: 

Forelda krav per 31.12.2018 kr 1 583 846. 

Forelda krav per 31.12.2017 kr 3 203 237. 

 

Kravene som er forelda gjelder i all hovedsak et firma det er sendt anmeldelse på og hvor avgjørelse 

enda ikke foreligger. 

 

Søgne: 

Forelda krav per 31.12.2018 kr 249 568. 

Forelda krav per 31.12.2017 kr 0. 

 

Økningen i forelda krav skyldes krav tilhørende en personlig skatteyter som er utvandret, samt et 

firma som er slettet hvor kravene er styrt til foreldelse. 
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Birkenes: 

Forelda krav per 31.12.2018 kr 0. 

Forelda krav per 31.12.2017 kr 0. 

 

Songdalen: 

Forelda krav per 31.12.2018 kr 51 279. 

Forelda krav per 31.12.2017 kr 856. 

 

Kravene som er foreldet er i all hovedsak krav som har vært under konkursbehandling og skal 

avskrives. 

 

Kontoret har gjennomgått rapporten ”Restanseliste – forelda krav” Foreldelsesdato t.o.m. 31.12.2018  

 

Vi har en tett oppfølging av krav som nærmer seg foreldelse ved kontoret.  Både ved fortløpende 

gjennomgang, når aktivitet om foreldelse kommer opp i Sofie, tre måneder før kravene foreldes, og 

ved at det jevnlig tas ut rapporter som det arbeides med.  

 

Restanseoppfølging eldre år  

 

Vi har hatt nedgang i restansen for Søgne, Songdalen og Birkenes.  

Økningen i restansen i Kristiansand skyldes store ligningsendringer på firma. 

 

Vi jobber kontinuerlig med oppfølging av restansene, blant annet ved vask mot tilgjengelige registre, 

med hovedfokus på nedleggelse av utleggstrekk. Eldre restanser kan være vanskelig å innfordre, og 

vi ser at utleggstrekk er et godt innfordringstiltak. I tillegg vurderer vi berostillelse av krav for å skille 

disse fra krav som er under aktiv innfordring. De berostilte kravene sjekkes årlig for eventuelle 

innfordringstiltak. 

 

Vi søker summarisk avskriving to ganger i året for å få en mer riktig innfordringsportefølje. Da søkes 

opp alle krav som oppfyller kravene for summarisk avskriving, de gjennomgås manuelt for så og 

oversendes skatteetaten for avgjørelse. Dette gjelder i all hovedsak krav hvor skatteyterne er 

utvandret og vi ikke har mulighet for innfordring. 

 

Vi hadde i 2018 gjennomgang av alle krav som vi hadde avholdt utleggsforretning med resultat intet 

til utlegg. På bakgrunn av denne jobben fikk vi iverksatt nye utleggstrekk, samt berostilt krav som 

oppfyller retningslinjene for dette. 

 

Restansen som gjelder upersonlige skatteytere er for det meste under konkursbehandling og vil bli 

avskrevet etter avslutning av denne, eventuelt ansvarliggjøres daglig leder og/eller styrets leder.  

 

Spesielle forhold total restanser 

 

Kemneren har en pågående konkurssak mot en aktør som skylder restskatt for 2014 hertil. Selskapet 

er nå tilhørende Oslo. Konkurssaken har vært påklaget fra motparten og det er nå begjært 

«allmenprosess». I denne saken blir vi bistått av jurist fra skatteetaten (Skatt sør) og 

Kommuneadvokaten i Oslo. Det er i skrivende stund ikke satt dato for når saken skal opp til 

behandling ved Oslo byfogdembete.  

 

I tillegg har vi en rekke selskaper som etter kontroll fra skatteetaten har fått store etterberegninger av 

skatter for årene 2010-2016.  Restansen på disse selskapene beløper seg til over kr. 40 mill. Det er 

samme person som står bak alle disse selskapene. Et av disse selskapene har vært gjennom 

konkursbehandling uten at dette medførte noen dividende. Selskapene er avviklet og eier har reist ut 

av landet.  
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3.2  Innfordringens effektivitet 

 

3.2.1  Vurdering av resultatet pr. 31.12.2018  

 

Kristiansand: 

 

 
 

Alle resultatkravene er oppnådd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunenr og -navn:

Styringsparameter

2.2.2 Innbetalt skatt/avgift 

av sum krav siste år, 

fordelt på skatte-

/avgiftsart 

c) Restskatt person, totalt 

innbetalt (2016)
96,96 % 96,00 %

d) Forskuddstrekk (2017) 99,97 % 99,95 %

e) Forskuddsskatt person 

(2017)
99,73 % 99,50 %

f) Forskuddskatt upersonlig 

(2017)
99,98 % 99,95 %

g) Restskatt upersonlig 

(2016)
99,42 % 98,90 %

h) Arbeidsgiveravgift (2017) 99,91 % 99,90 %

Rapportering fra skatteoppkreverkontoret til skattekontoret pr. 31.12.2018

1001 Kristiansand

 

 

 

 

Resultat 

pr. 

31.12.18

Resultat-

krav

 

Kommentar til avvik
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Søgne: 

 

 
 

Resultatkravet for restskatt person er ikke oppnådd, men avviket er så lite at det ikke avviksforklares. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunenr og -navn:

Styringsparameter

2.2.2 Innbetalt skatt/avgift 

av sum krav siste år, 

fordelt på skatte-

/avgiftsart 

c) Restskatt person, totalt 

innbetalt (2016)
95,48 % 96,00 %

d) Forskuddstrekk (2017) 99,98 % 99,92 %

e) Forskuddsskatt person 

(2017)
99,80 % 99,30 %

f) Forskuddskatt upersonlig 

(2017)
99,24 % 99,93 %

g) Restskatt upersonlig 

(2016)
99,64 % 99,20 %

h) Arbeidsgiveravgift (2017) 99,95 % 99,82 %

Resultat 

pr. 

31.12.18

Resultat-

krav

Resultatkravet er ikke oppnådd pga restanse hos firma hvor kravet 

var med på konkursbegjæring fra Skatt sør, men hvor det ble 

innvilget betalingsavtale og begjæringen ble trukket.

Kommentar til avvik

Rapportering fra skatteoppkreverkontoret til skattekontoret pr. 31.12.2018

1018 Søgne
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Birkenes: 
 

 
 
Resultatkravet for arbeidsgiveravgift er ikke oppnådd, men avviket er så lite at det ikke 

avviksforklares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunenr og -navn:

Styringsparameter

2.2.2 Innbetalt skatt/avgift 

av sum krav siste år, 

fordelt på skatte-

/avgiftsart 

c) Restskatt person, totalt 

innbetalt (2016)
98,73 % 94,50 %

d) Forskuddstrekk (2017) 99,99 % 99,95 %

e) Forskuddsskatt person 

(2017)
100,00 % 99,00 %

f) Forskuddskatt upersonlig 

(2017)
100,00 % 99,90 %

g) Restskatt upersonlig 

(2016)
99,99 % 99,00 %

h) Arbeidsgiveravgift (2017) 99,87 % 99,90 %

Resultat pr. 

31.12.18

Resultat-

krav
Kommentar til avvik

Rapportering fra skatteoppkreverkontoret til skattekontoret pr. 31.12.2018

0928 Birkenes
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Songdalen: 
 

 
 
Alle resultatkravene er oppnådd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunenr og -navn:

Styringsparameter

2.2.2 Innbetalt skatt/avgift 

av sum krav siste år, 

fordelt på skatte-

/avgiftsart 

c) Restskatt person, totalt 

innbetalt (2016)
98,26 % 95,50 %

d) Forskuddstrekk (2017) 99,94 % 99,90 %

e) Forskuddsskatt person 

(2017)
99,53 % 98,80 %

f) Forskuddskatt upersonlig 

(2017)
100,00 % 99,90 %

g) Restskatt upersonlig 

(2016)
100,00 % 99,00 %

h) Arbeidsgiveravgift (2017) 99,93 % 99,80 %

Resultat 

pr. 

31.12.18

Resultat-

krav
Kommentar til avvik

Rapportering fra skatteoppkreverkontoret til skattekontoret pr. 31.12.2018

1017 Songdalen
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3.2.2  Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat 

 

Tabellen viser utførte aktiviteter. 

 

 

3.2.3  Skatteoppkrevers eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen 

 
Utleggstrekk 

Vi har brukt a-meldingene aktivt for å nedlegge utleggstrekk, hvor vi månedlig har sjekket de sakene 

hvor vi har avholdt utleggsforretning med resultat intet til utlegg.  

 

Fastsettelse/ansvarliggjøring utleggstrekk: 

Vi har stort fokus på ansvarliggjøring av utleggstrekk. Alle arbeidsgivere som ikke har gjennomført 

trekkpålegget vurderes for ansvarliggjøring av det manglende trekket. Dette er tidkrevende arbeid 

med mye manuell oppfølging og registrering.  

 

Utleggsforretning: 

Vi har i all hovedsak massevarslet alle utleggsforretninger som er avholdt i 2018. Dette medfører at 

de fleste nye krav har blitt varslet samtidig og at vi dermed likebehandler skatteyterne. Vi har hatt 

økning i antall varsel om utleggsforretning i 2018, dette har sammenheng med samordningen med 

Søgne.   

 

Tvangsdekning: 

Vi har hatt som mål å til enhver tid være ajour med vurderingene av tvangsdekning, slik at disse ikke 

blir liggende ubehandlet på arbeidslistene. Dette kan være saker som er omfattende og tidskrevende 

og det er derfor viktig at vi kommer raskt i gang med disse. 

 

Av 69 begjæringer er det 39 saker som gjelder utlegg i bankkonto som sendes namsfogden for 

anvisning til innkreving. I motsetning til tvangsdekning i fast eiendom og løsøre, er tvangsdekning i 

konto et raskt og effektivt innfordringstiltak, og vi vurderer derfor utlegg i konto fremfor andre 

utleggsobjekter.   

 

Konkurs 

Vi vurderer som hovedregel konkurs i alle sakene der det er pantet «intet til utlegg».  

Vi har også i 2018 hatt et godt samarbeid med Skatt sør der vi samkjører konkursbegjæringene. Den 

samlede skatte- og avgiftsgjelden totalt sett på hver konkursbegjæring er ikke merkbart høyere i 2018 

enn den var i 2017.  

 

Det ble sendt 55 konkursbegjæringer i 2018 hvorav 29 av disse ble tilbakekalt. Vi fikk fullt oppgjør i 

24 av disse sakene, mens 5 ble trukket på grunn av tvangsavvikling/oppbud eller innvilgelse av 

betalingsavtale. I tillegg er det fortsatt en pågående konkurssak.  

 

Vi fikk totalt inn kr 7 047 794 i de sakene som ble tilbakekalt. Dette er kun kemnerens krav på 

konkursbegjæringene, og ikke skatteetaten som i mange av disse sakene også fikk fullt oppgjør for 

sine krav. I tillegg til våre konkursbegjæringer har også kemneren krav fremsatt på 

konkursbegjæringer fra Skatt sør. Disse innbetalingene er heller ikke synliggjort her. Vi mener at 

konkursinstituttet er et viktig verktøy for å stoppe aktører som driver på kreditors regning. 

År Utleggstrekk Betalings-

avtaler

Varsel om 

utlegg

Utleggs-

forretninger

Konkurs-

varsler

Konkurs-

begjæringer

Tv.salgs-

begjæringer

2016 795 55 1209 726 77 75 92

2017 823 48 810 606 17 77 75

2018 789 34 934 605 27 55 69
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3.2.4  Omtale av spesielle forhold 

 

Det har ikke vært spesielle forhold verken vedrørende store skattekrav eller omfattende konkurser 

som har hatt betydning for innfordringen i 2018. 

 

Vi har hatt særskilt fokus på innkrevingen i Søgne, Songdalen og Birkenes da vi har sett at enkelte 

skatteytere har stor innvirkning på resultatet. Vi har derfor tatt ut restanselister og jobbet særskilt med 

disse. Vi har blant annet raskt vurdert tvangsdekning og fulgt opp disse nøye.  

 

3.2.5  Generelle tiltak videreført i 2018 for å forbedre innfordringen 

 

 Forenklet arbeidsmetodikk, herunder arbeid med felles oppgavelister i stedet for fordeling av 

saker basert på fødselsdatoer 

 Elektronisk søknadskjema for fritak av solidaransvar 

 Masseplanlegging på vurder utleggsforretning 

 Informasjonsbrev til alle nyetablerte 

 A-krim prosjektet innad i kommunen 

Kemneren har et særlig fokus på digitalisering. Kemneren reviderer fortløpende sine nettsider, og vi 

har fått mer brukervennlige nettsider som er bedre tilpasset dagens mobil- og nettbrett bruk.  

 

Vår bruk av «svar-ut» er stadig blitt bedre og mer omfattende, og vi ser at dette har ført til store 

reduksjoner i responstid fra skatteytere, og dermed mye kortere behandlingstid hos oss på flere typer 

oppgaver. Skatteyter kan ringe oss samme dag som vi sender ut brevet, og vi kan få effektuert saker 

med en gang.  

 

Masseplanlegging på innkrevingsområdet har vi nevnt tidligere i rapporten. Vi ser en tydelig 

resultateffekt av denne måten å arbeide på, og i tillegg sikrer det likebehandling. 

 

Vi ser også A-krim prosjektet som et tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen. Ved å foreta hurtig 

kontroll i selskap der det er mistanke om mislighold og unndragelse av skatt og arbeidsgiveravgift kan 

vi stanse useriøse aktører fortere, og dermed begrense risiko for at det kommer store skattekrav etter 

konkurser som ikke lar seg inndrive. 

 

3.3  Særnamskompetanse 

 

Kontoret har særnamskompetanse og bruker denne. Dette innebærer at vi har myndighet til å 

avholde utleggsforretninger og nedlegge utleggstrekk for krav vi har innfordringsansvar for. 
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4.  Arbeidsgiverkontroll 
 

4.1  Organisering av arbeidsgiverkontrollen  

 

Kristiansand, Birkenes, Songdalen og Søgne er som nevnt en del av Interkommunal 

arbeidsgiverkontroll i Agder (omtalt i rapporten som IAA), hvor Arendal kommune er vertskommune. 

IAA er samlokalisert med Skatt sør i Grimstad og alle kommunene i Aust-Agder og 

knutepunktkommunene i Vest-Agder er med i ordningen.     

 

IAA leverer mesteparten av kontrollene for Kristiansand, Birkenes, Songdalen og Søgne. Vi har 

likevel valgt å beholde noen ressurser selv, og gjennomfører en god del enklere kontroller. 

Kompetanse hos kemneren opprettholdes, slik at vi kan utføre gode utplukk av kontrollobjekter, 

oppfølging av rapporter fra avdekkingskontroller, og veiledning ovenfor arbeidsgivere, 

regnskapsførere og revisorer. Samtidig får vi synergieffekter med andre oppgaver hos kemneren, 

som mer effektiv innfordring mot arbeidsgivere og oppfølging av a-meldinger. 

 

4.2  Planlagte og gjennomførte kontroller 

 

Kristiansand: 

Antall planlagte avdekkings-, formal- og undersøkelseskontroller for 2018: 186 stk.  

(Av disse ble 154 stk. levert av IAA og 32 stk. av kemneren)  

 

Antall gjennomførte kontroller 2018: 186 stk. 

(154 stk. ble gjennomført av IAA og 32 stk. av kemneren)  

 

Totalt ble 5,0 % av arbeidsgiverne kontrollert. 

 

Det ble ikke gjennomført personallistekontroller i Kristiansand for 2018. 

 

Søgne:  

Antall planlagte kontroller for 2018: 21  

 

Antall gjennomførte kontroller for 2018: 22 

 

IAA gjennomførte 13 kontroller og Kemneren gjennomførte 8 kontroller. Totalt ble 5,3 % av 

arbeidsgiverne i Søgne kontrollert i 2018. 

 

Det blir ikke gjennomført personallistekontroller i Søgne for 2018. 

