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Møteprotokoll  
 

Søgne kontrollutvalg 

 
Dato: 05.03.2019 kl. 09:00-14:00. 
Sted: Rådhuset i Søgne, kommunestyresalen 
Arkivsak: 19/00172 
  
Til stede:  Helge Andresen (H), Per Gunnar Salomonsen (SV), Torunn Verdal (KRF),  

Grehe Alver Jacobsen (H), Audun Hinna Øvrebø (AP) 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Daglig leder i Temark, Line Bosnes Hegna 

 
Revisjonssjef Tor Ole Holbek 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica H. Smith-Tønnessen 
 
Kemneren, fagansvarlig skatt Elisabeth Hesjedal (sak 8/19)  
Parat, advokat Christen Horn Johannessen (sak 9/19)  
Rådmann Kim Høyer Holum (sak 9-10/19)  
Organisasjonssjef Dag Morten Frantzen (sak 9/19)  
Seniorrådgiver Inga E. Fjeldsgaard (sak 10/19) 
Kommunens advokat Frode Lauareid (sak 9/19) 

  
Protokollfører: Rådgiver Alexander Etsy Jensen/daglig leder Line Bosnes Hegna 
  
 
 
 

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 9 

12/19 19/00182-3 Referatsaker 05.03.19 10 

13/19 19/00185-3 Eventuelt 05.03.19 11 

    

 
 
Søgne, 05.03.2019 
 
 
Helge Andresen       Alexander Etsy Jensen 
Kontrollutvalgsleder      Rådgiver 
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Møteinnkalling 

2/19 Godkjenning av møteinnkalling 05.03.19 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 05.03.2019 2/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Møteinnkalling 05.03.19 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Møteinnkalling 05.03.19 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

2/19 Godkjenning av protokoll fra møte 22.01.19 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 05.03.2019 2/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 22.01.19 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 22.01.19 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

8/19 Årsrapport og årsregnskap 2018 fra kemneren i 
Kristiansandsregionen - Søgne 
 
Behandlet av 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. 
 
 
Møtebehandling 
Kemneren ved fagansvarlig skatt Elisabeth Hesjedal la fram årsrapport 2018 fra Kemneren i 
Kristiansandsregionen og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Saken oversendes kommunestyret som en orienteringssak. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Årsrapport og årsregnskap 2018 fra Kemneren i Kristiansandsregionen, samt kontrollrapport 
2018 vedr. Skatteoppkreverfunksjonen i Søgne tas til orientering. 
 
Saken oversendes kommunestyret som orienteringssak. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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9/19 Oppfølging - Status etter dom i rettssaken mellom Søgne kommune og 
to av kommunens ansatte 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 05.03.2019 9/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Spørsmål om lukking av møte etter kommuneloven fremkom i møte. Sekretariatet foreslo en 
løsning for å ivareta hensyn til offentlighet og lukking, etter kommuneloven § 31 nr. 3. 
De inviterte ble oppfordret til å informere overordnet og på systemnivå. I det saken blir 
nødvending å gå inn på tjenstlige forhold, må utvalget ta stilling til lukking av møte. Det ble 
ikke behov for å lukke møtet.  
 
 
Kommunen ved advokat Frode Lauareid var invitert til dette møtet for å redegjøre for 
kommunens oppfølging av dommen. 
 
Fidje og Askildsen er invitert til kontrollutvalgets møte for at også de to ansatte skulle få 
anledning til å gi informasjon om deres situasjon på jobb etter dommen via deres advokat 
Christen Horn Johannessen.  
 
Leder Helge Andresen (H) fremmet følgende forslag til vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget er tilfreds med Formannskapets vedtak av 31.01.2019 som derved 

oppfyller Kristiansand Tingretts dom av 19.01.2018. 

 

2. Kontrollutvalget hadde gjerne, av hensyn til partenes interesser, sett det som 

fordelaktig med en betydelig tidligere avklaring. 

 

3. Partenes orienteringer samt vedleggene tas til etterretning. 

 
Medlem Per Gunnar Salomonsen (SV) fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget ser med tilfredshet at formannskapet tok saken til politisk behandling og fikk 

fattet et enstemmig vedtak som så langt Kontrollutvalget kan vurdere det, har løst saken. 

 

Kontrollutvalget har merket seg at administrasjonen har holdt tilbake informasjon om en 

alternativ løsning både for kontrollutvalget og formannskapet. Om det har forlenget saken 

tidsmessig kan være vanskelig å fastslå, men det var dette alternativet som ble veien til 

løsning. 

