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Møteinnkalling  
 

Songdalen kontrollutvalg 

 
Dato: 08.05.2019 kl. 11:00 (NB: MERK KLOKKESLETT!)  
Møtested: Kommunehuset, møterom Perrongen  
Arkivsak: 19/00174  
Arkivkode: 033   
 
Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no eller tlf. 
91 82 75 45. 
 
Vara møter bare etter egen innkalling. 
 
I tillegg møter: 
Ass. rådmann og økonomisjef Arild Andresen (sak 11/19)     Kl. 11:00 
Ass. rådmann Arild Andresen (sak 12/19)       Kl. 11:30 
Representant(er) fra flyktningetjenesten (sak 12/19)      Kl. 11:30 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

3/19 19/00174-15 Godkjenning av møteinnkalling 08.05.19 3 

Møteprotokoll 

3/19 19/00174-16 Godkjenning av protokoll fra møte 20.03.19 4 

Saker til behandling 

11/19 19/06978-1 Regnskap og årsmelding 2018 Songdalen kommune 5 

12/19 19/03482-5 
Oppfølging - Orientering om brannsikkerhet i forhold til utleie 
av boliger til flyktninger i Songdalen kommune 7 

13/19 19/06961-1 Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2019 8 

14/19 19/00179-3 Orientering fra revisjonen 08.05.19 9 

15/19 19/00184-3 Referatsaker 08.05.19 10 
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16/19 19/00187-3 Eventuelt 08.05.19 11 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no  
 
 
Vennesla, 01.05.2019 
 
 
For 
Espen Alf Halvorsen 
Kontrollutvalgsleder 
 
Alexander Etsy Jensen (sign.) 
Rådgiver  
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Møteinnkalling 

3/19 Godkjenning av møteinnkalling 08.05.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00174-15 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 08.05.2019 3/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 08.05.19 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Møteinnkalling 08.05.19 
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Møteprotokoll 

3/19 Godkjenning av protokoll fra møte 20.03.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00174-16 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 08.05.2019 3/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 20.03.19 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll 20.03.19 
 
 

Vedlegg til sak 

Protokoll 20.03.19
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Saker til behandling 

11/19 Regnskap og årsmelding 2018 Songdalen kommune 
 
Arkivsak-dok.  19/06978-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 08.05.2019 11/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalgets uttalelse til Songdalen kommune årsregnskap 2018: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Songdalen kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med 
årsregnskapet forelå årsrapport fra rådmannen. Agder Kommunerevisjon IKS har avlagt 
revisjonsberetning for regnskapsåret 2018. 
 
Songdalen kommunes årsregnskap viser kr. 397.692.660 til fordeling drift og et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr. 10.071.986. Investeringsregnskapet viser et resultat i balanse. 
 
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og 
noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som 
årsrapporten til rådmannen omhandler. 
 
Kontrollutvalget viser til revisjonsberetningen der revisor mener at regnskapet er avlagt i 
samsvar med lover og forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. 
 
Kontrollutvalget har ingen bemerkninger til årsregnskapet for Songdalen kommune for 2018 og 
slutter seg til revisors beretning av XX.XX.XX (ETTERSENDES NÅR DEN ER KLAR).  
 
Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
Bakgrunn for saken: 
Tidligere Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) fastsatte 15.06.04 forskrift for 
kontrollutvalg og revisjon. Disse forskriftene ble gjort gjeldende fra 01.07.04. I henhold til § 5 i 
forskrift for revisjon skal revisor avgi revisjonsberetning til kommunestyret. Videre skal 
kontrollutvalget i henhold til § 7 i forskrift for kontrollutvalg avgi uttalelse om årsregnskapet til 
kommunestyret før årsregnskapet vedtas. Kopi av denne uttalelsen skal være formannskapet i 
hende før formannskapet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 
 
Saksopplysninger: 
Kommunens årsregnskap skal avlegges senest 15. februar på det påfølgende år, mens revisor skal 
utstede sin revisjonsberetning senest 15. april. Sekretariatet har fått opplyst at revisjonen mottok 
komplett årsregnskap først 07.03.19 og årsrapporten 29.03.19, og at de derfor ikke har vært i 
stand til å utstede deres revisjonsberetning innen fristen. Men revisjonen har opplyst at det ligger 
an til å bli avlagt en revisjonsberetning uten merknader, det vil si en ren beretning.  
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Dette indikerer at revisor ved revisjon av årsregnskapet ikke har avdekket vesentlige feil eller 
mangler som krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. Revisjonsberetningen 
vil bli ettersendt så snart den foreligger. 
 
I tillegg vil revisjonen utarbeide en uttalelse vedrørende forvaltningsfondets regnskap for 2018, 
dette dokumentet vil også bli ettersendt. Disse dokumentene danner grunnlaget for 
kontrollutvalget sin uttalelse. 
 
I et senere møte vil kontrollutvalget få forelagt et oppsumeringsbrev fra revisjonen. Dette 
oppsummeringsbrevet blir utarbeidet for å forklare revisor sin revisjon av årsregnskapet bedre 
enn det som kommer frem av revisjonsberetningen. 
 
