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Møteinnkalling  
 

Søgne kontrollutvalg 

 
Dato: 13.05.2019 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. Til dette møte er Vidar Skartveit (KRF) innkalt som vara for 
Torunn Verdal (KRF). 
 
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: 
Organisasjonssjef Dag Morten Frantzen (sak 17/19)    Kl. 09:00 
Arkivleder Liv Heier Tysil (sak 17/19)     Kl. 09:00 
Økonomisjef Børre Andresen (sak 18/19)     Kl. 09:30 
Enhetsleder Febe Elizabeth Pettersen      Kl. 10:30 
Fagleder Jorunn Bjørkkjær       Kl. 10:30 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/19 19/00172-24 Godkjenning av møteinnkalling 13.05.19 3 

Møteprotokoll 

4/19 19/00172-25 Godkjenning av protokoll fra møte 20.03.19 4 
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Saker til behandling 

17/19 17/15925-11 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne 
kommune 

5 

18/19 19/09517-3 Årsregnskap og årsmelding 2018 for Søgne kommune - 
kontrollutvalgets uttalelse 

9 

19/19 19/09580-1 Informasjon om helsesykepleiertjenesten i Søgne kommune 11 

20/19 19/03604-1 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Søgne kommune 12 

21/19 19/09518-1 Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2019 13 

22/19 19/08907-1 Gjennomgang ifht. samhandling og bestillingsdialog 14 

23/19 19/00177-5 Orientering fra revisjonen 13.05.19 17 

24/19 19/00182-5 Referatsaker 13.05.19 18 

25/19 19/00185-7 Eventuelt 13.05.19 19 

    

 
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, 06.05.2019 
 
 
For 
Helge Andresen 
Kontrollutvalgsleder 
 
Alexander Etsy Jensen (sign.) 
Rådgiver for kontrollutvalget   
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Møteinnkalling 

4/19 Godkjenning av møteinnkalling 13.05.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00172-24 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 13.05.2019 4/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 13.05.19 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Møteinnkalling 13.05.19 
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Møteprotokoll 

4/19 Godkjenning av protokoll fra møte 20.03.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00172-25 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 13.05.2019 4/19 
 
 
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 

17/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne kommune 
 
Arkivsak-dok.  17/15925-11 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 13.05.2019 17/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering og avslutter saken. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet saken i møte 20.09.18 sak 23/18 – Forvaltningsrevisjonsrapport - 
Arkivhåndtering i Søgne kommune. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens konklusjoner og anbefalinger som fremgår av rapport 

fra forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne kommune. 

 

Kontrollutvalget innstiller kommunestyret til å gjøre følgende vedtak: 

 

Kommunestyret slutter seg til revisjonens konklusjoner og anbefalinger som fremgår av rapport 

fra forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne kommune, og ber rådmann følge opp 

revisjonens anbefalinger som går frem av rapporten. 

 

Kommunestyret ber rådmannen om å gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 

utgangen av april 2019 om hvordan anbefalingene er fulgt opp. 

 

Forvaltningsrevisjonsrapporten anses også relevant ifbm. kommunesammenslåingsprosessen og 

oversendes derfor til programleder for nye Kristiansand som orientering. 

 
Kommunestyret fattet vedtak i tråd med kontrollutvalgets innstilling i møte 25.10.18 sak 101/18.  
 
Saksopplysninger: 
I rapporten kommer revisjonen med følgende anbefalinger til Søgne kommune (kommunens 
tilbakemelding på hver enkelt anbefaling følger i kursiv under): 

• Kommunen bør gjøre tiltak for å øke saksbehandlernes og arkivmedarbeidernes kunnskap 
om praktisering av offentligloven. 
 
Det ble holdt kurs i offentleglova for kommunens ansatte 27.11.2018. Kurset ble holdt av Ikava - 

Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS. For å sikre bred deltakelse, ble kurset lagt til starten av 
en enhetsledersamling. Det ble i tillegg sendt invitasjon til avdelingsledere, saksbehandlere, 

arkivmedarbeidere og merkantile, og det ble oppfordret til at alle avdelinger skulle stille med 
minst en deltaker. I tillegg til enhetsledere og toppledere møtte 36 deltakere. 
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• Kommunen bør, i samarbeid med IKAVA, arbeide for å sikre at Socio og Gerica kan 

avleveres til IKAVA som godkjente arkiv. 
 