 

Det ble tatt lunsjpause 11:45-12:15. 
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Rådmannen og begge advokatene fikk mulighet til å komme med ytterligere kommentarer, 
merknader og svare på spørsmål. 
 
Votering 
Leders forslag til vedtak ble satt opp mot Salomonsens forslag til vedtak. Leders forslag til 
vedtak ble vedtatt med 3 (to H og KRF) mot 2 stemmer (Sv og AP).  
 
Vedtak  
 

1. Kontrollutvalget er tilfreds med Formannskapets vedtak av 31.01.2019 som derved 

oppfyller Kristiansand Tingretts dom av 19.01.2018. 

 

2. Kontrollutvalget hadde gjerne, av hensyn til partenes interesser, sett det som 

fordelaktig med en betydelig tidligere avklaring. 

 

3. Partenes orienteringer samt vedleggene tas til etterretning. 

 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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10/19 Orientering om kommunens arbeid med inkluderende arbeidsliv 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 05.03.2019 10/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmann var invitert til kontrollutvalgets møte for å gi en orientering om kommunens arbeid 
med inkluderende arbeidsliv. I sammen med rådmann møtte organisasjonssjef Dag Morten 
Frantzen og kommunens IA-kontaktperson Inga Fjeldsgård. Det ble redegjort for kommunens 
arbeid med inkluderende arbeidsliv. Utvalgets medlemmer stilte spørsmål til saken.  
 
Leder Helge Andresen (H) fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  

 
Votering 
Enstemmig for leders forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalgets tar redegjørelse til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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11/19 Orientering fra revisjonen 05.03.19 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 05.03.2019 11/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Agder Kommunerevisjon IKS orienterte om følgende i møte: 

1. Løpende revisjon 
a. Ass. revisjonssjef Monica H. Smith-Tønnessen opplyste at regnskapet var 

levert til revisjon innen fristen (15.02.19). 
 

2. Status – pågående prosjekter  
a. Forvaltningsrevisjon – Dispensasjoner fra plan og 

bygningsloven i Søgne kommune 
 
Revisjonssjef Tor Ole Holbek opplyste at revisjonen tar sikte på å levere 
prosjektet mot slutten av 2019 (i samsvar med KU sitt ønske).  

 
3. Behandling av varsler i Søgne kommune anno 2019 – Innspill fra Per Gunnar 

Salomonsen 
 

a. Revisjonssjef Tor Ole Holbek besvarte spørsmålene som Salomonsen har reist. 
Møtet ble etter en generell orientering, enstemmig vedtatt lukket etter Koml. § 
31 nr. 2 jfr. Aml § 2 A-4 for den resterende del av orienteringen.  

 
Per Gunnar Salomonsen (SV) fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Saken tas foreløpig til orientering. Utvalget ønsker å få varslingsmottakets årsrapport 

fremlagt i neste møte, samt at det blir gitt en redegjørelse for oppfølgingen av de konkrete 

varslingssakene.  

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak, samt endringsforslag i pkt. 2 fremsatt av Salomonsen.  
 
Vedtak  
Pkt. 1: Saken tas til orientering.  
 
Pkt. 2: Saken tas foreløpig til orientering. Utvalget ønsker å få varslingsmottakets årsrapport 
fremlagt i neste møte, samt at det blir gitt en redegjørelse for oppfølgingen av de konkrete 
varslingssakene. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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12/19 Referatsaker 05.03.19 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 05.03.2019 12/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
Møtebehandling 

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 – Undersøkelse/granskning av påstander om 

kritikkverdige forhold 
 

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

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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13/19 Eventuelt 05.03.19 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 05.03.2019 13/19 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Følgende saker ble behandlet under eventuelt:  
 

1. Per Gunnar Salomonsen (SV) foreslå følgende vedtak for å påse at kontrollutvalget får 
den informasjon de har krav på i henhold til lov og/eller vedtak: 
 
Kontrollutvalget i Søgne vil hevde sin rett til innsyn og informasjon slik det er hjemlet 

i kommuneloven § 77 nr.7, uansett andre organer i kommunen er orientert eller ikke. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 

2. Torunn Verdal (KRF) ytret ønske om å få informasjon om BPA-ordning i Søgne 
kommune med i ett senere møte, med henvisning til forvaltningsrevisjonsrapport 
utarbeidet for Kristiansand kommune. En del av de samme utfordringene gjør seg 
gjeldende også for Søgne kommune.  
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

3. Per Gunnar Salomonsen (SV) ytret ønske om å få informasjon om elevombudets 
mandat og arbeid, samt samhandling med andre aktører som helsesykepleiertjenesten 
(tidligere helsesøster). Denne informasjonen ønsker kontrollutvalget å få i mai møtet.  
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