 

Birkenes:  

Antall planlagte kontroller for 2018: 10    

 

Antall gjennomførte kontroller for 2018: 10 

 

IAA gjennomførte 4 kontroller og Kemneren gjennomførte 6 kontroller. Totalt ble 6,1 % av 

arbeidsgiverne i Birkenes kontrollert i 2018. 

 

Det blir ikke gjennomført personallistekontroller i Birkenes for 2018. 
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Songdalen: 

Antall planlagte kontroller for 2018: 13 

 

Antall gjennomførte kontroller for 2018: 14 

 

IAA gjennomførte 9 kontroller og kemneren  

gjennomførte 5 kontroller. Totalt ble 5,6 % av alle arbeidsgiverne i Songdalen kontrollert. 

 

Det ble ikke gjennomført personallistekontroller i Songdalen for 2018. 
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4.3  Resultater fra kontrollene 

 

Kristiansand: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Styringsparametre 
Antall og andel kontrollerte opplysningspliktige

Antall opplysningspliktige i kommunen 3714

Antall opplysningspliktige i kommunen som har vært gjenstand 

for kontroll

- Antall formalkontroller 0

- Antall avdekkingskontroller 25

- Antall undersøkelseskontroller 162

- Antall oppfølgingskontroller 0

Sum arbeidsgiverkontroller 187

Andel kontrollerte opplysningspliktige 5,0 %

Antall avdekkingskontroller med treff (beløp og andre forhold) 22

Antall avdekkingskontroller   25

Andel avdekkingskontroller med treff 88 %

a) Antall fullførte kontroller innen 4 mnd 180

Sum arbeidsgiverkontroller (fra 1.3.6 b1) + kontroller under 

arbeid eldre enn 4 mnd.  
187

Andel ferdige kontroller innen 4 mnd 96 %

b) Antall fullførte kontroller innen 6 mnd 3

Sum arbeidsgiverkontroller (fra 1.3.6 b1) + kontroller under 

arbeid eldre enn 6 mnd.  
187

Andel ferdige kontroller innen 6 mnd 2 %

c) Antall fullførte kontroller innen 1 år, inkl. antall fra pkt. 4.1.10 

a) og b) 
2

Sum arbeidsgiverkontroller (fra 1.3.6 b1) + kontroller under 

arbeid eldre enn 1 år mnd.  
187

Andel ferdige kontroller innen 1 år 1 %

1. Beløp egenrettet (inntekt og grunnlag aga) på selskapsnivå 679 334

2. Beløp fra fullførte rapporter i rapporteringsåret med 

endringsforslag, forslag oversendt SKE for vedtak
9 464 333

Antall formalkontroller med treff/avdekking 0

Antall kunnskapskontroller med treff/avdekking 0

Antall øvrige undersøkelseskontroller med treff/avdekking 10

Antall oppfølgingskontroller med treff/avdekking 0

Antall avdekkingskontroller med treff/avdekking 22

Sum antall kontroller med treff/avdekking 32

1.3.8 c 
Avdekkingskontroller - 

andel med treff ved 

ferdig rapport.

1.3.6 b1

4.1.10 
Saksbehandlingstid 

hos SKO.

Forklaringsvariabler
1.3.8b Endringsforslag

Antall kontroller 

med treff.
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Kristiansand forts.: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall nye opplysningspliktige som er gitt informasjon/veiledning 

om sine plikter (herunder tiltak gjennomført i samarbeid med 

andre aktører)

747

Antall nye opplysningspliktige i kommunen 747

Andel nye opplysningspliktige som er gitt info/veiledning 100 %

Antall informasjonstiltak rettet mot regnskapsførere/revisorer 

(herunder tiltak gjennomført i samarbeid med andre aktører, 

men ikke tiltak i regi av skattekontoret)

1

12,7

Skatteregnskap 1,6

Innfordring 4,7

Arbeidsgiverkontroll 5,11

Administrative oppgaver 1,3

Sum årsverk til skatteoppkreverfunksjonen 12,7

Antall rapporter oversendt til skattekontoret for mer enn ett år 

siden som ikke er ferdigbehandlet
1

Estimert antall dagsverk brukt i tverretatlig samarbeid

Har kemneren sørget for at kommunenes leverandører innenfor 

risikobransjer skal levere utvidet skatteattest? Besvares med 

Ja eller Nei

JA

Gjennomfører kemneren oppfølgingskontroller av kommunenes 

leverandører innenfor risikobransjene? Besvares med Ja eller 

Nei

JA

Har kommunen som innkjøper inngått 10 strategiske grep? 

Besvares med Ja eller Nei
JA

1.3.6e Antall gjennomførte personallistekontroller 0

Antall anmeldelser inngitt i perioden 0

Antall domfellelser i perioden 0

Antall henleggelser i perioden 0

1.3.8d Tverretatlig samarbeid

SKO samarbeider 

med kommunen 

som innkjøper

Informasjon og veiledning

Antall årsverk ved SKO som benyttes til skatteoppkreverfunksjonen

2.2.9  Ressursbruk ved SKO, fordeling av årsverk

Rapporter oversendt til skattekontoret til behandling
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Søgne: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Styringsparametre 
Antall og andel kontrollerte opplysningspliktige

Antall opplysningspliktige i kommunen 417

Antall opplysningspliktige i kommunen som har vært gjenstand 

for kontroll

- Antall formalkontroller 0

- Antall avdekkingskontroller 2

- Antall undersøkelseskontroller 20

- Antall oppfølgingskontroller 0

Sum arbeidsgiverkontroller 22

Andel kontrollerte opplysningspliktige 5,3 %

Antall avdekkingskontroller med treff (beløp og andre forhold) 2

Antall avdekkingskontroller   2

Andel avdekkingskontroller med treff 100 %

a) Antall fullførte kontroller innen 4 mnd 22

Sum arbeidsgiverkontroller (fra 1.3.6 b1) + kontroller under 

arbeid eldre enn 4 mnd.  
22

Andel ferdige kontroller innen 4 mnd 100 %

b) Antall fullførte kontroller innen 6 mnd 0

Sum arbeidsgiverkontroller (fra 1.3.6 b1) + kontroller under 

arbeid eldre enn 6 mnd.  
22

Andel ferdige kontroller innen 6 mnd 0 %

c) Antall fullførte kontroller innen 1 år, inkl. antall fra pkt. 4.1.10 

a) og b) 
0

Sum arbeidsgiverkontroller (fra 1.3.6 b1) + kontroller under 

arbeid eldre enn 1 år mnd.  
22

Andel ferdige kontroller innen 1 år 0 %

1. Beløp egenrettet (inntekt og grunnlag aga) på selskapsnivå 345 164

2. Beløp fra fullførte rapporter i rapporteringsåret med 

endringsforslag, forslag oversendt SKE for vedtak
80 625

Antall formalkontroller med treff/avdekking 0

Antall kunnskapskontroller med treff/avdekking 0

Antall øvrige undersøkelseskontroller med treff/avdekking 0

Antall oppfølgingskontroller med treff/avdekking 0

Antall avdekkingskontroller med treff/avdekking 2

Sum antall kontroller med treff/avdekking 2

1.3.6 b1

4.1.10 
Saksbehandlingstid 

hos SKO.

Forklaringsvariabler
1.3.8b Endringsforslag

Antall kontroller 

med treff.

1.3.8 c 
Avdekkingskontroller - 

andel med treff ved 

ferdig rapport.
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Søgne forts.: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall nye opplysningspliktige som er gitt informasjon/veiledning 

om sine plikter (herunder tiltak gjennomført i samarbeid med 

andre aktører)

99

Antall nye opplysningspliktige i kommunen 99

Andel nye opplysningspliktige som er gitt info/veiledning 100 %

Antall informasjonstiltak rettet mot regnskapsførere/revisorer 

(herunder tiltak gjennomført i samarbeid med andre aktører, 

men ikke tiltak i regi av skattekontoret)

1

1,5

Skatteregnskap 0,3

Innfordring 0,9

Arbeidsgiverkontroll 0,34

Administrative oppgaver

Sum årsverk til skatteoppkreverfunksjonen 1,5

Antall rapporter oversendt til skattekontoret for mer enn ett år 

siden som ikke er ferdigbehandlet
0

Estimert antall dagsverk brukt i tverretatlig samarbeid

Har kemneren sørget for at kommunenes leverandører innenfor 

risikobransjer skal levere utvidet skatteattest? Besvares med 

Ja eller Nei

NEI

Gjennomfører kemneren oppfølgingskontroller av kommunenes 

leverandører innenfor risikobransjene? Besvares med Ja eller 

Nei

NEI

Har kommunen som innkjøper inngått 10 strategiske grep? 

Besvares med Ja eller Nei
NEI

1.3.6e Antall gjennomførte personallistekontroller 0

Antall anmeldelser inngitt i perioden 0

Antall domfellelser i perioden 0

Antall henleggelser i perioden 0

1.3.8d Tverretatlig samarbeid

SKO samarbeider 

med kommunen 

som innkjøper

Informasjon og veiledning

Antall årsverk ved SKO som benyttes til skatteoppkreverfunksjonen

2.2.9  Ressursbruk ved SKO, fordeling av årsverk

Rapporter oversendt til skattekontoret til behandling
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Birkenes: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Styringsparametre 
Antall og andel kontrollerte opplysningspliktige

Antall opplysningspliktige i kommunen 165

Antall opplysningspliktige i kommunen som har vært gjenstand 

for kontroll

- Antall formalkontroller 0

- Antall avdekkingskontroller 1

- Antall undersøkelseskontroller 9

- Antall oppfølgingskontroller 0

Sum arbeidsgiverkontroller 10

Andel kontrollerte opplysningspliktige 6,1 %

Antall avdekkingskontroller med treff (beløp og andre forhold) 0

Antall avdekkingskontroller   1

Andel avdekkingskontroller med treff 0 %

a) Antall fullførte kontroller innen 4 mnd 9

Sum arbeidsgiverkontroller (fra 1.3.6 b1) + kontroller under 

arbeid eldre enn 4 mnd.  
10

Andel ferdige kontroller innen 4 mnd 90 %

b) Antall fullførte kontroller innen 6 mnd 0

Sum arbeidsgiverkontroller (fra 1.3.6 b1) + kontroller under 

arbeid eldre enn 6 mnd.  
10

Andel ferdige kontroller innen 6 mnd 0 %

c) Antall fullførte kontroller innen 1 år, inkl. antall fra pkt. 4.1.10 

a) og b) 
1

Sum arbeidsgiverkontroller (fra 1.3.6 b1) + kontroller under 

arbeid eldre enn 1 år mnd.  
10

Andel ferdige kontroller innen 1 år 10 %

1. Beløp egenrettet (inntekt og grunnlag aga) på selskapsnivå

2. Beløp fra fullførte rapporter i rapporteringsåret med 

endringsforslag, forslag oversendt SKE for vedtak

Antall formalkontroller med treff/avdekking 0

Antall kunnskapskontroller med treff/avdekking 0

Antall øvrige undersøkelseskontroller med treff/avdekking 0

Antall oppfølgingskontroller med treff/avdekking 0

Antall avdekkingskontroller med treff/avdekking 0

Sum antall kontroller med treff/avdekking 0

1.3.8 c 
Avdekkingskontroller - 

andel med treff ved 

ferdig rapport.

1.3.6 b1

4.1.10 
Saksbehandlingstid 

hos SKO.

Forklaringsvariabler
1.3.8b Endringsforslag

Antall kontroller 

med treff.
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Birkenes forts.: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall nye opplysningspliktige som er gitt informasjon/veiledning 

om sine plikter (herunder tiltak gjennomført i samarbeid med 

andre aktører)

41

Antall nye opplysningspliktige i kommunen 41

Andel nye opplysningspliktige som er gitt info/veiledning 100 %

Antall informasjonstiltak rettet mot regnskapsførere/revisorer 

(herunder tiltak gjennomført i samarbeid med andre aktører, 

men ikke tiltak i regi av skattekontoret)

1

0,88

Skatteregnskap 0,3

Innfordring 0,4

Arbeidsgiverkontroll 0,18

Administrative oppgaver

Sum årsverk til skatteoppkreverfunksjonen 0,88

Antall rapporter oversendt til skattekontoret for mer enn ett år 

siden som ikke er ferdigbehandlet
0

Estimert antall dagsverk brukt i tverretatlig samarbeid

Har kemneren sørget for at kommunenes leverandører innenfor 

risikobransjer skal levere utvidet skatteattest? Besvares med 

Ja eller Nei

NEI

Gjennomfører kemneren oppfølgingskontroller av kommunenes 

leverandører innenfor risikobransjene? Besvares med Ja eller 

Nei

NEI

Har kommunen som innkjøper inngått 10 strategiske grep? 

Besvares med Ja eller Nei
NEI

1.3.6e Antall gjennomførte personallistekontroller 0

Antall anmeldelser inngitt i perioden 0

Antall domfellelser i perioden 0

Antall henleggelser i perioden 0

1.3.8d Tverretatlig samarbeid

SKO samarbeider 

med kommunen 

som innkjøper

Informasjon og veiledning

Antall årsverk ved SKO som benyttes til skatteoppkreverfunksjonen

2.2.9  Ressursbruk ved SKO, fordeling av årsverk

Rapporter oversendt til skattekontoret til behandling
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Songdalen: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Styringsparametre 
Antall og andel kontrollerte opplysningspliktige

Antall opplysningspliktige i kommunen 248

Antall opplysningspliktige i kommunen som har vært gjenstand 

for kontroll

- Antall formalkontroller 0

- Antall avdekkingskontroller 1

- Antall undersøkelseskontroller 13

- Antall oppfølgingskontroller 0

Sum arbeidsgiverkontroller 14

Andel kontrollerte opplysningspliktige 5,6 %

Antall avdekkingskontroller med treff (beløp og andre forhold) 1

Antall avdekkingskontroller   1

Andel avdekkingskontroller med treff 100 %

a) Antall fullførte kontroller innen 4 mnd 14

Sum arbeidsgiverkontroller (fra 1.3.6 b1) + kontroller under 

arbeid eldre enn 4 mnd.  
14

Andel ferdige kontroller innen 4 mnd 100 %

b) Antall fullførte kontroller innen 6 mnd 0

Sum arbeidsgiverkontroller (fra 1.3.6 b1) + kontroller under 

arbeid eldre enn 6 mnd.  
14

Andel ferdige kontroller innen 6 mnd 0 %

c) Antall fullførte kontroller innen 1 år, inkl. antall fra pkt. 4.1.10 

a) og b) 
0

Sum arbeidsgiverkontroller (fra 1.3.6 b1) + kontroller under 

arbeid eldre enn 1 år mnd.  
9

Andel ferdige kontroller innen 1 år 0 %

1. Beløp egenrettet (inntekt og grunnlag aga) på selskapsnivå

2. Beløp fra fullførte rapporter i rapporteringsåret med 

endringsforslag, forslag oversendt SKE for vedtak
527 196

Antall formalkontroller med treff/avdekking 0

Antall kunnskapskontroller med treff/avdekking 0

Antall øvrige undersøkelseskontroller med treff/avdekking 0

Antall oppfølgingskontroller med treff/avdekking 0

Antall avdekkingskontroller med treff/avdekking 1

Sum antall kontroller med treff/avdekking 1

1.3.6 b1

4.1.10 
Saksbehandlingstid 

hos SKO.

Forklaringsvariabler
1.3.8b Endringsforslag

Antall kontroller 

med treff.