Socio 
Bakgrunn: Socio har fullverdig papirarkiv frem til 01.04.2014. Etter dette har vi kun elektronisk 
arkiv, og alle papirer ble makulert etter skanning. Socio fikk godkjent NOARK5-database 

17.02.2017. Dokumenter for perioden 01.04.2014-17.02.2017 er konvertert fra filserver til 
NOARK5-databasen. Det er ikke foretatt noe skarpt periodeskille ved overgang til fullelektronisk 

arkiv. 
 
Arkivleder, IT-ansvarlig og systemansvarlig for Socio hadde 29.10.2018 et møte med Ikava for å 

finne ut hvordan vi skulle gå frem for å sikre godkjent arkiv fra fagsystemet Socio. Det ble 
bestemt at leverandør (Tieto) skulle ta et uttrekk fra databasen for tidsperioden 01.04.2014 – 

30.06.2017 som skulle sendes til Ikava for sjekk. Dette er utført, og videre arbeid med uttrekket 
blir utført i løpet av våren 2019 av Ikava. 
 

Dersom uttrekket fra Socio for perioden 01.04.2014 – 17.02.2017 blir godkjent av Ikava, vil vi 
søke Arkivverket om dispensasjon for å avlevere fullelektronisk arkiv for denne perioden. Dersom 

dette ikke blir godkjent, må det skrives ut til papirarkiv. 
 
Gerica 

Bakgrunn: Fra 01.04.2014 startet man å skanne alle dokumenter inn i Gerica. Man tenkte da at 
Gerica var et fullelektronisk arkiv, slik at man ikke lenger trengte å ha papirarkiv. Men Gerica er 

ikke et NOARK5-system og er dermed ikke et godkjent elektronisk arkiv. Dokumentene må 
fremdeles arkiveres på papir. Det finnes papirmapper for denne perioden, men de er ikke 

komplette. 
 
Man er nå i gang med å skrive ut til komplett papirarkiv fra Gerica. Arbeidet er beregnet å være 

ferdig innen utgangen av juni 2019. 
 

• Kommunen bør gjennomgå sine rutiner og arbeidspraksis når det gjelder å fange opp og 
rette dokumenter som blir liggende for lenge med status «under arbeid». 

 
Rutine og arbeidspraksis for å fange opp dokumenter under arbeid har blitt evaluert. 

Praksisen med å informere ledere og saksbehandlere om «ikke ferdigstilte dokumenter» 

hver 3. måned vil videreføres og intensiveres. De saksbehandlere som vi ser ikke følger 

opp purringene, vil bli kontaktet direkte med tilbud om hjelp fra arkivtjenesten, og ledere 

vil bli ansvarliggjort. 

Vi ser at det totale antall dokumenter under arbeid har gått ned fra 721 i rapporten til 

545 i dag. 

 
• Kommunen bør intensivere arbeidet med å fange opp det store antallet eldre dokumenter 

som ikke er blitt avskrevet (ferdigbehandlet). 
 
Rutine og arbeidspraksis for å fange opp dokumenter med restanse har blitt evaluert. Praksisen 
med å informere ledere og saksbehandlere om «restanser som ikke er avskrevet» hver 3. måned, 
vil videreføres og intensiveres. De saksbehandlere som vi ser ikke følger opp purringene, vil bli 

kontaktet direkte med tilbud om hjelp fra arkivtjenesten, og ledere vil bli ansvarliggjort. 
Vi ser at i dag har kommunen totalt 1110 færre restanser enn ved starten av 2018. 
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• Kommunen bør innarbeide tydeligere i reglementene at dokumenter utdelt i politiske møter 
skal arkiveres og opplyses om i protokollen. 
 
Det er utarbeidet en rutine for arkivering av dokumenter som blir utdelt i utvalgsmøter, ref. 

2015/440-15. Denne er også lagt inn i arkivplanen og følges opp av utvalgssekretærene. 
 

• Det bør lages en egen rutine for sletting av dokumenter. 
 
Det er utarbeidet en rutine for sletting av dokumenter, ref. 2015/440-17. Denne er også lagt inn i 
arkivplanen. 

