
 
 

 

1 
 

 

Møteinnkalling  
 

Kristiansand kontrollutvalg 

 
Dato: 09.05.2019 kl. 12:00  
Møtested: Rådhuskvartalet, møterom Thilo Schoder (1 etg.)  
Arkivsak: 19/00173  
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: 
Regnskapssjef Arne Henrik Lukashaugen, sak 20-23/19     Kl. 12:00 
Daglig leder i Boligselskapet Helga Hodnemyr, sak 20/19    Kl. 12:00 
Rådgiver Kjetil Paulsen, sak 20/19       Kl. 12:00 
Administrasjonssjef Ann-Lisbeth Reisænen, sak 21/19     Kl. 12:30 
Oppvekstdirektør Svein Ove Ueland, sak 34-25/19      Kl. 13:00 
Jurist/rådgiver Anita Nyheim, sak 34-25/19       Kl. 13:00 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/19 19/00173-22 Godkjenning av møteinnkalling 09.05.19 3 

Møteprotokoll 

4/19 19/00173-23 Godkjenning av protokoll fra møte 11.04.19 4 

Saker til behandling 

20/19 19/09509-3 Årsregnskap 2018 for Kristiansand Boligselskap KF 5 

21/19 19/09508-3 Årsregnskap 2018 for Kristiansand Havn KF 7 

22/19 19/09511-2 Årsberetning 2018 Nye Kristiansand - Revisors uttalelse 9 

23/19 19/09513-3 Årsregnskap og årsrapport 2018 Kristiansand kommune - 
Kontrollutvalgets uttalelse 

11 
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24/19 18/06720-39 Oppfølging av sak ved Wilds Minne skole 13 

25/19 18/07046-30 Oppfølging av sak på Lindebøskauen skole 14 

26/19 19/09515-1 Forståelsen av Lov om barnehager og tilsyn 16 

27/19 19/00178-5 Orientering fra revisjonen 09.05.19 18 

28/19 19/00183-5 Referatsaker 09.05.19 19 

29/19 19/00186-5 Eventuelt 09.05.19 20 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no og First Agenda appen. 
 
 
Vennesla, 03.05.2019 
 
 
For 
Leder Makvan Kasheikal 
 
Alexander Etsy Jensen (sign.) 
Rådgiver  
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Møteinnkalling 

4/19 Godkjenning av møteinnkalling 09.05.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00173-22 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 09.05.2019 4/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 09.05.19 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Møteinnkalling 09.05.19 
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Møteprotokoll 

4/19 Godkjenning av protokoll fra møte 11.04.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00173-23 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 09.05.2019 4/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 11.04.19 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll 11.04.19 
 
 

Vedlegg til sak 

Protokoll 11.04.19
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Saker til behandling 

20/19 Årsregnskap 2018 for Kristiansand Boligselskap KF 
 
Arkivsak-dok.  19/09509-3 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 09.05.2019 20/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget har ingen bemerkninger til regnskapet fra Kristiansand Boligselskap KF for 
2018, og tar revisors beretning av 23.04.19 til orientering. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kristiansand Boligselskap KF driver ikke næringsvirksomhet og regnskapet er ført og avlagt 
etter lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.  
 
Saksopplysninger: 
Forskriften fastsetter 15. februar som frist for avleggelse av årsregnskapet og 31. mars for styrets 
årsberetning. Revisors frist for avgivelse av revisjonsberetningen er 15. april. 
 
Kontrollutvalget skal i henhold til § 16 i forskrift om «Særbudsjett, særregnskap og årsberetning 
for kommunale og fylkeskommunale foretak» avgi uttalelse om årsregnskapet før bystyret 
behandler årsregnskapet. 
 