1.3.8 c 
Avdekkingskontroller - 

andel med treff ved 

ferdig rapport.
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Songdalen forts.: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall nye opplysningspliktige som er gitt informasjon/veiledning 

om sine plikter (herunder tiltak gjennomført i samarbeid med 

andre aktører)

55

Antall nye opplysningspliktige i kommunen 55

Andel nye opplysningspliktige som er gitt info/veiledning 100 %

Antall informasjonstiltak rettet mot regnskapsførere/revisorer 

(herunder tiltak gjennomført i samarbeid med andre aktører, 

men ikke tiltak i regi av skattekontoret)

1

1,22

Skatteregnskap 0,3

Innfordring 0,7

Arbeidsgiverkontroll 0,22

Administrative oppgaver

Sum årsverk til skatteoppkreverfunksjonen 1,22

Antall rapporter oversendt til skattekontoret for mer enn ett år 

siden som ikke er ferdigbehandlet
0

Estimert antall dagsverk brukt i tverretatlig samarbeid

Har kemneren sørget for at kommunenes leverandører innenfor 

risikobransjer skal levere utvidet skatteattest? Besvares med 

Ja eller Nei

NEI

Gjennomfører kemneren oppfølgingskontroller av kommunenes 

leverandører innenfor risikobransjene? Besvares med Ja eller 

Nei

NEI

Har kommunen som innkjøper inngått 10 strategiske grep? 

Besvares med Ja eller Nei
NEI

1.3.6e Antall gjennomførte personallistekontroller 0

Antall anmeldelser inngitt i perioden 0

Antall domfellelser i perioden 0

Antall henleggelser i perioden 0

1.3.8d Tverretatlig samarbeid

SKO samarbeider 

med kommunen 

som innkjøper

Informasjon og veiledning

Antall årsverk ved SKO som benyttes til skatteoppkreverfunksjonen

2.2.9  Ressursbruk ved SKO, fordeling av årsverk

Rapporter oversendt til skattekontoret til behandling
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4.4  Vurdering av kontrollaktiviteten 

 

IAA hadde utfordringer rundt bemanning i 2018, og kemneren bistod derfor med å gjennomføre 

undersøkelseskontroller for Søgne, Birkenes og Songdalen. Men et godt samarbeid mellom IAA og 

kemneren klarte vi å komme i mål med antallskravet på alle våre kommuner. Resultatet ble at 

Kristiansand hadde 5%, Birkenes 6%, Songdalen 5,6% og Søgne 5,3% andel kontrollerte 

arbeidsgivere. 

 

Kemneren har gjort gode utplukk for kontroll også i 2018. Kristiansand har en avdekkingsprosent på 

88%. Dette er en oppgang i forhold til 2017 der vi oppnådde 71,4%.   

 

Vi ser at etableringen av a-krimsamarbeidet gjør at det er enklere å følge opp tips. Den tverretatlige 

gruppen mottar mange tips, og kan i tillegg respondere raskt i form av å rykke ut på stedlige kontroller 

der det er mistanke om for eksempel svart arbeid og/eller sosial dumping.  

 

Vi hadde også i 2018 fokus på å følge opp 

innrapportering av lønn, og vi har utført en rekke 

undersøkelseskontroller på a-meldingsområdet. 

Undersøkelseskontrollene anses som enklere kontroller, 

og er med på å øke antallet kontroller med mindre 

ressursbruk.  

 

Når vi gjennomfører undersøkelseskontroll i 

virksomheter som er pålagt å føre personalliste så 

kommenteres eventuelle avvik i rapporten. Avvik på 

dette området kan være med å gi en indikator på om 

virksomheten bør tas ut til en tyngre kontroll. 

 

4.5  Samarbeid med andre kontrollaktører  

 

Som tidligere år har vi også i år vært en aktiv 

bidragsyter i SOS-forum, som er et kontroll-samarbeid 

mellom mange offentlige etater om serveringsbransjen. 

Vi hadde 3 aksjoner der vi var ute kvelds- og nattestid 

for å kontrollere serveringsbransjen i Kristiansand.  

  

Disse aksjonene er viktige med hensyn til synlighet og 

styrking av opplevd oppdagelsesrisiko hos bransjen, og 

den gir samtidig en viktig effekt for innfordring og utplukk 

av kontrollobjekter. Vi har, blant annet som følge av 

aksjonene i serveringsbransjen, et særdeles godt 

samarbeid med de andre etatene, spesielt Bevillingskontoret, Mattilsynet, NAVs trygdemisbruksteam, 

Politiet og Arbeidstilsynet.   

 

I regi av SOS-forum har vi startet en informasjonsvirksomhet opp mot nyetablerte i 

restaurantbransjen. Vi avtaler et tidspunkt med de nyetablerte, og møter opp på virksomheten 

sammen med regionalt verneombud. Det gis informasjon om hvordan virksomheten skal forholde seg 

til lover og regler innenfor deres bransje. Dette har vært et meget positivt tiltak, både sett fra bransjen 

og kontrolletatenes side.  
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Andre samarbeidsarenaer 

 

 Kemneren har vært NKKs representant i Regionalt samarbeidsforum med Skatt sør. Her som 

representant for skatteoppkreverne i Vest-Agder.  Dette er viktig for å sikre gode 

samarbeidsrutiner mellom Skatt sør og kemneren i det daglige arbeid og rundt 

styringsdialogen med Skatt sør som overordnet etat. I samarbeidsforumet møter relevante 

deltakere fra i Skatt sør og kemnerne i regionen. Møtene er viktige for å sikre samarbeidet 

mellom skatteetaten og kemnerne. 

 Kemneren er også med i Samarbeid mot svart økonomi i Agder («SMSØ»). Samarbeidet 

består av Skatteetaten, kemneren, YS, LO, NHO, UNIO, KS og Arbeidstilsynet.  Samarbeidet 

jobber holdningsskapende mot svart økonomi og har i året som er gått gjennomført flere 

tiltak.  SMSØ har også et økende fokus på lærlinger og viktigheten av å etablere gode 

holdninger tidlig.  

 Storbykemnernettverket er et samarbeid kemner har med kemnerne i de 11 største byene. 

Det avholdes minimum to møter i året. Vi har mange like utfordringer som de andre store 

byene, og samarbeidet på kemnernivå er meget godt og tett. Som gruppe har vi tidligere vært 

en viktig dialogpartner for Skattedirektoratet. Storbykemnernettverket ønsker å påvirke 

utviklingen i samarbeid med NKK.  

 Vi er også engasjert i NØF (Norsk øko-forum) som er for alle som jobber med bekjempelse 

av økonomisk kriminalitet.  Det er fagkoordinator på innkreving som deltar i dette på vegne 

av kontoret. 

 Kristiansand kommune deltar i Tett på-prosjektet. Innbyggerne i kommunen som søker om 

byggetillatelse eller kjøper fast eiendom blir oppringt av skatteetaten, som gir gode råd om 

hvordan man skal velge en seriøs håndverker. 

 

Avslutningsvis bør det nevnes at kontoret ansatte en a-krimkoordinator i februar 2018. A-

krimkoordinatoren jobber i tett samarbeid med kommunens innkjøpsavdeling og de avdelinger i 

kommunen som gjennomfører de største innkjøpene.  

 

Bystyret i Kristiansand vedtok i november 2018 en egen a-krimmodell og seriøsitetsbestemmelser 
som skal sikre at kommunen kun bruker seriøse leverandører.  
 
Intensjonen med den nye a-krimmodellen og seriøsitetsbestemmelsene er at kommunen skal sikre at 
alle leverandører av tjenester til kommunen opptrer i samsvar med lover og regler for arbeidslivet.   
 
Ett av virkemidlene er at kommunen nå krever at tilbydere gir kommunen fullmakt til å sjekke 
opplysninger om lønn, skatt og avgifter. Kommunen får også fullmakt til å undersøke eventuell 
konkurshistorikk til styreleder og daglig leder i firmaer som ønsker å levere tjenester.  
 
Leverandørene må levere fullmakt slik at kommunen kan bruke slik taushetsbelagt informasjon før 
kontrakt blir inngått, for å vurdere om leverandøren er skikket til å bli leverandør. De som ikke gir slik 
fullmakt, blir avvist.  
 

4.6  Gjennomførte informasjons- og veiledningstiltak 

 

Det er viktig for oss å være synlige og tilgjengelige. Fra tiden rundt innføring av a-meldinger har vi 

merket meget godt hvor viktig informasjon og tilgjengelighet er. Det er svært mange som ringer, men 

også mange som kommer innom vårt kontor for å få bistand med registrering og innsendelse av a-

meldingene.  

 

Vi ser det som særdeles viktig å ta seg tid til å gi god informasjon. I tillegg til å være en god 

serviceyter ser vi at god informasjon klart reduserer etterarbeidet som kommer ved at skattyterne gjør 

feil eller i verste fall unnlater å rapportere. 
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Vi har i år igjen avholdt et vellykket informasjonskurs for arbeidsgivere og regnskapsførere på 

lønnsområdet. Kurset holdes hvert år, og har svært god oppslutning. Dette var også tilfellet i 2018. 

Foredragsholderne var fra Oslo Kemnerkontor, Arbeidsgiverkontrollen i Grenland og Interkommunal 

arbeidsgiverkontroll i Agder.  Hovedfokus i år var nyheter og endringer for 2017-2018, A-melding, 

naturalytelser og velferdsordninger og arbeids- og tjenestereiser. Vi ser frem mot nytt kurs i 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Kristiansand, 18. januar 2019      
 
 
 
 
Hans Ditlef Christiansen 
Kemner 

 
 

Vedlegg:   

1. Årsregnskapet for 2018 Kristiansand kommune. 
2. Årsregnskapet for 2018 Søgne kommune. 
3. Årsregnskapet for 2018 Birkenes kommune. 
4. Årsregnskapet for 2018 Songdalen kommune 
5. Vedlegg til årsregnskapet. 
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Vedlegg 1:  

 

  

  2 018 2 017 

Likvider 745 859 372 742 120 971

Skyldig skattekreditorene -50 018 826 -75 239 813

Skyldig andre -814 398 -1 589 149

Innestående margin -695 026 143 -665 292 006

Udisponert resultat -5 -3

Sum 0 0

Arbeidsgiveravgift -3 350 094 563 -3 304 473 950

Finansskatt lønn -21 431 715 -16 106 786

Kildeskatt mv - 100% stat -2 302 148 -12 661 573

Personlige skatteytere -7 872 543 467 -7 527 234 158

Tvangsmulkt -3 903 344 -3 803 191

Upersonlige skatteytere -1 615 330 955 -1 919 968 729

Renter -16 970 173 -15 050 931

Innfordring 2 059 302 2 527 429

Sum -12 880 517 063 -12 796 771 889

Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift 3 350 094 562 3 304 473 946

Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift 2 270 119 887 2 154 415 895

Fordelt til Fylkeskommunen 517 536 233 492 942 192

Fordelt til Staten 4 112 080 749 4 459 344 675

Fordelt til kommunen 2 526 244 332 2 385 821 515

Krav som er ufordelt 2 4

Videresending plassering mellom kommuner 104 441 298 -226 338

Sum 12 880 517 063 12 796 771 889

Sum totalt -                 -                 

Kristiansand, 11.01.2019

_________________________

Hans Ditlef Christiansen

Kemner

 Årsregnskap for Kristiansand kommune 

Regnskapsåret 2018                                                          

Avlagt etter kontantprinsippet 
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Vedlegg 2:  

 

 

  2 018 2 017 

Likvider 92 970 634 86 395 141

Skyldig skattekreditorene -8 724 847 -5 036 223

Skyldig andre -28 656 -39 123

Innestående margin -84 217 124 -81 319 790

Udisponert resultat -7 -5

Sum 0 0

Arbeidsgiveravgift -189 617 321 -182 130 184

Finansskatt lønn -1 194 414 -816 690

Kildeskatt mv - 100% stat -28 722 0

Personlige skatteytere -958 904 499 -909 072 882

Tvangsmulkt -404 433 -363 398

Upersonlige skatteytere -62 257 482 -57 920 480

Renter -1 780 479 -1 109 373

Innfordring 115 805 119 428

Sum -1 214 071 545 -1 151 293 579

Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift 189 617 319 182 130 184

Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift 283 343 525 267 598 214

Fordelt til Fylkeskommunen 63 371 067 58 708 105

Fordelt til Staten 373 417 855 360 396 704

Fordelt til kommunen 304 309 205 282 473 497

Krav som er ufordelt 2 0

Videresending plassering mellom kommuner 12 572 -13 125

Sum 1 214 071 545 1 151 293 579

Sum totalt -                -                

Kristiansand, 11.01.2019

_________________________

Hans Ditlef Christiansen

Kemner

 Årsregnskap for Søgne kommune                  

Regnskapsåret 2018                                                          

Avlagt etter kontantprinsippet 
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Vedlegg 3:  

 

  

  2 018 2 017 

Likvider 41 618 061 38 675 289

Skyldig skattekreditorene -1 568 547 -352 202

Skyldig andre -742 -214

Innestående margin -40 048 773 -38 322 874

Udisponert resultat 1 1

Sum 0 0

Arbeidsgiveravgift -95 272 709 -87 969 089

Finansskatt lønn -603 252 -519 288

Kildeskatt mv - 100% stat -3 577 0

Naturressursskatt -1 011 127 0

Tvangsmulkt -372 259 080 -351 427 135

Personlige skatteytere -76 409 -120 007

Upersonlige skatteytere -16 092 358 -18 221 919

Renter -195 647 -476 926

Innfordring 7 334 22 737

Sum -485 506 825 -458 711 627

Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift 95 272 709 87 969 088

Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift 117 142 138 113 000 728

Fordelt til Fylkeskommunen 24 843 140 22 807 260

Fordelt til Staten 132 915 454 128 429 702

Fordelt til kommunen 116 344 511 106 504 849

Krav som er ufordelt 0 1

Videresending plassering mellom kommuner -1 011 127 0

Sum 485 506 825 458 711 627

Sum totalt -                     -                     

Kristiansand, 11.01.2019

_________________________

Hans Ditlef Christiansen

Kemner

 Årsregnskap for Birkenes kommune                           

Regnskapsåret 2018                                                          

Avlagt etter kontantprinsippet 
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Vedlegg 4:  

 

  

  2 018 2 017 

Likvider 50 290 509 47 568 471

Skyldig skattekreditorene -1 768 496 -1 306 563

Skyldig andre -16 301 1 883

Innestående margin -48 505 707 -46 263 785

Udisponert resultat -5 -6

Sum 0 0

Arbeidsgiveravgift -147 750 719 -127 217 617

Finansskatt lønn 0 0

Kildeskatt mv - 100% stat 0 0

Personlige skatteytere -457 178 667 -445 781 152

Tvangsmulkt -155 187 -93 535

Upersonlige skatteytere -45 333 243 -34 132 881

Renter -306 598 -798 152

Innfordring 84 932 61 352

Sum -650 639 482 -607 961 984

Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift 147 750 720 127 217 615

Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift 149 114 203 141 861 369

Fordelt til Fylkeskommunen 29 930 456 28 928 244

Fordelt til Staten 186 224 982 176 084 638

Fordelt til kommunen 137 623 066 133 870 116

Krav som er ufordelt -1 2

Videresending plassering mellom kommuner -3 945 0

Sum 650 639 481 607 961 984

Sum totalt -1 -1

Kristiansand, 11.01.2019

_________________________

Hans Ditlef Christiansen

Kemner

 Årsregnskap for Songdalen kommune                  

Regnskapsåret 2018                                                          

Avlagt etter kontantprinsippet 
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Vedlegg 5:  
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Arkivsak-dok. 18/10236-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Songdalen kontrollutvalg 25.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av rapport fra tilsyn med helse- og omsorgstjenester til 

utviklingshemmede 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

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.  
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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  
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Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder gjennomførte tilsyn med Songdalen kommune 

29.5.- 30.05.2018. Vi undersøkte om Songdalen kommune 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 / Tilsynsrapporter / Aust- og Vest-Agder / 2018

T I L S Y N S R A P PO R T

Rapport fra tilsyn med helse- og 
omsorgstjenester til 
utviklingshemmede - Songdalen 
kommune 2018 

Tidsrom for tilsynet:

16.03.2018 – 09.08.2018

Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder 

20.08.2018 

Innholdsfortegnelse

1. Tilsynets tema og omfang

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet

3. Beskrivelse av faktagrunnlaget

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag

5. Tilsynsmyndighetens konklusjon

Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

Side 1 av 13Rapport fra tilsyn med helse- og omsorgstjenester til utviklingshemmede - Songdalen ...
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Tilsynet ble gjennomført som del av årets planlagte tilsyn initiert av Fylkesmannen.

