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Møteinnkalling  
 

Søgne kontrollutvalg 

 
Dato: 05.03.2019 kl. 09:00  
Møtested: Rådhuset i Søgne, kommunestyresalen  
Arkivsak: 19/00172  
Arkivkode: 033   
 
Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no eller tlf. 
91 82 75 45.  
 
Vara møter bare etter egen innkalling. 
 
Innkalling er sendt til: 
 
Navn      Funksjon     Representerer 
Helge Andresen    Leder      H 
Per Gunnar Salomonsen   Nestleder     SV 
Audun Hinna Øvrebø    Medlem     AP 
Torunn Verdal     Medlem     KRF 
Grethe Alver Jacobsen    Medlem     H 
 
I tillegg møter følgende: 
Kemneren, fagansvarlig skatt Elisabeth Hesjedal (sak 8/19)    Kl. 09:00 
Parat, advokat Christen Horn Johannessen (sak 9/19)    Kl. 09:30 
Rådmann Kim Høyer Holum (sak 9-10/19)     Kl. 10:30 
Organisasjonssjef Dag Morten Frantzen (sak 9/19)     Kl. 09:30 
Kommunens advokat (sak 9/19)       Kl. 09:30 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

2/19 19/00172-8 Godkjenning av møteinnkalling 05.03.19 3 

Møteprotokoll 

2/19 19/00172-9 Godkjenning av protokoll fra møte 22.01.19 4 
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Saker til behandling 

8/19 19/03603-1 Årsrapport og årsregnskap 2018 fra kemneren i 
Kristiansandsregionen - Søgne 

5 

9/19 18/10873-36 Oppfølging - Status etter dom i rettssaken mellom Søgne 
kommune og to av kommunens ansatte 

6 

10/19 19/00237-6 Orientering om kommunens arbeid med inkluderende arbeidsliv 8 

11/19 19/00177-3 Orientering fra revisjonen 05.03.19 10 

12/19 19/00182-3 Referatsaker 05.03.19 11 

13/19 19/00185-3 Eventuelt 05.03.19 12 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no og Søgne kommunes hjemmesider: 
www.sogne.kommune.no/sakslister  
 
Møtet er åpent for publikum. Møtet kan også sees direkte og i opptak på 
https://sogne.kommunetv.no/  
 
 
Vennesla, 27.02.2019 
 
 
For 
Helge Andresen 
Kontrollutvalgsleder 
 
Alexander Etsy Jensen (sign.) 
Rådgiver for kontrollutvalget  
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Møteinnkalling 

2/19 Godkjenning av møteinnkalling 05.03.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00172-8 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 05.03.2019 2/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 05.03.19 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Møteinnkalling 05.03.19 
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Møteprotokoll 

2/19 Godkjenning av protokoll fra møte 22.01.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00172-9 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 05.03.2019 2/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 22.01.19 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll 22.01.19 
 
 

Vedlegg til sak 

Protokoll 22.01.19
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Saker til behandling 

8/19 Årsrapport og årsregnskap 2018 fra kemneren i Kristiansandsregionen - 
Søgne 
 
Arkivsak-dok.  19/03603-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 05.03.2019 8/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Årsrapport og årsregnskap 2018 fra Kemneren i Kristiansandsregionen, samt kontrollrapport 
2018 vedr. Skatteoppkreverfunksjonen i Søgne 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 Søgne kommune 

Vedlegg til sak 

Årsrapport 2018 - 
Kemneren i Kristiansandsregionen

Kontrollrapport 
2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Søgne kommune 
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9/19 Oppfølging - Status etter dom i rettssaken mellom Søgne kommune og to 
av kommunens ansatte 
 
Arkivsak-dok.  18/10873-36 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 05.03.2019 9/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget ble i møte 22.01.19 sak 1/19 orientert om status etter dom i rettssaken mellom 
Søgne kommune og to av kommunens ansatte. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til foreløpig orientering. 

 

Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kommunikasjonen som har gått skriftlig mellom 

administrasjonen og Parats advokat på forslag fra den parten til løsning. Videre kommunens 

svar på dette. Det er også ønskelig at kontrollutvalget får med informasjon om når denne 

korrespondansen gikk. 