 
• Skjemaene som skal gi beskrivelse av arkivsystemene bør gjennomgås og systemene må 

beskrives bedre. Gjennomgangen bør gjøres sammen med IT-avdelingen for å sikre at 
informasjonen i hvert enkelt system er oppdatert og fullstendig. 
 
Skjemaene i arkivplanen som gir oversikt over og beskrivelse av de elektroniske arkivsystemene i 

Søgne kommune, er gjennomgått og oppdatert sammen med IT-sjef og Ikava (Interkommunalt 
arkiv Vest-Agder IKS). Dette ble utført i møte 29.10.2018. 
 

• Arkivplanen må gjennomgås og oppdateres slik at den blir i samsvar med regelverket og 
dagens situasjon i Søgne kommune. Kommunen bør spesielt se på følgende: 

o Beskrive organisering av arkivfunksjonen og hvilke delegeringsfullmakter som er 
gitt på arkivområdet. 
 
Organisering av arkivfunksjonen: Arkivplanen er oppdatert under Organisering/Ansvar / 

Arkivorganisering / Arkivskapere, journalenheter og arkiv. 
 

Delegeringsfullmakter: Arkivplanen er oppdatert under Organisering/Ansvar / Ansvar og 
fullmakter / Rådmannens arkivansvar og Arkivleders ansvar. 
 

o Rutiner for journalføring av epost og sms bør gjennomgås og dokumenteres bedre. 
 
Arkivplanen er oppdatert under Rutiner / Journaler og journalføring / Registrering 
inngående post og Registrering av utgående brev samt under Rutiner / Postbehandling / 

Håndtering av e-post. 
 

o Det bør utarbeides rutiner for hvordan kommunen skal behandle sosiale medier. 
 
Arkivplanen er oppdatert under Rutiner / Journaler og journalføring / Registrering 

inngående post og Registrering av utgående brev. 
 

o Arkivplanen bør være lett tilgjengelig for ansatte på kommunens intranett. I tillegg 
bør det vurderes å la den være tilgjengelig på kommunens hjemmeside. 

 
Lenke til arkivplan for Søgne kommune er lagt ut på ansattportalen 
http://ansattportal.sogne.kommune.no/Arkiv/ og på Søgne kommune sin hjemmeside 
https://www.sogne.kommune.no/politikk-og-organisasjon/politikk/offentlig-journal/.  
 
Oppdateringene i arkivplanen er godkjent av Ikava (Interkommunalt arkiv Vest-Agder 

IKS). 

 
I tillegg til den skriftlige tilbakemeldingen som fremgår av denne saken, så vil Organisasjonssjef 
Dag Morten Frantzen og Arkivleder Liv Heier Tysil stille i kontrollutvalgets møte for å svare på 
eventuelle spørsmål knyttet til oppfølgingen av rapporten.  
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Vurdering fra sekretariatet: 
Etter sekretariatets vurdering har rådmann i sin tilbakemelding til kontrollutvalget vist at 
rapportens anbefalinger er fulgt opp. Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar rådmannens 
tilbakemelding til orientering og avslutter saken. 
 
 
Vedlegg:  

- Oppfølging etter forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne kommune 
 
 

Vedlegg til sak 

Oppfølging etter 
forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne kommune 
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18/19 Årsregnskap og årsmelding 2018 for Søgne kommune - 
kontrollutvalgets uttalelse 
 
Arkivsak-dok.  19/09517-3 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 13.05.2019 18/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalgets uttalelse til Søgne kommunes årsregnskap 2018: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Søgne kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med 
årsregnskapet forelå årsmelding fra rådmannen. Agder Kommunerevisjon IKS har avlagt 
revisjonsberetning for regnskapsåret 2018, samt uttalelse vedrørende forvaltningsfond. 
 
Søgne kommunes årsregnskap viser kr 596.983.291 til fordeling drift og et regnskapsmessig 
mindre forbruk på kr 13.954.790. Investeringsregnskapet viser et udekket/udisponert beløp på kr. 
0. 
 
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 Søgne kommune for 2018 og 
slutter seg til revisors beretning av 14.04.19. 
 