Det er naturlig at kontrollutvalget, ut fra revisors rapporteringer gjennom året i 
kontrollutvalgsmøtene og revisjonsberetningen, vurderer følgende forhold: 

• om regnskapet er ført i henhold til lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk 
• om disposisjonene i regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak 
• om regnskapsresultatet gir korrekt uttrykk for virksomheten i regnskapsåret 

 
Helga Hodnemyr møter i møte for å orientere og svare på spørsmål. I sammen med daglig leder 
møter rådgiver Kjetil Paulsen.  
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Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet mener det framlagte regnskapet, notene og årsrapporten gir et tilfredsstillende bilde 
av den økonomiske situasjonen og anbefaler å gi en uttale slik det kommer frem av forslag til 
vedtak. 
 
 
Vedlegg:  

- Årsregnskap og årsrapport 2018 for Kristiansand Boligselskap KF 
- Revisors beretning 2018 

 
 

Vedlegg til sak 

Revisjonsberetning 
Kristiansand Boligselskap KF 2018 

Kristiansand 
Boligselskap KF - Styrets årsberetning 2018 

Kristiansand 
Boligselskap KF - Årsregnskap med noter 
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21/19 Årsregnskap 2018 for Kristiansand Havn KF 
 
Arkivsak-dok.  19/09508-3 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 09.05.2019 21/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget har ingen bemerkninger til regnskapet fra Kristiansand Havn KF for 2018, og 
tar revisors beretning av 30.04.19 til orientering. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kristiansand Havn KF driver næringsvirksomhet og følger særreglene i § 19 i forskrift om 
«Særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak» om at 
regnskapet skal føres etter regnskapslovens bestemmelser. Regnskapet for Kristiansand Havn KF 
er derfor ført i henhold til regnskapsloven og god regnskapsskikk. 
 
Saksopplysninger: 
Fristene for avleggelse av henholdsvis årsregnskap og årsrapport for Kristiansand Havn KF er 
15. februar og 31. mars. Revisors frist for avgivelse av revisjonsberetningen er 15. april. 
 
Kontrollutvalget skal i henhold til § 16 i forskrift om «Særbudsjett, særregnskap og årsberetning 
for kommunale og fylkeskommunale foretak» avgi uttalelse om årsregnskapet før bystyret 
behandler årsregnskapet. 
 
Det er naturlig at kontrollutvalget, med basis i revisjonsberetningen, vurderer følgende forhold: 

• om regnskapet er ført i henhold til lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk 
• om disposisjonene i regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak 
• om regnskapsresultatet gir korrekt uttrykk for virksomheten i regnskapsåret 

 
Administrasjonssjef Ann-Lisbeth Reisænen er invitert til møtet for å orientere og svare på 
spørsmål. 
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Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet mener det framlagte regnskapet, notene og årsrapporten gir et tilfredsstillende bilde 
av den økonomiske situasjonen og anbefaler å gi en uttale slik det kommer frem av forslag til 
vedtak. 
 
 
Vedlegg:  

- Årsregnskap 2018 og årsmelding 2018 for Kristiansand havn KF 
- Revisors beretning 2018 

 
 

Vedlegg til sak 

årsregnskap 2018 
med saksprotokoll fra havnestyret 30042019 

Årsmelding 2018 
med saksprotokoll fra havnestyret  30042019 

Revisjonsberetning 
2018 Kristiansand Havn KF 
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22/19 Årsberetning 2018 Nye Kristiansand - Revisors uttalelse 
 
Arkivsak-dok.  19/09511-2 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 09.05.2019 22/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Årsberetning 2018 for Nye Kristiansand tas til orientering. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Agder Kommunerevisjon IKS er valgt som revisor for fellesnemda. 
 
Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) er det uttalt flg. under pkt. 8.2.3: 
 
«Når det gjeld folkevalt kontroll med verksemda i fellesnemnda, bør den liggje til den enkelte 

kommunen sitt kontrollutval, som kan føre kontroll på vegne av sin kommune. Dermed må 

revisor rapportere til alle dei aktuelle kommunane/fylkeskommunane.» 