Fylkesmannen påpeker følende:

• Songdalen kommune har ikke systemer som sikrer at den enkelte bruker får 

individuelle tjenester utfra sitt enkeltvedtak og sitt behov.

Dette er brudd på:

Helse og omsorgstjenesteloven § 4-1 

Forvaltningsloven § 17

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. Fylkesmannen ber om en 

tilbakemelding fra Songdalen kommune, der det redegjøres for hvordan kommunen 

planlegger å rette disse forholdene innen 01.10.2018.

1. Tilsynets tema og omfang

Systemrevisjonen omfatter undersøkelse 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 forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Fylkesmannen skulle undersøke og konkludere om kommunen legger til rette for at 

mennesker med utviklingshemming får personlig assistanse i form av:

• tilsyn og bistand til å ivareta egenomsorg

• bistand til aktivisering

• opplæring i dagliglivets gjøremål og personlig stell og egenomsorg

Fylkesmannen skulle videre undersøke og konkludere om kommunen legger til rette 

for at mennesker med utviklingshemming får:

• helsetjenester i hjemmet

• tilgang til medisinsk undersøkelse, utredning og behandling

Ved undersøkelser av temaene skulle Fylkesmannen også se på 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.

Fylkesmannen skulle også undersøke om kommunen innhenter politiattest ved tilbud 

Side 2 av 13Rapport fra tilsyn med helse- og omsorgstjenester til utviklingshemmede - Songdalen ...

18.09.2018https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/aust--og-vest-agder/2018/songdale...



2/19 Tilsyn med helse- og omsorgstjenester til utviklingshemmede - 18/10236-1 Oppfølging av rapport fra tilsyn med helse- og omsorgstjenester til utviklingshemmede : Tilsyn - Helse og omsorgstjenester til utviklingshemmede

om ansettelse.

Personlig assistanse omfatter praktisk bistand, opplæring og støttekontakt. Det skal 

undersøkes om brukere får tilsyn og om de får bistand til egenomsorg og til å dekke 

behov for aktivitet. Det skal også undersøkes om brukerne får opplæring i dagliglivets 

gjøremål og personlig stell og egenomsorg.

Med bistand til egenomsorg menes her personrettede oppgaver som personlig 

hygiene, tannstell, hjelp til av- og påkledning og hjelp til planlegging og gjennomføring 

av måltider.

Med tilsyn menes her oppfølging fra ansatte utover praktiske oppgaver eller 

aktiviteter som gjennomføres sammen med brukeren.

Med aktivisering menes bistand til aktiviteter som gjennomføres i og utenfor 

hjemmet. Om de har et tilrettelagt arbeid, et tilpasset dagtilbud utenfor hjemmet 

eller en støttekontakt som dekker deler av behovet for aktivisering. Aktivisering 

innbefatter hjelp til å opprettholde kontakt med familie og sosialt nettverk, være i 

fysisk aktivitet og delta i aktiviteter og hobbyer ut fra egne interesser.

Med opplæring menes målrettede tiltak for å øke den enkeltes ferdigheter i 

dagliglivets praktiske gjøremål og personlig stell og egenomsorg.

Med helsetjenester i hjemmet menes helsetjenester som gis av hjemmesykepleien 

eller av ansatte som er tilknyttet boligen. Følgende helsetjenester i hjemmet inngår i 

tilsynet: legemiddelhåndtering, oppfølging etter legekonsultasjon, oppfølging for å 

vurdere behov for nødvendig helsehjelp hos lege og helsehjelp ved akutte tilstander. 

Tilsynet med legemiddelhåndteringen er avgrenset til istandgjøring og utdeling.

Med tilgang til medisinsk undersøkelse og behandling menes her kommunens 

medvirkning til at brukeren kommer i kontakt med lege ved behov, og i nødvendig 

grad bistår under konsultasjonen.

Kommunen har ansvaret for å sørge for forsvarlige tjenester, men står ganske fritt til 

å vurdere hvordan oppgavene skal løses. I mange kommuner har kommunen bygget 

bofellesskap eller samlokaliserte boliger, mad faste tjenesteytere knyttet til 

bofellesskapene.

Kravet er at den enkelte bruker skal ha individuelle tjenester tilpasset sine særegne 

behov innenfor de ulike temaene for tilsynet.

Kommunen skal sikre tilstrekkelig bemanning slik at hver enkelt bruker får de 

tjenester han skal ha, og at de ansatte har den nødvendige kompetansen til å yte 

forsvarlige tjenester.
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Ledelsen skal sørge for at de ansatte får tilstrekkelig oppfølging gjennom daglig 

ledelse. Faglig ansvarlig på tjenestestedet må gjennom faste møtepunkter ha 

mulighet til å styre tjenestene slik at oppgaver blir utført likt og i samsvar med de 

planer og mål som er satt opp for den enkelte bruker.

Kommunen må ha systemer som sikrer informasjonsflyt mellom tjenestene som har 

ulike ansvarsområder overfor bruker.

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet

Kommunen skal etter helse- og omsorgstjenesteloven (hol.). § 3-1 sørger for at alle 

som bor eller oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og 

omsorgstjenester. Innenfor de rammer loven setter, er kommunen gitt frihet til å 

organisere virksomhetene og tjenestene ut fra lokale forhold og behov, men 

kommuner skal tilby de tjenester som fremgår av hol. § 3-2. Kommunes plikt til å tilby 

tjenester etter hol. korresponderer med pasient- og brukerrettighetsloven (pbrl.) § 2-1 

a, som gir den enkelte rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.

Kommunen skal gi praktisk bistand, opplæring og støttekontakt jf. hol. § 3-2 første 

ledd nr. 6 bokstav b.

Opplæringen må omhandle forhold som faller innenfor begrepet praktisk bistand 

etter § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b. Det vil si at opplæringen har som mål å utvikle 

ferdigheter i dagliglivets gjøremål, personlig stell og egenomsorg.

Personlig assistanse omfatter bistand til aktivisering og må forstås som mer enn rene 

omsorgsoppgaver. Det omhandler det å kunne ta del i hverdagslivets opplevelser og 

aktiviteter, opprettholde kontakt med familie og sosialt nettverk, være i fysisk 

aktivitet, holde seg orientert og være aktiv med utgangspunkt i eget engasjement og 

interesser.

Aktiviteter i form av personlig assistanse må ses i sammenheng med andre 

aktivitetstilbud, både individuelle som støttekontakt og 

dagaktivitetstilbud/arbeidstrening og generelle velferds- og aktivitetstiltak.

Helsetjenester i eget hjem og tilgang til nødvendig medisinsk undersøkelse og 

behandling, jf. hol. § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a. Helsetjenester i hjemmet 

omfatter både helsetjenester som er initiert av kommunens helsetjeneste og 

oppfølging av behandlingstiltak igangsatt av brukers fastlege eller av 

spesialisthelsetjenesten.

Helsetjeneste i hjemmet som ytes hyppig er hjelp til legemiddelhåndtering. 

Legemiddelhåndtering er nærmere regulert i forskrift om legemiddelhåndtering og 

kommer til anvendelse der pasienten ikke selv håndterer legemidler.
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Etter pasient- og brukerrettighetsloven (pbrl.) § 3-1 første og andre ledd har pasient 

og bruker rett til å medvirke både ved utforming og ved utøvelse av helse- og 

omsorgstjenester. Dette innebærer at pasienter og brukere skal gis mulighet til å 

bidra i planlegging, utforming, utøving og evaluering av sine tjenester.

Kommunen har etter hol. § 3-4 en plikt til å legge til rette for samhandling mellom 

ulike deltjenester innad i kommunen og med andre tjenesteytere, der det er 

nødvendig for å tilby tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Kravet om forsvarlige tjenester er hjemlet i lovens § 4-1. Forsvarlighet er en rettslig 

standard. Det innebærer at innholdet bestemmes av normer utenfor loven, som 

anerkjent fagkunnskap, faglige retningslinjer og allmenngyldige samfunnsetiske 

normer. Forsvarlighetskravet endrer seg i takt med utviklingen av fagkunnskap og 

endringer i verdioppfatning.

For å kunne sørge for helse- og omsorgstjenester på en forsvarlig måte må 

kommunen sette i verk systematiske tiltak, jf. hol. § 3-1 tredje ledd hvor kommunen 

plikter å: planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes 

omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift. Kommunens 

styringsplikt etter denne bestemmelsen samsvarer med plikten til internkontroll etter 

helsetilsynsloven § 3. Kravene til internkontroll er nærmere beskrevet i forskrift om 

ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Forskriften skal bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester og være et 

verktøy som sikrer at daglige arbeidsoppgaver blir utført, styrt og forbedret i henhold 

til lovens krav. Det å sikre forsvarlige tjenester er en kontinuerlig prosess som også 

fordrer at kommunen arbeider systematisk med kvalitetsforbedring.

3. Beskrivelse av faktagrunnlaget

Songdalen kommune har 9000 innbyggere og er en innlandskommune med grense 

mot Kristiansand og Søgne kommuner. Kommunen blir sammen med disse to 

kommunene, en del av nye Kristiansand kommune fra 01.01.2020.

Kommunen er organisert med rådmann og kommunalsjef for helse og omsorg, for 

oppvekst og for økonomi.

Organisasjonskart Songdalen kommune

Kommunen har gjennomført en organisasjonsendring fra 01.03.2018, ved at det ble 

etablert en egen forvaltningsenhet. Denne er organisert med egen enhetsleder i 

helse og omsorg.

Enhet for habilitering har slik organisering:
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Kirkeveien bofellesskap har 8 leiligheter med 8 beboere. Det er tilknyttet 12,25 

årsverk til bofellesskapet, en sykepleier (fagleder), 2 miljøterapeuter, 14 fagarbeidere 

og 8 assistenter.

Svarttjønnheia har 6 leiligheter, men bare 4 beboere akkurat nå. 8,2 årsverk er 

tilknyttet boligene, 2 miljøterapeuter (inkl fagleder), 5 fagarbeidere og 4 assistenter.

Rosselandsveien har 6 leiligheter med 7 beboere, ett tvillingpar deler en leilighet. 5,69 

årsverk, fordelt på 3 miljøterapeuter (inkl fagleder) 2 fagarbeidere og 4 assistenter. 

Denne enheten er ganske nyetablert og det er yngre brukere som bor der.

Tre av beboerne har vedtak om tvang om makt etter helse og omsorgstjenestelove 

kapittel 9, alle disse bor i Kirkeveien 14.

Kommunen har et aktivitetssenter som gir tilbud på dagtid til voksne 

utviklingshemmede. Enhetsleder har ansvaret for aktivitetssenteret. I tillegg gis det 

tilbud om voksenopplæring. Kommunen har kjøpt plasser ved Mjåvatn 

arbeidstreningssenter som også gir dagtilbud til flere av brukerne.

Samtlige beboere har primærkontakt/koordinator. Kommunen har skriftlige 

retningslinjer for hva som er primærkontaktenes særlige oppgaver, med tilhørende 

sjekkliste.

Det foreligger stillingsbeskrivelser for faglig leder, miljøterapeut, arbeidsbeskrivelse 

for fagarbeidere og assistenter.
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Journalgjennomgang:

Alle de 18 brukerne hadde vedtak om praktisk bistand. Noen vedtak ga «samletilbud» 

om helse og omsorgstjenester i form av helsehjelp samt personlig assistanse og 

praktisk bistand.

Vedtakene var til dels gamle og det fremgikk ikke når de skulle evalueres. Det var 

imidlertid startet et arbeid med evaluering av vedtakene samt fatte nye. Dette var et 

arbeid som var i gang i samarbeid med den nye forvaltningsenheten.

Vedtakene har gjennomgående en konkretiseringsgrad som sier at det skal gis 

«opplæring, støtte og veiledning til»…og så er det ramset opp hvilke aktiviteter dette 

gjelder, rengjøring, personlig hygiene, tilbereding og tilrettelegging av måltider osv. 

Ingen av vedtakene angav hvor mye tid som var tenkt at skulle medgå til denne 

bistanden. I noen vedtak var det formulert f.eks. «oppfølging i bolig fra kl 07.00 – kl 

23.00 samt tilsyn på natt». Disse ble kategorisert som «ressurskrevende brukere» i 

dokumentasjonen.

Vedtakene inneholder angivelse av omfanget av betalingstjenester, som stort sett er 

begrenset til betaling for en time pr uke.

Brukerne har vedtak om dagtilbud og der var det gitt et omfang både når det gjaldt 

antall dager og timer pr dag. De fleste brukerne hadde tilbud om støttekontakt.

Alle brukerne hadde dagsplaner og/eller ukeplaner, men disse inneholdt 

gjennomgående ganske lite detaljer. Det var de faste aktivitetene som var ramset 

opp, frokost, dagtilbud, middag, kveldsaktivitet osv. Flere manglet ukeplan for lørdag 

og søndag.

Enkelte hadde imidlertid detaljerte rutinebeskrivelser i tillegg, der det fremgikk både 

hva som skulle skje og hvordan det skulle gjøres.

Plan/rapport fra Profil ble også gjennomgått. Disse var av svært ulik kvalitet, og 

mange sa lite om hva som lå i planen for de ulike tiltaksområdene.

Vi fant individuell plan i 6 av sakene. Fem av disse bodde på Rosselandsveien, en 

privat.

Kommunen har avvikssystem som er kjent for de ansatte. Det er skriftlige rutiner for 

hva og hvordan avvik skal håndteres. Avviksmeldingen ble sendt enhetsleder og 

fagleder var ikke kjent med avvikene med mindre enhetsleder valgte å informere om 

disse.

Brukermedvirkning og pårørendekontakt ivaretas gjennom årlige/halvårlige 

ansvarsgruppemøter, i tillegg til løpende kontakt med familie/pårørende.
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Ferie- og fritidstilbud. De fleste brukerne har vedtak om støttekontakt, stort sett 3 – 

timer pr uke. Noen få hadde mindre, men det var fordi brukeren ikke ønsket å 

benytte seg av tilbudet.

Songdalen kommune tilrettelegger ikke for ferietilbud til brukerne

Det finnes brukerpermer og beskjedbøker, noen hadde elektroniske slike, Joda-care. I 

brukerpermen er praktisk opplysninger tilgjengelig. Disse oppbevares på 

vaktrommet.

De ansatte ved enhetene jobber med alle brukerne ved enheten. Bortsett fra at alle 

har sin primærkontakt, fremgår det ikke at noen ansatte har særlig ansvar for enkelte 

mer enn andre. Det er etablert ansvarsvakt ved noen av bofellesskapene. Brukere 

som ikke bor i bofellesskapene har 1 til 3 personer som yter tjenester hos dem.

Ressurssituasjonen:

Fagleder ved Svarttjønnheia er for tiden sykmeldt, og fagleder ved Kirkeveien 

fungerer som fagleder både i Kirkeveien og på Svarttjønnheia.

Vi fikk høre at bemanningen var styrket ved Svarttjønnheia ved at det nå alltid er to 

på jobb. Det er hvilende nattevakt ved denne enheten. Dersom det oppstår 

problemer ved Kirkeveien nattetid, må nattevakten fra Rosselandveien tilkalles.

Vi fikk forelagt et notat fra enhetsleder der de ansatte ble oppfordret til å vurdere 

behovet for vikar ved sykdom og annet fravær. Det sto eksplisitt at det måtte 

påregnes at enkelte brukere ikke fikk det tilbudet de var tenkt den dagen, dersom det 

var sykdom uten at det ble satt inn vikar. Dette gjenfant vi også i avviksmeldingene.

Helsetjenester:

Kommunen har rutiner for legemiddelhåndtering og disse er godt kjent blant de 

ansatte. Ansvar for medisinhåndtering er klart og alle gjennomfører medisinkurs. Det 

er primærkontakten som har ansvaret for kontakt med fastlege. Brukerne får følge til 

lege, enten av pårørende eller primærkontakt, hvis mulig. Noen gjør det også alene.

Møtestruktur – styring og ledelse:

Fagleder har et sentralt ansvar ved boligene. Fagleder Kirkeveien ha fått frigjort tid til 

å ha faglederansvaret også ved Svarttjønnheia.