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: 
Årsregnskapet og årsmeldingen er levert innen gjeldende frist. Fristen for å avlegge regnskapet 
er 15.02 og årsmelding 31.03. Agder Kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsberetning datert 
14.04.19 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. I tillegg har revisjonen utarbeidet en uttalelse vedrørende 
forvaltningsfondets regnskap for 2018. 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. 
 
Rådmann Kim Høyer Holum og økonomisjef Børre Andreassen er invitert til møtet for å 
orientere og svare på spørsmål. 
 
Selve regnskapsdokumentet og årsmeldingen sendes i egen forsendelse på grunn av dokumentets 
størrelse. I tillegg legges dokumentene ut på sekretariatets nettside. 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet mener det framlagte regnskapet, notene og årsberetningen 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 for Søgne kommune 
- Årsmelding 2018 for Søgne kommune 
- Revisjonsberetning til regnskapet for 2018 
- Revisjonens uttalelse for Søgne kommunes forvaltningsfonds regnskap for 2018 

 
 

Vedlegg til sak 

Revisjonsberetning 
Søgne 2018  

Revisjonsuttalelse 
forvaltningsfondet 2018 Søgne kommune 
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19/19 Informasjon om helsesykepleiertjenesten i Søgne kommune 
 
Arkivsak-dok.  19/09580-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 13.05.2019 19/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 05.03.19 sak 13/19 (Eventuelt) hvor følgende fremgår av 
protokollen: 
 
Per Gunnar Salomonsen (SV) ytret ønske om å få informasjon om helsesykepleiertjenestens 

(tidligere helsesøster) mandat og arbeid, samt samhandling med andre aktører som 

elevombudet. Denne informasjonen ønsker kontrollutvalget å få i mai møtet. 

 

Bestillingen ovenfor er bakgrunn for saken.  
 
Saksopplysninger: 
Det går frem av kommunens nettside at skolehelsetjenesten gir veiledning og råd om alt som har 
med helse å gjøre, og at tilbudet er for barn og unge mellom 1. - 10. skoletrinn og deres foreldre. 
Videre går det frem at skolehelsetjenesten kan hjelpe til med: 

- Elever kan snakke med helsesøster uten forhåndsavtale. "Åpen dør" 
- oppfølgingssamtaler 
- helseundersøkelser 
- vaksinasjoner 
- gi råd og veiledning 
- være et lavterskeltilbud til alle familier 
- veilede foreldre i foreldrerollen 
- delta i tverrfaglige team på skolen 
- henvise videre til annet helsepersonell som fastlege eller spesialister 

 
Alle barne- og ungdomsskolene har en helsesøster som er på skolen til faste tider. Trefftider, 
mobilnummer og e-post ligger på din skoles hjemmeside. Helsesøster samarbeid med hjem, 
skole, familiesenteret, Abup, PPT, barnevern, psykisk helse. Helsesøster har taushetsplikt. 
 
Til kontrollutvalgets møte er enhetsleder Febe Elizabeth Pettersen og fagleder Jorunn Bjørkkjær 
invitert for å orientere om helsesykepleiertjenesten i Søgne kommune. Kontrollutvalget har blant 
annet ytret ønske om deres mandat og arbeid, samt samhandling med andre aktører som 
elevombudet. I tillegg til at utvalgets medlemmer gis anledning til å stille spørsmål i møte. 
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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20/19 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Søgne kommune 
 
Arkivsak-dok.  19/03604-1 
Arkivkode.  004  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 13.05.2019 20/19 
 
 
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 Søgne 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 Søgne kommune 
 
 

Vedlegg til sak 

Årsmelding 2018 - 
Kontrollutvalget Søgne 
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21/19 Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2019 
 
Arkivsak-dok.  19/09518-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 13.05.2019 21/19 
 
 
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 
kommunerevisjonen 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 Søgne kommune. 
 
 
Vedlegg:  

- Utsnitt av statlig tilsynskalender for 2019 
 
 

Vedlegg til sak 

Utsnitt av statlig 
tilsynskalender for 2019 
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22/19 Gjennomgang ifht. samhandling og bestillingsdialog 
 
Arkivsak-dok.  19/08907-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 13.05.2019 22/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 20.03.19 sak 16/19 (Eventuelt). Følgende går frem av 
protokollen: 
 
Kontrollutvalgsleder orienterte om den dialogen som har vært ifht. samhandling og bestilling. 