 

Kontrollutvalget ønsker å invitere Parats advokat til neste møte i kontrollutvalget, slik at også de 

to ansatte skal få anledning til å gi informasjon om deres situasjon på jobb etter dommen via 

deres advokat. I tillegg bes både administrasjonen og Parats advokat om å gi en skriftlig 

redegjørelse for oppfølging av dommen og utviklingen i saken, slik at det kan legges frem i 

sammen med saken på det ekstraordinære møtet. 

 

Vedtaket over er bakgrunn for oppfølgingen og at de to partene er invitert til å gi en redegjørelse 
for hvordan prosessen etter dommen har vært. 
 
Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget følger opp denne saken med bakgrunn i kommunestyrets behandling av saken i 
møte 01.02.18 sak 10/18 orientert om dommen (Dom - Kristiansand Tingrett - 17- 
081475TVIKISA/ 29) fra Kristiansand tingrett etter rettssaken mellom Søgne kommune og to av 
kommunens ansatte. Følgende vedtak ble fattet i saken: 
 
Kommunestyret konstaterer at varslerne fikk medhold på flere punkter i rettssaken. 

Kommunestyret understreker viktigheten av at ansatte tar på seg rollen som varslere, og 

beklager at denne saken har måttet gå så langt som til retten. Kommunestyret anerkjenner at 

saken har vært en belastning for alle involverte parter. Kommunestyret kan ikke se at en anke er 

gunstig for noen av partene, men har forståelse for at denne avgjørelsen kan oppleves vanskelig. 
• Kommunestyret anker ikke dommen. 
• Administrasjonens tiltak rapporteres til formannskapet 
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Kontrollutvalget har fulgt opp saken i hvert møte siden 20.09.18, totalt fire møter før dette. I 
møtene frem til nå har kommunen ved organisasjonssjef Dag Morten Frantzen vært invitert for å 
redegjøre for kommunens oppfølging av dommen. Kontrollutvalget besluttet i sist møte å 
invitere Parats advokat til neste møte i kontrollutvalget, slik at også de to ansatte skal få 
anledning til å gi informasjon om deres situasjon på jobb etter dommen via deres advokat.  
 
Etter sist møte har også kontrollutvalget blitt kontaktet av Fagforbundet Søgne som har flere 
medlemmer som er ansatt ved samme avdeling, med ønske om å få belyse saken fra deres 
medlemmers ståsted. Flertallet av kontrollutvalgets medlemmer har vurdert at det kun er to 
parter i denne saken, henholdsvis Søgne kommune på den ene siden og varslerne på den andre. 
Juridisk er Fagforbundets medlemmer ikke part i denne saken, og de er følgelig heller ikke 
invitert i denne omgang. 
 
I tillegg er både kommunen og Parats advokat bedt om å gi en skriftlig redegjørelse for 
oppfølging av dommen og utviklingen i saken. Disse redegjørelsene er unntatt offentlighet i 
henhold til Offentlighetsloven §13 jamfør Forvaltningsloven §13,1 og er derfor kun gjort 
tilgjengelig for kontrollutvalgets faste medlemmer.  
 
Kommunen har i tillegg oversendt den skriftlig kommunikasjon som har gått mellom partene, 
samt utarbeidet en tidslinje hvor kommunen har forsøkt å gi et kortfattet bilde av hele perioden 
etter dommen, frem til studiepermisjon ble innvilget av formannskapet 31.01.19 (PS 2/19). disse 
dokumentene er også unntatt offentlighet i henhold til Offentlighetsloven §13 jamfør 
Forvaltningsloven §13,1 og er derfor kun gjort tilgjengelig for kontrollutvalgets faste 
medlemmer. 
 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet konstaterer at det synes som om partene har kommet til enighet med henvisning til 
protokollen fra formannskapets møte 31.01.19 PS 2/19 hvor blant annet følgende fremgår:  
«… at det er oppnådd en løsning som innebærer at de ikke har andre krav mot kommunen som 

følge av dommen …». 

 

Etter sekretariatets vurdering begrenser kontrollutvalgets mandat seg til å påse at 
kommunestyrets vedtak i møte 01.02.18 sak 10/18 blir fulgt opp, i tillegg til å se om det er 
punkter til forbedring knyttet til denne saken når det gjelder oppfølging av dommen.  
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av partenes redegjørelse. 
 