Det gjennomføres personalmøter hver 6. uke, og for tiden hadde de felles 

avdelingsmøter for alle tre enhetene. Ved behov hadde de møter enhetsvis i etterkant 

av disse. Enhetsleder har ansvaret for disse møtene. Han oppleves å være tett på.

Fagleder følger med i Profil. Hun har ikke tilgang til avviksmeldingene, hvis ikke 

enhetsleder sender dem til henne.
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4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt 
lovgrunnlag

Organiseringen

Det var vanskelig å finne dokumentasjon på hvordan den enkelte bruker følges opp. 

Vedtaket gir lite informasjon. Der står det «bistand til», «veiledning i», osv, men det 

står ikke f.eks hvor

mye tid det skal brukes på bistand til handling, skrive handlelister, hjelp til å tilberede 

middag for de som velger ikke å spise på «fellesen», osv.

Det er vanskelig å vurdere om det er tilstrekkelig ressurser, når det ikke fremgår av 

vedtakene hvilket omfang det er på tjenesten den enkelte får.

Tjenestene ble gitt til brukerne utfra en vurdering av behovet, en vurdering som ble 

gjort av den enkelte tjenesteyter. Det framsto som at tjenestene ble ytt som en del av 

det samlede tjenestetilbudet i bofellesskapet, mer enn som tydelige individuelle 

tjenester knyttet opp mot brukerens enkeltvedtak. Den enkelte ansatte gjorde selv en 

vurdering av om jobben var utført godt nok, eller hvor mye tid som skulle brukes på 

den enkelte.

Det var heller ingen som planmessig fulgte med på dette. Det var mye gode 

prosedyrer, men lite utsjekk på om dette skjedde.

Vedtakene fattes av forvaltningsenheten, som er nyopprettet.

Vi så at kommunens innsparingstiltak kunne gå ut over tjenestetilbudet til brukerne 

ved at enkelte f.eks ikke fikk sitt vanlig oppsatte dagtilbud en dag.

Journalgjennomgang

Vedtakene var til dels gamle, men det var startet et arbeid med evaluering av 

vedtakene samt fatte nye. Det gikk heller ikke fram 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 

arbeidsmålene for den enkelte bruker, heller ikke de som hadde individuell plan.

Plan/rapport fra Profil var av svært ulik kvalitet, og mange sa lite om hva som lå i 

planen for de ulike tiltaksområdene
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Anne Sofie Syvertsen (e.f) 

fylkeslege

Helene Frydenberg

seniorrådgiver

Brukermedvirkning og pårørendekontakt synes å være i fokus og godt ivaretatt. Dette 

sikres gjennom årlige/halvårlige ansvarsgruppemøter, i tillegg til løpende kontakt 

med familie/pårørende.

Vi 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.

Det finnes brukerpermer, beskjedbøker, Joda-care. Om alt er samlet i Profil er vi ikke 

helt sikre på.

Det var ikke helt lett 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 f.eks. avvik knyttet til at brukere 

ikke fikk det tilbudet de skulle hatt pga fravær der det ikke ble satt inn vikar.

5. Tilsynsmyndighetens konklusjon

Fylkesmannen påpeker følgende:

• Songdalen kommune har ikke systemer som sikrer at den enkelte bruker får 

individuelle tjenester utfra sitt enkeltvedtak og sitt behov.

Dette er brudd på:

Helse og omsorgstjenesteloven § 4-1 

Forvaltningsloven § 17

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Med hilsen

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. Saksbehandler: Helene 

Frydenberg, tlf: 37 01 75 04

Kopi til:

Statens helsetilsyn Postboks 231 Skøyen 0213 OSLO
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Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

I dette vedlegget omtaler vi hvordan tilsynet ble gjennomført, og hvem som deltok.

Varsel om tilsynet ble sendt 16.03.2018.

Det ble gjennomført samtaler med brukere den 15.05.2018

Tilsynet ble gjennomført i Songdalen kommune, og innledet med et kort 

informasjonsmøte den 29.05.2018. Oppsummerende møte med gjennomgang av 

funn ble avholdt 30.05.2018.

En del dokumenter var tilsendt og gjennomgått på forhånd, mens andre dokumenter 

ble mottatt og gjennomgått i løpet av tilsynsbesøket. Følgende dokumenter ble 

gjennomgått og vurdert som relevante for tilsynet:

• Organisasjonskart – habilitering

• Oversikt – bofellesskapene

• Opplæringsplan, legemiddelhåndtering

• Årshjul – utvikling, kompetanse og kvalitetstiltak

• Stillings/arbeidsbeskrivelser

• Retningslinjer for primærkontakt

• Håndbok for koordinatorer

• Støttekontakt

• Samarbeidsinstanser

• Info og rutiner

• Regler for rapportskriving

• Prosedyre, legemiddelhåndtering

• Avvik – rutiner

• Tvang og makt

• Delegasjon

• Oversikt ansatte og brukere

• Saksbehandlingsrutiner, oppfølging av vedtak, evaluering mm

Vi fikk tilsendt 18 journaler for gjennomgang før tilsynet.

• Alle brukerne som var omfattet av tilsynet.

I tabellen under gir vi en oversikt over hvem som ble intervjuet, og hvem som deltok 

på oppsummerende møte ved tilsynsbesøket.
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Navn Funksjon / stilling Intervju Oppsummerende 

møte

Kine Eikeland Fagleder, Kirkeveien X X

Pål Henden
Enhetsleder, 

habilitering
X X

Reidun Fossdal
Fagleder

Rosselandveien
X X

Brede Skaalerud

Kommunalsjef, helse 

og

omsorg

Gerd C Eikhom Vernepleier X X

Anette Høgeli Forvaltningsenheten X X

Arve Eikeland Assistent X X

Michael Dörter Miljøterapeut X X

Jonna uldal Miljøterapeut X X

Karina Dvergsnes Assistent X X

Åshild Sørvig Fagarbeider X X

Ingrid Grindland X

Disse deltok fra tilsynsmyndigheten:

• Seniorrådgiver, Helene Frydenberg, revisjonsleder

• Seniorrådgiver, Egil Nordlie, revisor
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• Rådgiver, Mia Wiik, revisor

• Fra NFU, Jan Johannessen, observatør
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  Agder Kommunerevisjon IKS  E-post: post@agderkomrev.no   Avd. Setesdal 
Postadr.: Postboks 417 Lund  Hjemmeside: www.agderkomrev.no   Kasernevegen 19 
  4604 Kristiansand  Telefon Kr.sand: 38 07 27 00   4735 Evje 
Hovedktr. Tollbodgata 37  Telefon Evje: 977 60 455     
Org.nr.  987 183 918 
 

Ref: LL 
 
 
Songdalen kommune 
Rådmannen 
 
 
 
NOTAT 
 
Tilbakemelding på rådmannens forespørsel om bistand fra revisjonen 
vedrørende ressurssituasjonen ved enhet for habilitering i Songdalen kommune  
 
 
1. Bakgrunn for gjennomgangen 
 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder gjennomførte tilsyn med Songdalen kommune 
29.-30.05.18. Fylkesmannen undersøkte om kommunen sørget for at helse og 
omsorgtjenester til mennesker med utviklingshemming blir utført i samsvar med 
aktuelle lovkrav slik at brukerne får trygge og gode tjenester.  
Endelig rapport forelå 20.08.18. 
 
Fylkesmannen påpekte at  
 

• Songdalen kommune har ikke systemer som sikrer at den enkelte bruker får 
individuelle tjenester utfra sitt enkeltvedtak og sitt behov. 
 
Dette er brudd på: 

• Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 
• Forvaltningsloven § 17 
• Forskrift om ledelser og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 

 
Tilsynet er basert på en systemrevisjon som omfatter undersøkelse 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 forsvarlige helse- og 
omsorgstjenester. 
 
Fylkesmannen skriver i sin tilsynsrapport at det er vanskelig å finne dokumentasjon på 
hvordan den enkelte bruker følges opp, og at vedtakene gir lite detaljinformasjon. 
Fylkesmannen finner det vanskelig å vurdere om det er tilstrekkelige ressurser når det 
ikke fremgår av vedtakene hvilket omfang det er på tjenesten den enkelte får. 
 
I rapporten nevnes et notat fra enhetsleder hvor de ansatte ble oppfordret til å vurdere 
behovet for innleid vikar ved sykdom og annet fravær. Videre fremgår av 
tilsynsrapporten at «kommunens innsparingstiltak kunne gå ut over tjenestetilbudet til 
brukerne ved at enkelte f.eks ikke fikk sitt vanlige oppsatte dagtilbud en dag». 
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Agder Kommunerevisjon fikk den 25.09.18 en forespørsel fra rådmannen om å 
gjennomføre en analyse av ressurssituasjonen i enhet for habilitering. Denne 
forespørselen ble samme dag lagt frem for kontrollutvalget som orienteringssak. 
Kontrollutvalget hadde ikke motforestillinger mot at revisjonen gjennomførte dette.  
 
 
2. Faktiske forhold 
 
Songdalen kommune gjennomførte i løpet av 2017 en OU-prosess av enheter på 
området for helse og omsorg. Enheten ble splittet i 4 nye enheter som nå er etablert 
som selvstendige enheter, med egne enhetsledere som er underordnet kommunalsjef 
for helse- og omsorg. Hver enhet har en selvstendig økonomiplan med 
handlingsprogram 2018-2021 og årsbudsjett 2018. 
 
Følgende enheter er etablert:  
 

• Enhet for habilitering  
• Enhet for hjemmetjenester  
• Enhet for institusjonstjenester  
• Enhet for Utvikling og forvaltning  

 
Organisasjonskartet under viser hvor disse ligger i kommunen. 
 

 
 
 
Første ordinære driftsår for enhetene var 2018.  
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Vedtatt budsjettramme for enhet for habilitering var i 2018 kr 19.956.000 (netto). 
Det er pr 15.11.18 i flg lønnssystemet HMR/Visma registrert 33,13 årsverk, fordelt på 
58 ansatte på enheten. Tilsvarende tall pr 15.03.18 var 31,4 årsverk og 50 ansatte. 
 
Habiliteringstjenesten består av tre bofellesskap for voksne utviklingshemmede, et 
aktivitetssenter, samt tjenester til hjemmeboende barn og unge. 
  
Bofelleskapene er for mennesker med ulike typer funksjonshemninger, og beboerne 
har mer eller mindre hjelpebehov.  
Bofellesskapene er Kirkeveien (8 leiligheter), Svarttjønnheia (6 leiligheter) og 
Rosselansvegen med 6 leiligheter tilpasset ungdommer. Ansatte i habilitering følger 
opp ca 30 barn og voksne i rollen som koordinator for individuell plan. 
 
Kommunens hovedmål er alltid å bidra til best mulig livskvalitet for den enkelte, samt 
å støtte opp under og videreutvikle eksisterende ferdigheter.1 
 
 
Status pr 01.11.18 vedrørende Fylkesmannens tilsyn 
 
Fylkesmannen ba i sin rapport Songdalen kommune innen 01.10.18 komme med en 
tilbakemelding hvor det blir redegjort for hvordan kommunen planlegger å rette 
forholdene som er tatt opp.  
 
Kommunen har i sitt svar av 28.09.18 redegjort for prosessen som er gjort i enheten 
for å rette forholdene som ble påpekt under tilsynet på en best mulig måte. Det er også 
utarbeidet nye rutiner som er oversendt Fylkesmannen.  
 
I tilbakemelding av 30.10.18 opplyser Fylkesmannen at de anser avviket som rettet og 
tilsynet avsluttet. 
 

 
3. Ressursbruk, økonomi, bemanning, andre kommuner 
 

3.1. Økonomiske analyser 
 
Et utgangspunkt for å kunne ha en oppfatning av om ressursbruken på 
habiliteringstjenesten er god i kommunen, vil være å se på de økonomiske realitetene 
og bemanningen.  
  
I 1. tertial ble det opplyst at enhet for habilitering viste noe overforbruk, men at det var 
tidlig i året og at det erfaringsmessig ville skje endringer i løpet av året. Enheten skulle 
følges tett videre mot 2. tertial.  
 
Vi har hentet ut opplysninger rundt lønnskostnadene på forskjellige tidspunkter av året 
etter 1. tertial, for å se hvordan dette har utviklet seg. 
 
Regnskapet for  enhet for habilitering (Ansvar 3112 i økonomissystemet) viser at det 
pr september er medgått 76,3 % av lønnsbudsjettet. Ideelt sett burde dette tallet ligget  
                                                
1 Jfr kommunens presentasjon av habilitering på deres hjemmeside på internett. 
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lavere enn dette – mellom ca 72-73%. Dette fordi en må ta hensyn til at juni er 
feriepengemåneden hvor det påløper lite løpende lønn, da det er fjorårets avsatte 
feriepenger som utbetales. Reelt er det da 11 mnd hvor det påløper ordinær løpende 
lønn inklusive påløpte feriepenger.  
I det samlede årsbudsjett er det lagt inn forventet lønnsøkning og vikartimer i fbm 
ferieavvikling. 
 
Pr september lå det an til merforbruk på enheten vedrørende lønnsutgifter samlet sett, 
og de 3 bofellesskapene og dagtilbudet gikk alle med merforbruk. 
 

Regnskap - lønn pr sept 2018 A B C D
Tall i hele 1000 Regnsk Års- Reelt Forbruk Avvik 

pr sept budsjett Forbruk ved  73% A-D
3303 Rosselandsvegen 14 Lønn 2 936 3 870 75,9 % 2 825 111
3305 Svarttjønnheia 2 Lønn 3 182 4 128 77,1 % 3 013 169
3312 Kirkeveien 14 Lønn 7 609 9 899 76,9 % 7 226 382
3605 Dagtilbud habilitering Lønn 1 006 1 325 76,0 % 967 39

14 733 19 222 76,6 % 14 032 701
1207 Fellesadministrasjon habilitering Lønn 1 068 1 577 67,7 % 1 151 -83
3602 Støttekontaktteneste funk.h barn Lønn 0 115 0,0 % 84 -84
3603 Støttekontakttjeneste Lønn 407 513 79,2 % 375 32
3606 Avlastning til pårørende Lønn 493 472 104,5 % 345 149
3700 Praksisplasser yrkes- og utv.hem Lønn 29 34 84 25 4

1 997 2 713 73,6 % 1 980 17
Samlet lønnsutgifter art 10*** 16 730 21 934 76,3 % 16 012 718
Sykelønnsrefusjoner -601 -756 79,5 % -552 -49 
Netto lønnsutgifter  enhet for Habilitering 16 129 21 178 76,2 % 15 460 669  

 
I møte med revisjonen den 17.10.18 anslo enhetsleder et merforbruk på hele enheten 
på rundt en million ved årsslutt. Basert på regnskapstallene som forelå pr september, 
syntes dette beløp være realistisk dersom trenden fortsatte året ut.  
 
 
De siste tilgjengelige tall som tar hensyn til lønnskjøring pr 12. november viser et 
merforbruk på 1,1 millioner på lønn i ft periodisert lønnsbudsjett pr november. Ideelt 
sett burde forbruket på lønn ligget på rundt 91% av årsbudsjettet i november. Se tabell 
neste side. 
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Regnskap - lønn pr nov 2018 A B C D
Tall i hele 1000 Regnsk pr Års- Reelt Forbruk Avvik 

november budsjett Forbruk ved 91% A-D
3303 Rosselandsvegen 47 Lønn 3 768 3 870 97,4 % 3 522 247
3305 Svarttjønnheia 2 Lønn 3 902 4 128 94,5 % 3 756 145
3312 Kirkeveien 14 Lønn 9 589 9 899 96,9 % 9 008 581
3605 Dagtilbud habilitering Lønn 1 266 1 325 95,6 % 1 206 61

18 525 19 222 96,4 % 17 492 1 034
1207 Fellesadministrasjon habilitering Lønn 1 421 1 577 90,1 % 1 435 -14
3602 Støttekontaktteneste funk.h barnLønn 0 115 0,0 % 105 -105
3603 Støttekontakttjeneste Lønn 508 513 99,0 % 467 41
3606 Avlastning til pårørende Lønn 653 472 138,2 % 430 223
3700 Praksisplasser yrkes- og utv.hem Lønn 37 34 108,2 % 31 6

2 619 2 713 96,6 % 2 468 151
Brutto lønnsutgifter 21 145 21 934 96,4 % 19 960 1 185
Sykelønnsrefusjoner -757 -756 100,2 % -688 -69 
Netto lønnsutgifter  20 388 21 178 96,3 % 19 272 1 115  

 
Basert på regnskapstall for lønn pr november, synes beløpet enhetsleder anslo som 
sannsynlig merforbruk som et nøkternt realistisk anslag. Netto lønnsutgifter (dvs 
fratrukket sykepengerefusjoner) for hele ansvarsområdet 3112 Habilitering, viser et 
forbruk på 96,3 % av årsbudsjettet for lønn. Dette er godt over hva det ideelt sett burde 
ligge på, og tilsvarer et teoretisk merforbruk på over 1,1 mill  i ft ideelt forbruk allerede 
pr november – før desember.  