 

Kontrollutvalget ønsker å få opp en sak med dette som tema i neste møte. 

 
Saksopplysninger: 
Som det fremgår av vedtaket over har kontrollutvalget utrykt både et behov og et ønske om å 
drøfte hvordan man kan sikre best mulig samhandling og bestillinger. Dette innebærer blant en 
gjennomgang i forhold til hvordan kontrollutvalget kommer med bestillinger, samt samhandling 
med politisk- og administrativledelse.   
 
Overordnede føringer for kontrollutvalgets arbeid  
Det er kommunestyret som har det overordnede kontrollansvaret for den kommunale 
virksomheten jfr. Kommuneloven § 76. Kontrollutvalget fører det løpende tilsynet med den 
kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. 
 
God kommunikasjon og forutsigbar samhandling mellom kontrollutvalg, sekretariat og revisjon 
er en viktig forutsetning for at kontrollutvalget effektivt kan utøve kontroll og tilsyn. Fokuset fra 
aktørene i kommunens egenkontroll bør være å spille hverandre gode, og at revisjonen og 
sekretariatet sammen gjør kontrollutvalget best i stand til å løse sitt oppdrag. God forståelse og 
respekt for hverandres roller er også viktig i forhold til samhandlingen mellom kommunestyret 
og kontrollutvalget, og da særlig i forhold til politisk- og administrativledelse. 
 
Bestiller-utførermodellen  
Kontrollutvalgene jobber etter en bestiller-utførermodell der kontrollutvalget har bestillerrollen 
og revisjonen har utførerrollen. Sekretariatet er kontrollutvalgets administrasjon og bistår 
utvalget i å utføre bestillerrollen. Utvalget bestiller forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og 
eventuelt andre undersøkelser, mens regnskapsrevisjon er et løpende oppdrag. Revisjonen 
rapporterer resultatet av sitt arbeid til kontrollutvalget, som igjen rapporterer til kommunestyret. 
 
Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet, og at 
utvalgets vedtak blir iverksatt. En bestilling fra kontrollutvalget bør derfor som hovedregel 
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foretas av utvalget som organ, og bestillingen bør gå frem av vedtak. Unntaksvis kan bestillinger 
kanaliseres via leder (dette bør begrenses til «hastesaker»), dette for å sikre en ryddig 
bestillingsprosess og tid til å ivareta kravet om forsvarlig saksbehandling både for sekretariat og 
revisjon.  
 
En vesentlig del av kontrollutvalgets arbeid krever samhandling med revisjonen og er knyttet til 
behandling av regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, og eventuell selskapskontroll. 
 
Samhandling med ordfører 
Ordfører har møte- og talerett i kontrollutvalget etter Kommuneloven § 9 nr. 4. Ordførers 
deltakelse på kontrollutvalget sine møter er med på å synliggjøre at kontrollutvalget er 
kommunestyret sitt kontrollorgan. I tillegg til at det gir en mulighet for en direkte dialog, der 
kontrollutvalg og ordfører kan utveksle informasjon og oppdatere hverandre på aktuelle saker. 
 
Videre vil det være naturlig å avklare hvordan ordfører best kan ivareta sin møterett i 
kontrollutvalget for begge parter. Og hvordan men best mulig kan legge til rette for at leder får 
mulighet til å orientere kommunestyret om arbeidet i kontrollutvalget dersom det er aktuelle 
saker (dette ble gjort i møte 01.03.16 sak 9/16).  
 
Samhandling med administrasjonen (rådmann)  
Kontrollutvalget og rådmannen er partnere i kommunens egenkontrollarbeid. Både 
kontrollutvalget og rådmannen har ansvar for den kommunale egenkontrollen, og begge må 
sørge for et godt samarbeid. Gjennom et godt samarbeid kan kontrollutvalgets arbeid medvirke 
ikke bare til økt kontroll, men også til læring og forbedring i forvaltningen. En viktig 
forutsetning for godt samarbeid er å ha en gjensidig forståelse og respekt for hverandres roller. 
 