Assisterende rådmann og økonomisjef Arild Andresen er invitert til møtet for å orientere og 
svare på spørsmål. 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet mener det framlagte regnskapet, notene og årsberetningen gir et tilfredsstillende 
bilde av den økonomiske situasjonen. Med forbehold om at det kan fremkomme opplysninger i 
revisjonsberetningen som er av vesentlig karakter for konklusjonen, anbefaler sekretariatet å gi 
en uttale slik det kommer frem av forslag til vedtak.  
 
Videre anmoder sekretariatet om at kommunen forbedrer sine rutiner knyttet til årsavslutning, 
slik at fristen for avleggelse av årsregnskapet senest 15. februar kan overholdes. Sekretariatet har 
samtidig forståelse for at grunnen til at kommunen ikke har overholdt fristen for avleggelse av 
årsregnskapet henger sammen med kommunesammenslåingsprosessen, og at dette trolig vil 
bedres når den nye kommunen er et faktum.  
 
 
Vedlegg:  

- Årsregnskap 2018 Songdalen kommune 
- Årsrapport 2018 kommune 
- Årsrapport 2018 forvaltningsfondet Songdalen kommune (ETTERSENDES)  
- Revisors beretning 2018 Songdalen kommune (ETTERSENDES) 
- Revisors uttalelse for forvaltningsfondets regnskap 2018 (ETTERSENDES)  

 
 

Vedlegg til sak 

Årsrapport 2018

 

Årsregnskap 2018
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12/19 Oppfølging - Orientering om brannsikkerhet i forhold til utleie av 
boliger til flyktninger i Songdalen kommune 
 
Arkivsak-dok.  19/03482-5 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 08.05.2019 12/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 27.02.19 sak 3/19 - Orientering om brannsikkerhet i forhold til 
utleie av boliger til flyktninger. Følgende vedtak ble fattet:  
 
Saken tas til foreløpig orientering. 

 

Kontrollutvalget ber om en orientering fra flyktning tjenesten med samme tema. 

 

Vedtaket over er bakgrunn for oppfølgingen av saken.  
 
Saksopplysninger: 
I møte 27.02.19 var rådmann invitert til kontrollutvalgets møte for å gi en orientering om 
brannsikkerhet/ brannforebygging i forhold til utleie av boliger til flyktninger. I tillegg til 
rådmann møtte Kommunalsjef Tekniske tjenester Stein Erik Watne, arbeidsleder 
vedlikeholdsavdelingen Erling Eidstø og avdelingsleder vedlikeholdsavdelingen Tom Birger 
Urdal. Fokuset den gang var på tekniske tjenester gjør i forhold til brannsikkerhet/ 
brannforebygging i forhold til denne gruppen.  
 
Formålet med denne oppfølgingen er å få belyst hva flykning tjenesten gjør i forhold til 
brannforebygging i forhold til utleie av boliger til flyktninger. Det sentrale spørsmålet er hva 
flyktning tjenesten tilbyr av grunnleggende opplæring med tanke på 
brannsikkerhet/brannforebygging? 
 
Rådmann i sammen med representanter fra flyktning tjenesten er invitert til kontrollutvalgets 
møte for å gi en orientering om temaet.  
 
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 
 
  



 

 8  

13/19 Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2019 
 
Arkivsak-dok.  19/06961-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 08.05.2019 13/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar felles statlig tilsynskalender for 2019 til orientering. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Det går frem av Kommuneloven § 10 A at Fylkesmannen skal forsøke å samordne statlige tilsyn 
med kommunene. Denne saken er ett ledd i arbeidet med å sikre en bedre samordning av 
tilsynsvirksomheten rettet mot kommunen, og på denne måten gjøres de planlagte tilsynene for 
2019 gjort kjent for kontrollutvalget. 
 
Saksopplysninger: 
Fylkesmannen har sammen med Arbeidstilsynet, Kartverket, Skatt Sør, Statsarkivet og 
kommune-revisjonen utarbeidet en felles tilsynskalender for planlagte statlige tilsyn med 
kommunesektoren for 2019 jf. kapittel 10 A i Kommuneloven. 
 
Tilsynskalenderen for 2019 er lagt ut på fylkesmannens hjemmeside. Kalenderen er detaljert i 
størst mulig grad når det gjelder tidspunkt for tilsynet. 
 
Vedlagt følger utsnitt fra statlig tilsynskalender for 2019. Tabelloversikten viser aktuelle 
prosjekter for Songdalen kommune. 
 
 
Vedlegg:  

- Utsnitt av statlig tilsynskalender for 2019 
 
 

Vedlegg til sak 

Utsnitt av statlig 
tilsynskalender for 2019 
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14/19 Orientering fra revisjonen 08.05.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00179-3 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 08.05.2019 14/19 
 
 
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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15/19 Referatsaker 08.05.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00184-3 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 08.05.2019 15/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 

1. Referatsaker: 
a. Referat fra Temark`s vårkonferanse i Arendal 26.04.19 

 
2. Innkommen/utgående post: 

Ingen innkommen/utgående post 
 

3. Saker behandlet i kommunestyret: 
a. 20.03.19 sak 14/19 - Songdalen kontrollutvalg årsmelding 2018. Årsrapport og 

årsregnskap 2018 fra kemneren i Kristiansandsregionen. Kontrollrapport 2018 vedr. 
skatteoppkreverfunksjonen i Songdalen  

 
4. Neste møte 19.06.19 kl. 12:00 

 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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16/19 Eventuelt 08.05.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00187-3 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 08.05.2019 16/19 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 