Enhetens samlede regnskapstall for 2018 viser, før refusjonsinntekter for 
«ressurskrevende brukere» 2 er bokført, en netto ramme på i overkant av 24,7 mill3. 
Budsjettert årsramme er på 20,2 mill, og det er da inkludert 2,3 mill i refusjonsinntekter 
på «ressurskrevende brukere». Dersom budsjetterte refusjonsinntekter her viser seg 
å stemme, blir netto ramme anslagsvis 22,4 mill. Dette er i så fall 2,2 mill over 
budsjettrammen. 
 
Bokførte tall pr 30.01.19 for lønnsutgifter isolert sett, viser brutto lønnskostnader på 
23,98 mill på ansvar 3112. Dette er 2,05 mill over budsjetterte lønnskostnader. 
Merinntekter på sykelønnsrefusjoner på 0,13 mill gir da et netto merforbruk på drøyt 
1,9 mill på lønn. Netto lønnsutgifter står dermed for 86,4 % av et foreløpig anslått 
merforbruk på 2,2 mill 4. Tabell følger under.  

Det er på boenhetene det meste av merutgiftene på lønn ligger, men det ligger også 
store  merutgifter på avlastning pårørende. 

                                                
2 Med «ressurskrevende bruker» menes her en bruker som har krav på omfattende helse- og 
omsorgstjenester. Kommunen vil i 2019 få dekket 80% av direkte lønnsutgifter utover innslagspunktet 
på kr 1.270.000 relatert til den enkelte bruker. Det gjøres et fratrekk i dette tilskuddet med kr 656.000 
dersom brukeren er diagnostisert psykisk utviklingshemmet (dette gis ev direkte i rammetilskuddet). 
3 Basert på regnskapsutskrift pr 30.01.19. Regnskapet er ikke avsluttet pr denne dato.  
4 Sist tilgjengelige regnskapstall pr 19.02.19 viser et merforbruk på ca 1,8 mill i 2018 
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A-3112, lønnsutgifter bokført pr 30.01.19
tall i hele 1000 Regnsk pr

desember Budsjett Forbruk Avvik
3303 Rosselandsvegen 47 4 265 3 870 110,2 % 395
3305 Svarttjønnheia 2 4 503 4 128 109,1 % 375
3312 Kirkeveien 14 10 566 9 899 106,7 % 667
3605 Dagtilbud habilitering 1 423 1 325 107,4 % 98

20 757 19 222 108,0 % 1 535
1207 Fellesadm habilitering 1 581 1 577 100,3 % 4
3602 Støttekont funk.h. barn 20 115 17,4 % -95
3603 Støttekontakttjeneste 585 513 114,0 % 72
3606 Avlastning pårørende 1000 472 211,9 % 528
3700 Praksisplass yrkes og utv.h 41 34 120,6 % 7

3 227 2 711 119,0 % 516
Brutto lønnsutgifter 23 984 21 934 109,3 % 2 050
Sykelønnsrefusjoner -895 -763 117,3 % -132 
Netto lønnsutgifter  23 089 21 171 109,1 % 1 918  

 
Merforbruket på lønnsområdet kan tolkes på flere måter.  
 
Sett i lys av at enheten er nyopprettet, og 2018 er det første «ordinære» driftsåret, kan 
en nærliggende forklaring være at budsjetteringen har vært for optimistisk. Det kan 
være mulig at en ikke treffer helt i en slik startfase og enten over- eller 
underbudsjetterer. En organisasjon med nye enheter trenger noe tid før en har optimal 
drift. 
 
Det kan også tolkes dit at en har holdt ressursbehovet på et forsvarlig nivå sett i forhold 
til behov som følger av de tjenester en skal gi etter lov og forskrifter, og latt 
budsjettbalansen komme i andre rekke. Dette tilsier i så fall svekket økonomistyring, i 
det en burde ha tilført mer budsjettmidler dersom en var klar over situasjonen. Årsaken 
til at dette ikke skjedde, må imidlertid ses i sammenheng med Fylkesmannens tilsyn, 
og at en på bakgrunn av denne lot eventuelle justeringer ligge i 2. tertial og kontaktet 
revisjonen for en næmere vurdering av ressurssituasjonen. Dette er også omtalt i 
tertialrapporten, hvor det også nevnes at det fremkommer noe merforbruk. 
  
Samtidig må en ha i minne at habilitering er et område som ikke er  enkelt å 
detaljbudsjettere langt frem i tid, da det kan skje raske plutselige endringer hvor nye 
brukere med store behov kommer til eller flytter ut av kommunen. De enkelte brukernes 
behov vil også kunne endre seg i løpet av et år.  
 
Dette leder oss over til bemanningssituasjonen. 
 

3.2 Bemanningssituasjonen 2018 
 
Vi har på bakgrunn av mottatt materiale laget en tabell over antall årsverk, ansatte og 
beboere på de forskjellige boenhetene. Ansatte på øvrige tjenesteområder er ikke 
inkludert i oversikten.  
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Songdalen kommune, oversikt bemanning

Avdeling Årsverk Ansatte Beboere
Årsv pr 
beboer

Leilig-
heter

Svarttjønnheia 2 6,72 11 4 1,68 6
Kirkeveien 14 14,9 25 8 1,86 8
Rosselandsvegen 47 7,1 8 7 1,01 6

28,72 44 19 1,51 20
Aktivitetssenter 1,78 3 -

30,5 47  
 
Antall årsverk og ansatte er her basert på turnuslister mottatt 06.12.18 justert for 
informasjon fra administrasjonen. Det er i tillegg 5 personer som mottar tjenester som 
ikke er tilknyttet en av boenhetene, samt 5 personer det kjøpes avlastningsplasser for 
av Søgne kommune (vedtak fattes av Songdalen kommune). Disse siste 5 er 
mindreårige, og det dreier seg om avlastningsplasser i enkelte helger og ukedager.  
 
I tillegg har 10 beboere støttekontakter. Normalt vil en støttekontakt være på 3-4 timer 
i løpet av en uke.  
 
I lønnssystemet (Visma HMR), er de samlede ressurser mht ansatte på Habilitering 
(ansvarsområde 3112) :   
 
pr 15.03.18 : 31,4 årsverk, fordelt på 50 ansatte 
pr 15.11.18 : 33,1 årsverk, fordelt på 58 ansatte  
 
Det er også registrert flere personer uten stillingsbrøk. Dette er timelønte personer, 
ferievikarer mv. 
 

 
3.2.1 Kompetanse hos de ansatte  

 
Oversikt over ansattes formelle kompetanse basert på stillingskoder pr 15.11.18

58 33,2 100,0 %

Kompetanse/stilling Ant pers Årsverk Andel

Ufaglærte , assistenter , avlastere
25 7,7 23,2 %

Fagutdanning videregående skole, 
fagarbeidere, hjelpepleiere

21 14,4 43,4 %

Fagutdanning høyskole/universitet, 
miljøterapeut, vernepleiere, fagledere, leder

12 11,1 33,4 %

 
 
Andelen årsverk med utdanning på minst videregående skole utgjør 76,8% ved enhet 
for habilitering.  
Det opplyses at kommunen har fokus på videreutdanning og kompetanseheving for de 
ansatte. Dette er en fordel for både de ansatte og beboerne.  
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Det finnes ikke direkte sammenlignbare KOSTRA tall for habilitering alene, men det er 
mulig å hente ut KOSTRA tall for 2017 som viser antall brukerrettede årsverk 
m/helsefaglig utdanning i hele omsorgstjenesten. For Songdalen utgjør dette 78,9%, 
mens det for hele landet utgjør 74,8%. For ansatte på enhet for habilitering er andelen 
76,8%. Den formelle kompetansen ligger dermed over landsgjennomsnittet i 
Songdalen kommune.  
 
 

3.2.2 Nærmere om boenhetene 
 
Svarttjønnheia 2 er en boenhet med relativt store tildelte ressurser, i snitt 1,7 årsverk 
pr beboer. Totalt er det 14 personer i turnusen her, men 3 av disse har sitt arbeid på 
aktivitetssenteret (utgjør tilsammen 1,78 årsverk). I tillegg jobber 2 ansatte 20% i 
Svarttjønnheia men lønnes via Rosselandsveien. Ytterligere er en 60% stilling pt 
ubesatt.  Det er videre opplyst det nå bor 5 beboere her, og at det ligger an til økning 
av årsverk.   
 
Ingen av beboerne deltar i VTA (varig tilrettelagt arbeid). Det er aktivitetssenteret som 
primært benyttes her.  
 
På denne boenheten er en av beboerne «ressurskrevende bruker». Vedkommende er 
ikke psykisk utviklingshemmet. Vi har fått opplyst at ytterligere en beboer ble 
«ressurskrevende bruker» høsten 2018. 
 
  
Kirkeveien 14 er boenheten med mest tildelte ressurser, i snitt like under 2 årsverk pr 
beboer. To ansatte bruker 20% hver til utadrettet virksomhet, dvs koordinatoroppdrag 
og oppfølging av hjemmeboende barn og unge. Det er ingen beboere som er med i 
VTA på denne boenheten. Det er 4 «ressurskrevende brukere» her (av 8 beboere). 
 
 
Rosselandsvegen 47 er den boenheten med færrest tildelte ressurser, i snitt ca 1 
årsverk pr beboer. I de oppførte årsverk på 7,1 er det ikke inkludert en ubesatt stilling 
på 56,5% som står som innleiebehov. Det er inkludert en lærling i 100% stilling, samt 
at 2 ansatte har her fått økt sine stillinger med 20% hver for å følge opp 2 beboere på 
dagtid. På denne enheten er 6 av beboerne deltakere i VTA. En beboer vil 
sannsynligvis havne i kategorien for «ressurskrevende brukere» fra neste år, 
vedkommende benytter ikke VTA.  
 
Generelt er det slik at de minst fungerende beboerne benytter 
dagsenter/aktivitetssenteret, mens de mer ressurssterke benytter VTA.  
 
 

3.2.3 Sammenligning med øvrige kommuner 
 
KOSTRA tall er et hjelpemiddel som kan være nyttig i flere sammenhenger. Når det 
gjelder helse og omsorgssektoren, er det egne KOSTRA funksjoner disse utgiftene 
rapporteres på. Funksjonene skiller imidlertid ikke mellom brukergruppene (psykisk 
utviklingshemmede, psykisk helse, eldre, andre brukere). Det finnes derfor ikke 
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sammenlignbare KOSTRA tall på dette området isolert sett, og vi har derfor måtte søke 
statistikk andre steder. 
 
Agenda Kaupang AS og Oslo Economics AS har på oppdrag fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) utarbeidet en rapport om psykisk 
utviklingshemmede i inntektssystemet5. Rapporten er en analyse av 
delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg i kommunenes inntektssystem.  
 
I denne rapporten viser Agenda Kaupang til sin egen utarbeidede analysedatabase 
hvor KOSTRA inndelingen er brutt ned på brukergrupper. Dette er basert på data fra 
50 kommuner Agenda Kaupang har bistått de siste 5 årene med effektiviserings og 
organisasjonsgjennomganger.  
 
I rapporten fremgår at 21,5% av utgiftene i pleie og omsorg går til voksne psykisk 
utviklingshemmede. Av disse igjen går 79% til voksne psykisk utviklingshemmede i 
bolig. Det er stor variasjon mellom kommunene mht hvordan de organiserer tilbudene 
sine og hva utgiftene til bofellesskapene er pr bruker. Kommuner med spredte boliger 
har høyere utgifter enn de som har samlokaliserte boliger. Dette gjelder særlig brukere 
i boliger hvor det er behov for døgnbemanning. En samlokalisering vil kunne redusere 
behovet.  
 
Agenda Kaupang har utarbeidet et diagram som viser sammenhengen mellom antall 
årsverk pr plass, og plass pr tusen innbyggere i årsklassen 18-67 år6. Det fremgår her 
at enkelte kommuner har et snitt pr bruker som ligger over 3 årsverk, mens andre ligger 
under 1 årsverk. Tendensen er at det er flere ansatte pr plass i små kommuner enn i 
store, men det er uansett store sprik fra kommune til kommune. 
 

 
                                                
5 «Psykisk utviklingshemmede i inntektssystemet», oppdragsgiver Kommunal og 
moderniseringsdepartementet, rapport nr 9647, 16.06.2017 
6 Side 16 i rapporten 
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I denne rapporten pekes det på at høye utgifter i tjenestene kan være uttrykk for høy 
aktivitet, lav effektivitet eller ønsket høy ressursbruk. Ofte er det en kombinasjon av 
disse faktorene. Kommuner som lykkes med å holde utgifter på et lavt nivå og samtidig 
imøtekomme brukernes behov, er kommuner med høy grad av planmessighet og 
prioriteringer av ledelse til tjenester til brukergruppen.  
 
Sentralt er omsorgstrappen og BEON prinsippet (Beste effektive omsorgsnivå). Dette 
er prinsippet om at tjenester skal ytes på lavest mulig omsorgsnivå som samtidig er 
best faglig. 
Dette forutsetter at de behovstrengende får tjenestetilbud tilpasset den enkelte. Ved 
endring av behov vil en bevege seg oppover eller nedover i omsorgstrappen. Det er 
derfor viktig å ha rutiner for gjennomgang av vedtak om pleie og omsorgstjenester slik 
at disse alltid er tilpasset brukerens behov. 
 
 

3.2.4 Sammenligninger med nærliggende kommuner 
 
Fylkesmannen har hatt tilsvarende tilsyn med flere av kommunene i Aust- og Vest 
Agder de siste par årene. Når det gjelder å ha på plass de systemene som skal sikre 
at brukerne får de tjenester brukeren har krav på ut fra enkeltvedtak og behov, er det 
kun Lillesand som får en rapport uten avvik. 
  
Lillesand kommune hadde den 28.8.18 et tilsvarende tilsyn som Songdalen hadde 
29.05.18. Det er interessant å sammenligne disse to undersøkelsene, selv om det 
åpenbart må tas forbehold om forskjeller dem i mellom. De forskjellige brukerne vil ha 
ulike behov, og det vil dermed også være forskjeller i forhold til hvilke tjenester det er 
gitt vedtak på og hvor ressurskrevende disse er. Vi har her basert oss på de offisielle 
tallene fra fylkesmannens offentlige rapport. 
  
Fylkesmannen opplyser i sin rapport til Lillesand at det var områder som fortsatt kunne 
forbedres. Det påpekes blant annet at vedtakene er lite spesifiserte selv om de er 
oppdaterte og angir omfang. Samtidig foreligger det dagsplaner med mye og detaljert 
informasjon, og etter Fylkesmannens vurdering kan manglende utforming av 
vedtakene kompenseres ved at kommunen har disse strukturene som viser at det gis 
individuelle tjenester utfra brukerens behov. 
  
Selv om det forelå forbedringspotensiale, fant Fylkesmannen at kommunen har 
systemer som sikrer helse og omsorgstjenester innenfor de krav som fremgår av lov 
og forskrift. Fylkesmannen konklusjon var ingen avdekkede lovbrudd, og tilsynet ble 
dermed avsluttet.  
 