 
Fellesnemndas funksjonstid er begrenset og det er viktig med god forankring og innsyn i alle de 
deltakende kommuner. På denne bakgrunn anbefales det at revisor rapporterer i tråd med 
anbefalingene i Ot.prp. nr. 41 (2000-2001.) 
 
Saksopplysninger: 
Årsregnskapet 2018 for Nye Kristiansand inngår i regnskapet for Kristiansand kommune som 
blir behandlet i Kristiansand bystyret 22.mai 2019. 
 
Det ble gitt et statlig tilskudd fra KMD på 50,1 mill. kr i 2017 hvorav 4 mill. kr var øremerket 
digitaliseringstiltak. Det ble i tillegg mottatt 100 000 kr fra staten vedrørende prosjektmidler til 
lokaldemokrati i 2018. Nye Kristiansand vil i 2020 motta reformstøtte på 30,8 mill. kr. 
 
Nye Kristiansand brukte i 2017 5,833 mill. kr og 44,217 mill. kr ble overført til bundet fond til 
disposisjon i 2018 og 2019. 
 
I 2018 ble det brukt 39,208 mill. kr fra midlene som ble overført til bundet fond fra 2017. Kjøp 
av varer og tjenester, som inkluderer frikjøp av årsverk er den største utgiftsposten i 2018. 
Midlene er brukt til programledelse, prosjekter, delprosjekter, digitaliseringsprosjekter og 
driftskostnader vedrørende planlegging av nye Kristiansand kommune som skal være operativ 
fra 1.1.2020. 
 
Det er igjen 5,14 mill. kr fra statstilskuddet fra KMD til disposisjon i 2019 i tillegg til 
forskutteringen av reformstøtten på 30,8 mill. kr som er vedtatt i de tre kommunenes 
økonomiplaner i 2019. 
 
På investeringsbudsjettet er det brukt 11,3 mill. kr av vedtatt ramme over to år på 50 mill. kr. 
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Saken ble behandlet av fellesnemda i møte 30.04.19 sak 34/19. 
Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet mener den framlagte årsberetningen, regnskapet og notene gir et tilfredsstillende 
bilde av den økonomiske situasjonen og anbefaler kontrollutvalget å ta årsberetning 2018 for 
Nye Kristiansand til orientering. 
 
 
Vedlegg:  

- Prosjektregnskap 2018 nye Kristiansand programmet 
- Revisors uttalelse – Nye Kristiansand 2018 

 

Vedlegg til sak 

Prosjektregnskap 
2018 nye Kristiansand programmet 

Uttalelse ISA 805 
Nye Kristiansand 2018 
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23/19 Årsregnskap og årsrapport 2018 Kristiansand kommune - 
Kontrollutvalgets uttalelse 
 
Arkivsak-dok.  19/09513-3 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 09.05.2019 23/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalgets uttalelse til Kristiansand kommunes årsregnskap 2018: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Kristiansand kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med 
årsregnskapet forelå årsrapport fra rådmannen. Agder Kommunerevisjon IKS har avlagt 
revisjonsberetning for regnskapsåret 2018. 
 
Kristiansand kommunes årsregnskap viser kr. 4.898.813.244 til fordeling drift. Videre viser 
årsregnskapet et netto driftsresultat på kr. 188.179.000 og et regnskapsmessig mindre forbruk på 
kr. 30.873.033 etter bruk av og avsetninger til sentralt disposisjonsfond. 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 har ingen bemerkninger til årsregnskapet for Kristiansand kommune for 2018 
og slutter seg til revisors beretning av 12.04.19. 
 
Uttalelsen sendes bystyret 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 bystyret. Videre skal kontrollutvalget 
i henhold til § 7 i forskrift for kontrollutvalg avgi uttalelse om årsregnskapet til bystyret før 
årsregnskapet vedtas. Kopi av denne uttalelsen skal være formannskapet i hende før 
formannskapet avgir innstilling om årsregnskapet til bystyret. 
 