 
Vedlegg (ettersendes utvalgets faste medlemmer):  

- Svar på sak 1/19 - Oppfølging - Status etter dom i rettsaken mellom Søgne kommune og to av 
kommunens ansatte - til møte 05.03.2019 (U.OFF. iht. Offl. 13 Jfr. Fvl. §13,1) 

- Tidslinje for hele perioden utarbeidet av kommunen (U.OFF. iht. Offl. 13 Jfr. Fvl. §13,1) 
- Skriftlig kommunikasjon mellom partene (U.OFF. iht. Offl. 13 Jfr. Fvl. §13,1) 
- Skriftlig tilbakemelding fra Parat (U.OFF. iht. Offl. 13 Jfr. Fvl. §13,1) 
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10/19 Orientering om kommunens arbeid med inkluderende arbeidsliv 
 
Arkivsak-dok.  19/00237-6 
Arkivkode.  440  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 05.03.2019 10/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 22.01.19 sak 2/19 - Informasjon om kommunens arbeid med 
inkluderende arbeidsliv - IA avtalen. Da verken rådmann eller den i administrasjonen som 
koordinerer IA-arbeidet hadde anledning til å møte, fikk kontrollutvalget kun forelagt en generell 
sak som beskrev de nye målene i IA-avtalen.  I tillegg inneholdt saken noe informasjon om IA-
arbeidet lokalt. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering og inviterer rådmann til neste møte for å gi 

en orientering om kommunens arbeid med inkluderende arbeidsliv, saken settes opp på det 

ekstraordinære møtet. 

 
Saksopplysninger: 
Fokuset for denne saken er kommunens arbeid med inkluderende arbeidsliv. Det går frem av 
kommunens årsmelding at inkluderende arbeidsliv (IA) innebærer at kommunen skal redusere 
sykefraværet, rekruttere flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne og øke den reelle 
pensjoneringsalder. Søgne kommune har hatt IA-avtale fra oppstart i 2002. Kommunens IA-
rutiner samsvarer med NAVs rutiner innen området. 
 
Ledere med personalansvar skal drive kontinuerlig forebyggingsarbeid overfor den enkelte 
medarbeider/-grupper for å hindre sykefravær, blant annet gjennom konkret tilrettelegging for 
den enkelte. IA-arbeidet er tema i arbeidsmiljøutvalgets møter. 
 
HMS-gruppene i enhetene/avdelingene bidrar i dette arbeidet ved å behandle tema innen 
sykefraværsoppfølging på generelt og prinsipielt grunnlag. Enkeltsaker behandles i henhold til 
kommunens IA-rutiner. 
 
I 2018 er det avviklet særskilt møte om IA-avtalen mellom HTV/HVO og kommunens ledelse i 
tråd med intensjonsavtalen om Inkluderende arbeidsliv. 
 
Rådmann er invitert til kontrollutvalgets møte for å gi en orientering om kommunens arbeid med 
inkluderende arbeidsliv. I sammen med rådmann møter kommunens IA-kontaktperson.   
 
Det vises også til notatet som organisasjonssjefen utarbeidet i forbindelse med sist møte datert 
14.01.19 (se vedlegg). 
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Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av rådmannens orientering som vil bli gitt i 
møtet.  
 
Vedlegg:  

- Foreløpig svar – Kommunens arbeid med inkluderende arbeidsliv datert 14.01.19 
 
 

Vedlegg til sak 

Foreløpig svar - 
vedr. kommunens arbeid med inkluderende arbeidsliv 
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11/19 Orientering fra revisjonen 05.03.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00177-3 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 05.03.2019 11/19 
 
 
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. Behandling av varsler i Søgne kommune anno 2019 – Innspill fra Per Gunnar Salomonsen  

 
 
Vedlegg:  

- Korrespondanse - Behandling av varsler i Søgne kommune anno 2019 
 
 

Vedlegg til sak 

Korespodanse - 
Behandling av varsler i Søgne kommune anno 2019 
  



 

 11  

12/19 Referatsaker 05.03.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00182-3 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 05.03.2019 12/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 

1. Referatsaker: 
a. Referat fra NKRF’S kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 
b. Påmelding til Temarks vårkonferanse i Arendal 26.04.19 

 
2. Innkommen/utgående post: 

Ingen innkommen/utgående post. 
 

3. Saker behandlet i kommunestyret: 
a. 31.01.19 RS 3/19 - Praksis for lukking av et politisk møte 
b. 31.01.19 RS 4/19 - Rapport - Undersøkelsegranskning av påstander om kritikkverdige 

forhold  
 

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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13/19 Eventuelt 05.03.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00185-3 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 05.03.2019 13/19 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 