Det er i denne sammenheng verdt å merke seg at det i rapporten også fremkommer at 
Lillesand kommune deltar i det statlig finansierte forsøket med tildeling av helse- og 
omsorgstjenester i kommunen (SIO-prosjektet)7. Kommunen blir i denne perioden fulgt 
opp av, og rapporterer til Helsedirektoratet. Prosjektets hovedmålsetting er å prøve ut 
om statlig finansiering medfører økt likebehandling på tvers av kommuner, og en mer 
                                                
7 Helsedirektoratet gjennomfører et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene (SIO-
prosjektet). Forsøket løper i perioden fra 01.05.16 - 30.04.19, men det er foreslått å forlenge og utvide 
forsøket ut 2022. Det er seks forsøkskommuner som deltar i prosjektet. 
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korrekt behovsdekning i kommunen. Brukers behov er i fokus, og brukermedvirkning 
er satt i system ved saksbehandling og tildeling av helse- og omsorgstjenester. Det er 
et krav i SIO-prosjektet at alle nye brukere skal ha en kartlegging før endelig tjeneste 
settes inn. Det er også laget en samtaleguide i regi av SIO som brukes for å sikre 
brukermedvirkning. De seks kommunene som deltar i prosjektet får støtte til å etablere 
gode rutiner for å kartlegge hvilke tjenester hver enkelt bruker har behov for.  
 
Lillesand kommune - oversikt bemanning

Dovreveien 10 27,38 10 2,74
Holtaveien 14,16 9 1,57
Fagertunveien 21,5 3 7,17
Solkollen (ambulerende) 14,16 5 2,83

77,2 27 2,86
Smedmyra - dagsenter 3,3

Avdeling Årsverk Beboere Årsverk pr 
beboer

 
Lillesand kommune har 4 boenheter, som huser inntil 27 beboere. Årsverk pr beboer 
varierer fra 1,57 (Holtaveien) til 7,17 (Fagertunveien), og gir et snitt på 2,86 samlet 
sett. Sistnevnte boenhet skiller seg særskilt ut med usedvanlig høy ressursbruk, og 
holdes denne utenfor blir snitt samlet sett 2,31 årsverk pr bruker.  
 
Det fremgår at det er større ressurser målt i årsverk rettet mot brukerne i Lillesand enn 
det er i Songdalen. Som nevnt må en være varsom med å trekke entydige slutninger 
av dette, da det flere faktorer som ikke er kjent her, f.eks «ressurskrevende brukere». 
Det er også viktig å merke seg at det er systemene Fylkesmannen har kontrollert.  
 
Det har også vært et tilsvarende tilsyn i Søgne kommune 20-21.03.18. Fylkesmannen 
avdekket i denne kontrollen et avvik tilnærmet likt det Songdalen senere fikk i sin 
rapport. Dette tilsynet er rapportert etter en tidligere versjon av Fylkesmannens 
rapporteringsmaler, og det ble i disse malene ikke lagt frem tallmateriale. Da det ikke 
foreligger offisielle tall fra dette tilsynet, har vi hentet inn informasjon fra kommunen. 
 
Totalt er det 18 brukere tilknyttet heldøgnstilbud og 8 brukere andre steder i kommunen 
som får tjenester.  
 
Søgne kommune, oversikt bemanning

Nygårdshaven bofellesskap 13

Bor tett til bofellesskapet 5

Bor utenfor bofellesskapet 8
Sum brukere og årsverk 32,8 26 1,26

Avdeling Årsverk Beboere Årsverk pr 
beboer

 
 
3 av de 18 personene i bofellesskap og 1 av de 8 som bor utenfor har ikke diagnose 
psykisk utviklingshemming. Vi har fått opplyst at det i 2019 vil komme til flere brukere 
og tilføres ytterligere årsverk. 
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Vi har i tillegg hentet inn opplysninger fra Vennesla kommune.  
 
Vennesla kommune, oversikt bemanning

Dølebakken 6-8 5,4 8 0,68
Dølebakken 7B 7,25 6 1,21
Fjellvegen bolig 6,21 4 1,55
Venneslagården 4,51 7 0,64

23,37 25 0,93
Måneglytt håndverk og  dagsenter 12,88 37

Avdeling Årsverk Beboere Årsverk pr 
beboer

 
 
Vennesla har i tillegg avlastningshjem for barn/unge. Dette krever 3,69 årsverk på 3 
plasser.  
 
Vennesla hadde tilsyn fra Fylkesmannen i 2017 vedrørende helse- og 
omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming (tilsynsrapport pr 20.06.17). 
Det ble også her avdekket avvik, blant annet vedrørende mangelfull journalføring og 
at de alminnelige vedtakene ikke tilfredsstilte forvaltningslovens krav til enkeltvedtak. 
Selv om ordlyden i Fylkesmannens avvik er annerledes enn i Søgne og Songdalen, 
fremkommer det i Fylkesmannens begrunnelse at vedtakene var for generelle og for 
lite spesifiserte. I så måte er dette ganske lik de funn som er påpekt overfor Songdalen 
og Søgnes tilfeller og brukt som begrunnelse for at det ikke var systemer som gjorde 
det mulig å sikre at den enkelte bruker fikk individuelle tjenester utfra enkeltvedtak og 
behov.  
 
Kristiansand kommune hadde et tilsvarende tilsyn høsten 2016 (tilsynsrapport pr 
01.02.17), som konkluderte med at kommunen ikke hadde et helhetlig kvalitets- og 
dokumentasjonssystem som sikret brukernes trygghet og faglig forsvarlige tjenester.  
 
Den samme type tilsyn og med lignende avvik har det også vært i Tvedestrand (rapport 
pr 11.05.17) og Grimstad (rapport pr 15.02.17). 
 
Vi har ikke tallmateriale fra alle disse kommunene, men det er uansett selve systemene 
som har vært under lupen hos Fylkesmannen, ikke omfanget av den faktiske 
ressursbruken i seg selv.  
 
Sammenligninger av tallmateriale fra 4 mellomstore kommuner i nærområdet, samt en 
vurdering opp mot Agenda Kaupangs funn, bekrefter at det er store sprik med hensyn 
til årsverk pr bruker. Songdalen kommune ser ut til å ligge rundt gjennomsnittet, men 
det er som nevnt vanskelig å trekke noen entydige konklusjoner.  
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4. Andre særskilte forhold 
 
 

4.1 Notat vedrørende sparetiltak 2018 
 
I Fylkesmannens rapport omtales et notat fra enhetsleder med tittel «Tiltak for 
innsparing, økonomi 2018».  
 
I notatet opplyses det at 2018 kan bli et økonomisk utfordrende år, og at det er lurt å 
sette inn tiltak tidlig på året. Det opplyses videre at «Det er veldig viktig å si at tiltakene 
som gjennomføres IKKE skal gå utover forsvarligheten av tjenestene» 
 
Tiltakene som nevnes er : 

- Ved sykdom og ferie må det i hvert enkelt tilfelle vurderes nødvendigheten av 
innleie vikarer. Dette fordi det for tiden er overflødige ansatte i enheten som i 
stedet kan benyttes. 

- Personell kan brukes på tvers av boenhetene og aktivetessenteret når det er 
mulig 

- Arbeidsgivers styringsrett ved ferie – det henstilles at ansatte tar ut minst en uke 
ferie første del av 2018 – dialog med fagleder/koordinator 

- Avspasering kan kun aksepteres dersom det ikke er behov for innleie (kan evt 
fravikes etter dialog med fagleder). 

- Fagleder må kunne bidra i drift for å slippe innleie 
- Enkeltbeboere må ved sykdom kunne være hjemme  i stedet for å gå på 

aktivitetssenter. Det påpekes at det da i så fall må skrives avvik 
- Ved fravær natt på Svarttjønnheia benyttes hvilende nattevakt som vikar 

 
 
Enhetsleder, som på dette tidspunkt var helt ny i denne rollen, har overfor revisjonen 
påpekt at notatet ble skrevet tidlig på året i en periode med mye influensa (februar). 
Han ønsket å klargjøre forhold mht vikarer, og det  var ikke ment å kutte tjenester eller 
forsvarlighet. Dette er også presisert tydelig i notatet. 
 
Tiltakene slik de er listet opp i enhetsleders notat tilsier ikke, med unntak av nest siste 
punkt, at de skal gå utover tjenestetilbudet til brukerne. Nest siste punkt tilsier at 
enkeltbeboere ved sykdom kan risikere å ikke kunne gå på aktivitetssenter, og i så fall 
må avvik skrives. Ellers er hensikten slik det fremstår, at en så langt det er mulig 
benytter eget personale før innleie eksternt. 
 
Aktivitetsenteret/dagsenteret benyttes av beboere ved Svarttjønnheia og Kirkeveien. 
Ved Rosselandsvegen er 6 av 7 beboerne aktivisert via VTA (varig tilrettelagt arbeid). 
Det at noen eventuelt ikke får sitt tjenestetilbud vil da i flg enhetsleders notat tilsi at 
dette primært gjelder beboerne på Svarttjønnheia og Kirkeveien.  
 
Fylkesmannens undersøkelser har vist at det har vært tilfeller hvor enkeltbeboere ikke 
fikk sitt vanlige oppsatte tjenestetilbud grunnet sykdom. Fylkesmannen har også 
gjenfunnet dette i avviksmeldingene. I rapporten har Fylkesmannen presisert at «Vi så 
at innsparingstiltak kunne gå ut over tjenestilbudet til brukerne ved at enkelte f.eks ikke 
fikk sitt vanlige oppsatte dagtilbud en dag».  
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Kommunen opplyser overfor revisjonen at det har vært tilfeller hvor det ikke var mulig 
å sette inn vikar, og beboer fikk da ikke den daglige oppsatte tjenesten. Beboer har da 
i flg kommunen fått et tilbud som er forsvarlig, men ikke like godt som det er til daglig. 
Fagleder har ofte gått inn og bistått brukeren opplyser kommunen. Samlet har dette 
skjedd 22 ganger i løpet av året, de fleste gangene i de første månedene av året når 
influensaen herjet som verst. En av årsakene til manglende innleie av vikar opplyses 
å være at det i noen tilfelle ved korttidssykdom ikke har vært mulig å få fatt i kjent vikar 
ved sykdom meldt om morgenen samme dag.  
 
Vi har mottatt utskrifter av avvikene. 14 av disse er fra perioden januar-mars, mens 
resten er fra april-august. 21 av avvikene gjelder Svarttjønnheia eller Kirkeveien, mens 
ett vedrører Rosselandsvegen 47. I avvikene opplyses det at bruker ikke har fått sitt 
dagtilbud eller at dagsplan ble annerledes. I flere av avvikene opplyses det at beboer 
ble hjemme i bolig, mens noen opplyser evt alternative aktiviteter de har klart å få i 
stand. Under forbedringsforslag nevnes «lei inn personal ved sykdom», «lei inn vikar», 
«bedre bemanning», «flere ansatte» på de fleste avvikene. Vi har fått opplyst av 
kommunen at innkomne avvik har bidratt til endret praksis. 
 
 
 
5. Vurderinger  
 
 

5.1 Økonomi 
 

Regnskapstallene gjennom 2018 viser at budsjettene ikke har vært tilstrekkelige og at 
dette har medført merforbruk, spesielt mht lønnskostnader. Budsjettforskriftens § 11, 
som utdyper bestemmelsene i kommunelovens § 47 nr. 3, angir at dersom det blir klart, 
eller overveidende sannsynlig at bevilgninger i årsbudsjettet ikke vil holde, må 
budsjettet reguleres. Det må i forbindelse med 1. tertial 2019 foretas en vurdering av 
hvordan situasjonen er, og eventuelt foreta en budsjettjustering om situasjonen tilsier 
dette. Det er grunn til å anta at dette fort kan bli tilfelle. I 2019-budsjettet er brutto 
lønnskostnader budsjettert med 24,1 mill for habilitering, noe som kun er 0,1 mill (0,4 
%) over hva som ser ut til å bli brutto lønnsutgifter i 2018 (24,0 mill).  
 
Samtidig er tre av stillingene på bofellesskapene knyttet opp mot tjenester utad i felten, 
og utgjør på papiret en 60% stilling. Det bør vurderes om dette forholdet tilsier at det 
er nødvendig å tilføre bofellesskapene ytterligere ressurser økonomisk.  
 
 

5.2 Bemanning – ressursbruk 
 

De fleste andre kommuner i området som har hatt tilsyn av Fylkesmannen har fått 
tilsvarende avvik, og disse avvikene går mer på systemene enn direkte på ressursbruk 
og bemanning. Systemavvik gjør det imidlertid vanskelig å bedømme om 
ressursbruken er tilstrekkelig, eller fornuftig og i tråd med vedtak. Dette er noe også 
Fylkesmannen stadfester i sin tilsynsrapport.  
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Arkivsak-dok. 19/03482-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Songdalen kontrollutvalg 27.02.2019 

 

 

Orientering om brannsikkerhet i forhold til utleie av boliger til 

flyktninger  

 

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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Arkivsak-dok. 18/12560-4 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Songdalen kontrollutvalg 27.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientert om effektene av sammenslåingsprosessen for Songdalen 

kommune 

 

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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Arkivsak-dok. 19/03333-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Songdalen kontrollutvalg 27.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Songdalen kommune 

 

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 
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1.  INNLEDNING 

Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2018. Denne skal gi et bilde av 

utvalgets formelle rolle, instruks, forholdet til revisjonen og sekretariatet og de viktigste saker 

som er behandlet i året med kommentar. Kontrollutvalget avgir hvert år uttalelse til 

kommuneregnskapet, adressert til kommunestyret. Etter forskrift for kontrollutvalg, skal 

kontrollutvalget årlig rapportere om resultatet av gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter 

og selskapskontroll. Bestemmelsen må ses i sammenheng med vedtatte planer og presenteres på 

denne måten for året 2018. 

2. KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETTNING 

Kontrollutvalget velges av kommunestyret og skal på vegne av kommunestyret føre det løpende 

tilsynet med den kommunale forvaltningen. Alle kommuner og fylkeskommuner er pliktig til å 

velge et kontrollutvalg. Kommunestyret kan foreta nyvalg av kontrollutvalgets medlemmer i 

valgperioden, men da må hele utvalget velges på nytt. Regler for valg av medlemmer til 

kontrollutvalget er fastsatt i egen forskrift. Det er strenge begrensninger i hvem som er valgbare 

til utvalget. Kommuneloven krever at minst ett av medlemmene skal velges blant 

kommunestyrets medlemmer. Departementet har tolket det slik at dette gjelder ved 

konstituering.  

Medlemmer og personlige varamedlemmer 2018 

Medlemmer Varamedlemmer 

Espen Alf Halvorsen (KRF), leder Jan Kåre Haugland (KRF) 

Stein Vidar Eikholm (FRP), nestleder Jan Cato Larsen (FRP) 

Solveig Nordkvist (Uavh.), medlem Olly Kristensen (AP) 

 

3. RAMMER FOR KONTROLLUTVALGETS ARBEID 

Etter Kommunelovens § 77 er kommunestyret pålagt å opprette et eget kontrollutvalg som skal 

forestå det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltning og de folkevalgte organ 

som kommunestyret har opprettet. Tilsynet og kontrollen skjer på vegne av kommunestyret. 

Kommunelovens § 77 slår fast: 

 

”4.  Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert 

på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den 

økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det 

blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 

virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger 

(forvaltningsrevisjon). 
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5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.” 

Kontrollutvalgets oppgaver er i utgangspunktet gitt i kommuneloven § 77, og i forskrift om 

kontrollutvalg av 15.06.2004, men kommunestyret kan konkret be utvalget utføre særskilte 

tilsynsoppgaver på sine vegne. Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med 

den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret og påse at kommunen har en 

forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for mange oppgaver 

som vi vil komme nærmere inn på senere.  