Saksopplysninger: 
Årsregnskapet og årsrapporten er levert innen gjeldende frist. Fristen for å avlegge regnskapet er 
15.02 og årsrapport 31.03. Agder Kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsberetning datert 
12.04.19 og er en såkalt normalberetning. Dette indikerer at revisor ved revisjon av 
årsregnskapet ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler som krev forbehold eller 
presiseringer i revisjonsberetningen. Disse dokumentene danner grunnlaget for kontrollutvalget 
sin uttalelse. 
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I ett 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. 
 
Regnskapssjef Arne Henrik Lukashaugen er invitert til møtet for å orientere og svare på 
spørsmål. 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet mener det framlagte regnskapet, notene og årsrapporten gir et tilfredsstillende bilde 
av den økonomiske situasjonen og anbefaler å gi en uttale slik det kommer frem av forslag til 
vedtak. 
 
 
Vedlegg:  

- Årsrapport og årsregnskap 2018 for Kristiansand kommune 
- Revisjonsberetningen til regnskapet for 2018 

 
 

Vedlegg til sak 

Bykasseregnskapet 
2018  

Årsberetning 2018

 

Revisors beretning 
2018 Kristiansand kommune 
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24/19 Oppfølging av sak ved Wilds Minne skole 
 
Arkivsak-dok.  18/06720-39 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 09.05.2019 24/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering og ber om å få tilsendt sluttrapporten fra PwC 
når den foreligger. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 06.12.18 sak 73/18 - Oppfølging av sak ved Wilds Minne 
skole. Følgende vedtak ble fattet: 
 

Kontrollutvalget tar notat/redegjørelse til orientering og avslutter saken. 

 

Kontrollutvalget ber om å få tilsendt sluttrapporten fra PwC når den foreligger. 

 

Kontrollutvalget er gjort kjent med gjennom media at rektor har fratrådt sin stilling permanent. 
Dette er bakgrunnen for at kontrollutvalget har bedt om en redegjørelse for status i saken.  
 
Saksopplysninger: 
Sekretariatet har undersøkt status i saken, og fått opplyst av oppvekstdirektøren at PWC bistår 
ledelsen iht. inngått avtale/mandat inneværende skoleår. De vil etter oppdraget er utført utarbeide 
en sluttrapport i saken. Denne vil bli oversend Kontrollutvalget når den er mottatt. Videre har 
oppvekst direktøren bekreftet at rektor har fratrådt sin stilling permanent. Det er begrunnet i en 
totalvurdering av situasjonen opp mot hennes krav på et forsvarlig arbeidsmiljø, og behovet for 
stabilitet på skolen. Det ble inngått en avtale mellom oppvekstdirektøren og rektor i april mnd.  
Øystein Knudsen er gått inn i rektorstillingen inntil videre, og SFO leder er gått inn i 
inspektørstillingen inntil videre.  
 
Oppvekstdirektør Svein Ove Ueland er invitert til kontrollutvalgets møte for å gi en kort 
statusoppdatering for saken. I sammen med oppvekstdirektøren jurist/rådgiver Anita Nyheim. 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta saken til foreløpig orientering og be om å få tilsendt 
sluttrapporten fra PwC når den foreligger. 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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25/19 Oppfølging av sak på Lindebøskauen skole 
 
Arkivsak-dok.  18/07046-30 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 09.05.2019 25/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 06.12.18 sak 74/18 - Oppfølging av sak på Lindebøskauen 
skole. Følgende vedtak ble fattet: 
 

Kontrollutvalget tar notat/redegjørelse i sak på Lindebøskauen skole til orientering og avslutter 

saken. 

 

Kontrollutvalget ber om å bli underrettet når endelig avklaring i saken foreligger. 

 

Kontrollutvalget er gjort kjent med gjennom media at det er inngått avtale med hver av partene i 
saken og at saken anses som løst. 
 
Dette er bakgrunnen for at kontrollutvalget har bedt om en redegjørelse for status i saken.  
 
Saksopplysninger: 
Sekretariatet har undersøkt status i saken, og fått opplyst av oppvekstdirektøren at det er inngått 
avtale med hver av partene i saken og at saken vurderes som løst. Samtidig viser 
oppvekstdirektøren til artikkelen i FVN lørdag 27.04.19 (se vedlegg). Oppvekstdirektørens 
vurdering er at de avtaler som er inngått for å få en frivillig løsning i saken har vært ansett som 
høyt påkrevd, ut fra flere aspekter. Vi har ikke pr. dags dato mottatt krav fra den andre parten sin 
advokat om oppreisningserstatning. Det arbeides med å utarbeide referat fra det siste møtet 
mellom den andre parten og direktøren med flere.  
 
Når det gjelder de avtalene som er inngått med partene i saken er disse oversendt Agder 
Kommunerevisjon IKS til orientering, og leder av varslingsgruppa.  
 
Oppvekstdirektør Svein Ove Ueland er invitert til kontrollutvalgets møte for å gi en kort 
statusoppdatering for saken. I sammen med oppvekstdirektøren møter jurist/rådgiver Anita 
Nyheim. 
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Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet legger frem saken uten forslag til vedtak i påvente av oppvekstdirektørens 
redegjørelse for status i saken.  
 
Vedlegg:  

- Artikkel i FVN 27.04.19 
 
 

Vedlegg til sak 

Artikkel i FVN 
27.04.19  
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26/19 Forståelsen av Lov om barnehager og tilsyn 
 
Arkivsak-dok.  19/09515-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 09.05.2019 26/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Sekretariatet mottok en epost fra kontrollutvalgsmedlem May Erna Karlsen (SV) 07.04.19 vedr. 
forståelsen av Lov om barnehager og tilsyn, disse spørsmålene besvarte sekretariatet pr. epost 
10.04.19. Samme tema ble tatt opp i en interpellasjon i bystyrets møte 20.03.19, og Karlsen har 
opplyst at det er disse spørsmålene og svaret fra ordfører som er bakgrunnen for 
problemstillingene hun reiser i sin epost datert 07.04.19.  
 
Saksopplysninger: 
Karlsen har stilt noen spørsmål knyttet til forståelsen av Lov om barnehager og tilsyn, herunder 
kommunens krav til å føre økonomisk tilsyn med kommunalt tilskudd til godkjente ikke-
kommunale barnehager. 
 
Jfr. lovteksten i barnehageloven og forarbeidene Ot.prp.nr. 72 (2004-2005) gis det ingen 
bindende regler for hvordan og hvor ofte tilsyn skal gjennomføres.  
 
Det fremgår av veileder utarbeidet av Kunnskapsdepartementet for tilsyn med barnehager at 
kommunen må utøve systematisk tilsyn for å sikre at kvaliteten og innholdet i tilbudet til barna 
er tilfredsstillende. Barnehageeier har et selvstendig ansvar for at barnehageloven med forskrifter 
blir oppfylt, mens det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvar for å avklare om 
tilbudet i barnehagen er lovlig og faglig godt nok.  
 
Videre følger det av veilederen fra Kunnskapsdepartementet at det er mange aktiviteter som 
inngår under tilsynsarbeidet. Dette kan være innhenting av informasjon gjennom årsplaner 
og/eller evalueringsrapporter, årsmelding, vedtekter, brukerundersøkelser og lignende. 
Kommunens kontroll av åpnings- og endringsmeldinger i forbindelse med driftstilskudd er også 
en del av tilsynsoppgavene. Innhenting av informasjon vil i tillegg til anmeldte og uanmeldte 
tilsynsbesøk sikre kommunens innsyn i den enkelte virksomhet. Dette betyr at tilsyn er en sentral 
oppgave kommunen utfører kontinuerlig, og ikke bare ved anmeldte eller uanmeldte tilsynsbesøk 
i barnehagene. Kommunen som barnehagemyndighet har ansvar for planlegging, 
kvalitetsutvikling og tilsyn med hele barnehagesektoren i kommunene. 
 