 

4. OPPLÆRING OG KURS 

Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det 

politiske miljø og kommunens innbyggere. Endret regelverk gjør det nødvendig å legge til rette 

for opplæring og kursvirksomhet for alle medlemmer av kontrollutvalget. Kunnskap om 

kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk er nødvendig for å utføre de oppgaver som fremgår 

av lov og forskrift. Slik opplæring og kursvirksomhet kan skje lokalt (høst og vårkonferanse i regi 

av Temark) eller gjennom sentrale tilbud. Kontrollutvalget inviteres blant annet årlig til 

kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges kommunerevisorforbund (NKRF) og Fagkonferansen i 

regi av Forum for kontroll og tilsyn (FKT). Dette er viktige samlinger for å tilføre kontrollutvalgets 

medlemmer ny kunnskap, og det er en arena der kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet 

møtes, drøfter saker og arbeidsmetoder. Temark har arrangert to regionale konferanser for 

kontrollutvalgsmedlemmer i 2018. Dette for å øke og utvikle både nye og erfarne 

kontrollutvalgsmedlemmer sin kompetanse om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk. 

Kontrollutvalget har i 2018 deltatt på Temark sine konferanser og NKRF sin 

Kontrollutvalgskonferanse.  

 

5. SEKRETARIAT 

Kontrollutvalget får sekretariatsbistand fra Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 

(Temark). Kommunen ble medeier av Temark fra 01.07.14 i forbindelse med etableringen av 

sekretariatet i Agder. Med oppdrag for 34 kommuner og fylkeskommuner i Vest-Agder, Aust-

Agder og Telemark er Temark et av landets største kontrollutvalgssekretariat. Sekretariatet har 

åtte ansatte og fast sekretær for kontrollutvalget er Alexander Etsy Jensen fra september 2018. 

Sekretariatet utreder, saksbehandler, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og 

oppfølging av møter, samt vedtaksoppfølging. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd 

mellom utvalg og revisjonsselskap, og utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget. 
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6. REVISJON 

Kommunen er medeier i, og har avtale om levering av revisjonstjenester med Agder 

Kommunerevisjon IKS. Selskapet leverer revisjonstjenester til 9 kommuner i Agder og Vest-Agder 

fylkeskommune. Selskapet utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for 

kommunen. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er Morten Gahrsen og oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor er revisjonssjef Tor Ole Holbek.  

Kontrollutvalget skal påse at revisjonen av kommunen skjer på en betryggende måte. Det er 

derfor viktig at utvalget har god dialog med revisor og holder seg orientert om revisjonens 

arbeid. Kontrollutvalget gjennomfører sitt påseansvar ovenfor revisjonen ved at revisor fast 

orienterer i kontrollutvalgets møter om det pågående revisjonsarbeidet. Revisor har i 2018 i tråd 

med god revisjonsskikk lagt frem uavhengighetserklæringer og orientert om revisjonens 

overordnede revisjonsstrategi. 

7. ØKONOMI 

For å utøve sin funksjon på en god måte har kontrollutvalget lagt vekt på å be kommunestyret 

om økonomiske rammer som muliggjør den aktiviteten som det legges opp til i møte- og 

arbeidsplanen. Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven pålagt å utarbeide budsjettforslag 

for kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen.  

Regnskapstallene for den samlede kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen fremkommer av 

kommunens samlede årsregnskap. Det er sum for kontroll, tilsyn og revisjon som er vedtatt av 

kommunestyret. I denne posten ligger det kostnader til drift av kontrollutvalget, kjøp av 

sekretariatstjenester og kjøp av revisjonstjenester. 

 

 

 

 

 

 

 *Møtegodtgjørelse for 2018 ble først utbetalt i 2019.  

 **Kr. 62 000 gjelder forberedelse/møtedeltakelse. 

 

Kontrollutvalget har i 2018 et mindreforbruk på kr. 39 527. Dette kommer i hovedsak av et 

mindreforbruk på kostnadene til møtegodtgjørelse, kurs og andre utgifter. 

Beskrivelse Budsjett 2018 Regnskap 2018 

Møtegodtgjørelse m.v. 55 000 38 907* 

Kurs og andre utgifter 30 000 8 866 

Kjøp fra IKS 

 

 

a. Revisjon (revisjonshonorar, møtedeltagelse og 

forberedelse) 

722 000 781 900** 

 

b. Selskapskontroll  62 000 62 000 

c. Sekretariat  93 000 92 800 

Totalutgifter 962 000 922 473 
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8. KONTROLLUTVALGETS ARBEID – MØTER OG SAKER 

Kontrollutvalget har i 2018 avholdt 4 ordinære møter og behandlet 33 saker, i tillegg har 

kontrollutvalgene i K3 avholdt to fellesmøter.  

Stortinget har vedtatt å oppheve kommuneloven § 77 nr. 8. Det innebærer at kontrollutvalget i 

likhet med andre folkevalgte organ som hovedregel skal holde åpne møter. Lovendringen trådte i 

kraft fra 01.07.2013. Sakskart, saksdokumenter og protokoller legges løpende ut på kommunens 

og sekretariatets hjemmeside. 

Utvalget ønsker å ha oppdatert informasjon om kommunens virksomhet, og samtidig gjøre egen 

funksjon mer kjent.  Administrasjonen har ved flere anledninger blitt invitert til kontrollutvalget 

for å orientere om forskjellige virksomhetsområder i kommunen. Kontrollutvalget ønsker å være 

synlig og ha god kontakt med kommunens ledelse. Rådmannen, representanter for rådmannen 

har deltatt på flere av utvalgets møter, noe kontrollutvalget oppfatter som en styrke i sitt arbeid. 

En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold utvalget er pålagt å arbeide 

med, gjennom kravene i kommuneloven § 77 og forskrift om kontrollutvalg. Hvilket fokus som 

velges i de ulike arbeidsoppgavene er det i stor grad opp til utvalget å definere selv. 

Kontrollutvalget kan etter anmodning fra kommunestyret, etter innspill fra innbyggere eller på 

eget initiativ ta opp forhold ved kommunens virksomhet, som kan knyttes til utvalgets 

tilsynsarbeid. Kontrollutvalget er også opptatt av hvordan kommunen følger opp rapporter fra 

andre tilsyn. 

I det følgende har vi trukket frem noen av sakene som har vært behandlet i løpet av året 2018. 

Regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroller er trukket ut som egne kapitler 

henholdsvis kapittel 9, 10 og 11. 

Saker som behandles i hvert møte: 

- Godkjenning av møteinnkalling 

- Godkjenning av protokoll fra sist møte 

- Orientering fra revisjonen i møte 

- Referatsaker i møte 

- Eventuelt i møte 

 

Saker kontrollutvalget har behandlet: 

- Orientering om K3 – Songdalen kommune (fellesmøte 01.03.18) 

- Valg av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 

- Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 

- Songdalen kontrollutvalg årsmelding 2017 

- Orientering om sammenslåingsprosessen K3 

- Regnskap og årsmelding 2017 Songdalen kommune 

- Orientering om saksbehandling av startlån fra Husbanken 

- Orientering om kommunens ansvar som bygningsmyndighet, tilsyn og 

ulovlighetsoppfølging 
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- Oppfølging av selskapskontroll i KBR og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen 

- Prosjektplan forvaltningsrevisjon Beredskap 

- Årsrapport 2017 kemneren for Kristiansandsregionen 

- Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018 - Songdalen kommune 

- Orientering om saksbehandling av startlån fra Husbanken 

- Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2018 

- Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2019 Songdalen kommune 

- Orientering om sammenslåingsprosessen i Nye Kristiansand (fellesmøte 05.11.18) 

- Behandling av dispensasjonssøknader og omfang av dispensasjonssøknader 

- Orientert om effektene av sammenslåingsprosessen for Songdalen kommune 

- Orientering om den økonomiske situasjonen pr. 2. tertial 2018 - Songdalen kommune 

- Orientering - Rådmanns forslag til budsjett for 2019 Songdalen kommune og 

økonomiplan 2019-2022 

- Innstilling til valg av revisjonsordning for nye Kristiansand kommune 

- Innstilling til valg av sekretariatsordning for nye Kristiansand kommune 

- Kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan for 2019 

- Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra 

staten 

 

9. REGNSKAPSREVISJON 

Revisjon av årsregnskapet er en helt sentral del av kommunens egenkontroll. Revisor skal gi 

trygghet for at en kan stole på informasjonen kommunen gir om sin økonomi. Dette er en viktig 

oppgave. Revisor er en uavhengig og objektiv tredjeperson som gjennom sine kontroller kan 

avdekke og forebygge feil og mangler i den økonomiske rapporteringen. Revisor vil i tillegg 

veilede kommunen for å bidra til å forebygge og avdekke feil og misligheter. 

Kontrollutvalget skal påse at kommunen blir revidert på en betryggende måte. Utvalget er derfor 

avhengig av at revisor gir tilstrekkelig rapportering om revisjonsarbeidet. At kontrollutvalget og 

revisor har en god dialog og god forståelse av sine oppgaver, er viktige forutsetninger for å være 

trygg på at revisjonsarbeidet blir forsvarlig utført. 

Kontrollutvalget registrerer at revisors arbeid med å utføre regnskapsrevisjon de siste årene er 

blitt mer omfattende, spesielt knyttet til de mange attestasjonsoppgaver (særattestasjoner) som 

utføres på vegne av staten og andre offentlige organer. I tillegg til avgitte beretninger og 

uttalelser mottar kontrollutvalget jevnlig i møter informasjon om utført regnskapsrevisjon. 

Kontrollutvalget har ved flere anledninger gitt utrykk for at det gjøres mye godt arbeid innenfor 

området regnskapsrevisjon og at de er fornøyd med måten revisjonen løser oppdraget på.  

 

 

 



5/19 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Songdalen kommune - 19/03333-1 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Songdalen kommune : Kontrollutvalgets årsmelding 2018 Songdalen

Side 6 av 7 
 

10. FORVALTNINGSREVISJON 

Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal bruke for å sikre 

at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter best mulig. 

Forvaltningsrevisjon er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget. Gjennom 

forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget undersøke om kommunen etterlever regelverk, når 

fastsatte mål, og om ressursene forvaltes på en effektiv måte. 

Kontrollutvalget har vært delaktig i valg av tema og utforming av problemstillinger basert på en 

risiko- og vesentlighetsvurdering, innenfor de rammer som er gitt av kommunestyret. 

Kontrollutvalget er delegert myndighet til å bestemme hvordan avsatte ressurser til 

forvaltningsrevisjon skal benyttes, og revisjonen har gjennomført forvaltningsrevisjonen i 

henhold til faglige krav i løpet av valgperioden. 

Selv om det er spesifikke krav til gjennomføring av en forvaltningsrevisjon, er det viktig at 

kontrollutvalget involverer seg i valg av problemstillinger, avgrensninger og tilnærming. 

Forvaltningsrevisjon gir kontrollutvalget muligheten til å gå i dybden i ulike saksforhold, innen 

ethvert virksomhetsområde i kommunen. Forvaltningsrevisjon vil derfor kunne ha høy 

nytteverdi, både i utvalgets kontrollvirksomhet, og i kommunens internkontroll og 

forbedringsarbeid. 

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av 

kommunestyret selv, men kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i 

planperioden. 

Kontrollutvalget behandlet i møte 06.12.2016 sak 31/16 overordnet analyse og plan for 

forvaltningsrevisjon 2016-2019. På planen er følgende prosjekter prioritert: 

- Overordnet: 
o Gjeldsnivået (vesentlighet H) 

- Økonomisektoren: 
o Etterlevelse av selvkostregler (vesentlighet M/H) 

- Enhet for samfunnsutvikling 
o Vann- og avløpsinfrastruktur – overvannsproblematikk (vesentlighet M/H) 
o Drift og vedlikehold av IT-systemer (vesentlighet M/H) 

- Enhet for tjenester 
o Helhetlig og koordinerte helse og omsorgstjenester (vesentlighet H) 
o Mottak asylsøkere og flyktninger (vesentlighet H) 
o Kommunale NAV-tjenester (vesentlighet M/H) 
o Behandling og oppfølgingstilbud til personer/pasienter med psykiske lidelser 

og/eller rusrelaterte problemer (vesentlighet H) 
 

Kontrollutvalget har i 2018 ikke behandlet noen forvaltningsrevisjonsrapporter i henhold til RSK 
001 (standard for forvaltningsrevisjon). Men kontrollutvalget har i 2018 fulgt opp og behandlet 
rådmannens tilbakemelding knyttet til selskapskontroll i KBR og forvaltningsrevisjon av 
feieravdelingen som ble behandlet i kontrollutvalget og kommunestyret i 2017.  
 
I tillegg har kontrollutvalget behandlet prosjektplan for forvaltningsrevisjon Beredskap.  
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11. SELSKAPSKONTROLL 

Selskapskontroll er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget og er et viktig virkemiddel for 

å sikre at selskapene underlegges demokratisk styring og kontroll. 

I kommunestyrets møte 14.12.2016 ble følgende Plan for selskapskontroll 2016-2019 vedtatt: 

- Returkraft AS (H) 

- Avfall Sør AS m/datterselskap (H) 

- Kristiansandsregionens kommunale IKT tjenester (M/H) 

- Vest-Agder museet IKS (M) 

- Varodd AS (hvis avtale) 

 

Kontrollutvalget har i 2018 ikke behandlet noen nye selskapskontroller. Men kontrollutvalget har 

i 2018 fulgt opp og behandlet rådmannens tilbakemelding knyttet til selskapskontroll i KBR og 

forvaltningsrevisjon av feieravdelingen som ble behandlet i 2017 i kontrollutvalget og 

kommunestyret i 2017 (også omtalt i årsmeldingens kap. 10).  

12. KONKLUSJON OG AVSLUTTENDE KOMMENTARER 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 legges med dette frem for kommunestyret til orientering. 

Ved å se årsplan og årsmelding for 2018 i sammenheng, kan kommunestyret se om de vedtatte 

oppgaver og målsettinger for kontrollutvalget er eller blir fulgt opp.  

 

 

Songdalen, 27. februar 2019 

 

 

Espen Alf Halvorsen       Alexander Etsy Jensen 

Leder         Rådgiver  
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Arkivsak-dok. 19/03332-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Songdalen kontrollutvalg 27.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Revisors egenvurdering av uavhengighet 

 

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 
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Arkivsak-dok. 19/00179-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Songdalen kontrollutvalg 27.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisjonen 27.02.19 

 

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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Arkivsak-dok. 19/00184-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Songdalen kontrollutvalg 27.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 27.02.19 

 

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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Arkivsak-dok. 19/00187-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Songdalen kontrollutvalg 27.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 27.02.19 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. 


	Songdalen kontrollutvalg (27.02.2019)
	Saksliste
	Møteinnkalling
	1/19 Godkjenning av møteinnkalling 27.02.19

	Møteprotokoll
	1/19 Godkjenning av protokoll fra møte 04.12.18
	Protokoll 04.12.18


	Saker til behandling
	1/19 Årsrapport og årsregnskap 2018 fra kemneren i Kristiansandsregionen - Songdalen
	Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Songdalen kommune
	Årsrapport 2018 - Kemneren i Kristiansandsregionen

	2/19 Tilsyn med helse- og omsorgstjenester til utviklingshemmede
	Tilsyn - Helse og omsorgstjenester til utviklingshemmede
	Kommunens tilbakemelding til Fylkesmannen i saken om tilsyn med helse- og omsorgstjenester til utvik...
	Notat ressurssituasjonen ved enhet for Habilitering i Songdalen 

	3/19 Orientering om brannsikkerhet i forhold til utleie av boliger til flyktninger 
	4/19 Orientert om effektene av sammenslåingsprosessen for Songdalen kommune
	5/19 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Songdalen kommune
	Kontrollutvalgets årsmelding 2018 Songdalen

	6/19 Revisors egenvurdering av uavhengighet
	Uavhengighetserklæring RR 2019
	Uavhengighetserklæring FR 2019 

	7/19 Orientering fra revisjonen 27.02.19
	8/19 Referatsaker 27.02.19
	9/19 Eventuelt 27.02.19