Kommunen bør utarbeide en plan for utøvelse av tilsyn og foreta en prioritering. «Enkelte ganger 
vil det være nødvendig med et omfattende tilsyn som tar for seg flere sider ved barnehagedriften. 
Andre ganger kan tilsynet omfatte utvalgte områder ved barnehagedriften.»  
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Ifølge veileder ved kommunens rolle som barnehagemyndighet fra utdanningsdirektoratet må 
barnehagemyndigheten bruke tilsyn som virkemiddel der det er nødvendig for å påse 
regelverksetterlevelse etter barnehageloven hos barnehage eier. Vurderingen av om det er 
nødvendig med tilsyn, skal baseres på barnehagemyndighetens risikovurdering. Ved veiledning 
gir barnehagemyndigheten aktivt informasjon til barnehageeierne om eierpliktene i 
barnehageloven med forskrifter.  
 
Vurdering fra sekretariatet: 
På bakgrunn av dette vurderer sekretariatet at barnehagemyndigheten skal føre systematisk og 
kontinuerlig tilsyn. Tilsynsplikten er særlig viktig for å kontrollere at barnehagelovens krav 
følges opp, herunder kravene som stilles i § 14a. Kommunen kan imidlertid selv foreta en 
prioritering av tilsynsområder, samt hyppighet og omfang. Kommunen kan aktivt veilede 
barnehager for å sikre de krav som settes i barnehageloven med tilhørende forskrifter og bruke 
tilsyn som virkemiddel for å sikre at driften er i samsvar med barnehageloven og forskrifter i 
medhold av denne. 
 
Kort oppsummert kan man si at risikovurderinger skal ligge til grunn når barnehagemyndigheten 
velger virkemiddel (tilsyn). 
 
 
Vedlegg:  

- Veileder: kommunens rolle som barnehagemyndighet 
- Epost korrespondanse med May Erna Karlsen 

 
 

Vedlegg til sak 

Epost 
korrespondanse med May Erna Karlsen 

Veileder - 
kommunens rolle som barnehagemyndighet 
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27/19 Orientering fra revisjonen 09.05.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00178-5 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 09.05.2019 27/19 
 
 
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 – Pågående arbeid 

a. Selskapskontroll i Kanalbyen Utvikling AS 
b. Øvre Slettheia barnehage 

3. Tilbakemelding fra revisjonen vedr. kommunens praksis med fullmakt til å kontrollere  
a-krimprinsippene har riktig hjemmelsgrunnlag, og hvorvidt fullmakten er iht. lov og forskrift om 
offentlige anskaffelser. 

 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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28/19 Referatsaker 09.05.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00183-5 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 09.05.2019 28/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 

1. Referatsaker 
a. Status - Kostnadssprekken på renseanlegget på Odderøya 
b. Referat fra Temark`s vårkonferanse i Arendal 26.04.19 

 
2. Innkommen post: 

a. Henvendelser fra Frank Salvesen datert 24.05.19 med vedlegg 
 

3. Saker behandlet i bystyret/fellesnemnda: 
a. Fellesnemda 30.04.19 sak 42/19 – Reglement for kontrollutvalget 

 
4. Neste møte 20.06.19 

 
 
Vedlegg:  

- Status - Kostnadssprekken på renseanlegget på Odderøya 
- Henvendelser fra Frank Salvesen datert 24.05.19 
- Vedtekter for Kristiansand Havn KF 
- Programleders forslag til reglement for kontrollutvalget for fellesnemnda 30. april 2019 

 
 

Vedlegg til sak 

Status - 
Kostnadssprekken på renseanlegget på Odderøya

Henvendelse fra 
Frank Salvesen datert 25.04.19

Vedtekter 
kristiansand havn KF

Programleders 
forslag til reglement for kontrollutvalget for fellesnemnda 30. april 2019 
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29/19 Eventuelt 09.05.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00186-5 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 09.05.2019 29/19 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 
 