Godt samarbeid mellom administrasjon og kontrollutvalg vil føre til at kontrollutvalget får lettere 
tilgang til nødvendig informasjon, og at administrasjonen bedre kan følge opp kontrollutvalgets 
merknader. 
 
For at kontrollutvalget skal kunne utføre sine oppgaver i den kommunale egenkontrollen er 
utvalget avhengig av at rådmannen bidrar med nødvendig informasjon. Dette innebærer både å 
bidra med orienteringer, og å stille dokumentasjon og personell til rådighet i forbindelse med 
gjennomføring av forvaltningsrevisjoner og andre kontroller. 
 
Det vil være nyttig å invitere rådmannen til kontrollutvalget, for å ha en dialog omkring hvilke 
forventninger partene har til hverandre, og hvordan det er ønskelig å samhandle. Dette gjøres 
vanligvis i starten av en ny valgperiode. Dette kan dreie seg om når kontrollutvalget ønsker at 
rådmannen skal delta i møtene, hvor lange frister rådmannen trenger for å respondere på saker, 
hvordan kontrollutvalget best kan gå frem for å få ønsket informasjon og dokumentasjon fra 
administrasjonen og lignende. Det er viktig at også revisor involveres i denne dialogen. 
 
En fordel med tettere samhandling med rådmannen er at det kan bidra til oppklaringer som gjør 
det mindre nødvendig å iverksette omfattende kontroller. Dialog med kontrollutvalget kan også 
gi administrasjonen viktige innspill som bidrar til å styrke rådmannens egen internkontroll. Det 
er derfor nyttig å be rådmannen orientere kontrollutvalget om saker som utvalget ønsker å få 
belyst. 
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Kontrollutvalget kan med hjemmel i kommuneloven § 77 nr. 7 kreve at personer ”hos 
kommunen/fylkeskommunen”, dvs. ansatte og folkevalgte, skal redegjøre for saker som angår 
kontrollutvalgets oppgaver i egenskap av kontroll- og tilsynsorgan. Dette betyr at det foreligger 
en møteplikt for disse i kontrollutvalget når de blir bedt om å møte. 
 
Kontrollutvalgets rett til innhenting av opplysninger uten hinder av taushets plikt går frem av 
kommuneloven § 77 nr. 7 og forskrift om kontrollutvalg § 5 første ledd. Her er det viktig å 
merke seg at det er kontrollutvalget som organ som har rett til å innhente opplysninger uten 
hinder av taushets plikt, og ikke enkeltmedlemmer av kontrollutvalget.  
 
Det er også viktig å merke seg at kontrollutvalget kun «kjenner» rådmann, det betyr at det er 
rådmann som kontrollutvalget henvender seg til i forhold til dialog med administrasjonen 
(dersom ikke noe annet er avtalt). Det kan være lurt å være formell og korrekt i dialogen med 
rådmann, for å sikre en ryddig dialog.  
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet ønsker med denne saken å legge til rette for en god dialog i kontrollutvalget i 
forhold til samhandling og bestillingsdialog, og at det igjen skal føre til et godt samspill både 
inert i utvalget og i forhold til de andre aktørene resten av denne perioden.  
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av kontrollutvalgets gjennomgang i møte.  
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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23/19 Orientering fra revisjonen 13.05.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00177-5 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 13.05.2019 23/19 
 
 
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 arbeid med pågående prosjekter 

 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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24/19 Referatsaker 13.05.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00182-5 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 13.05.2019 24/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 

1. Referatsaker: 
a. Referat fra Temarks vårkonferanse i Arendal 26.04.19 
b. Avledet inhabilitet – Juridisk vurdering datert 30.03.17 

 
2. Innkommen/utgående post: 

a. Kopi av varsel til kommunestyret i Søgne kommune datert 21.03.19 
b. Forespørsel og svar på forespørsel vedr. varsel om kritikkverdige forhold i Søgne 

kommune – Institusjonstjenester 
c. Henvendelse fra Grønnt nettverk vedr. dispensasjonspraksis datert 18.03.19 med vedlegg 

 
3. Saker behandlet i kommunestyret/fellesnemnda:  

a. Fellesnemda 30.04.19 sak 42/19 – Reglement for kontrollutvalget 
 

4. Neste møte 05.09.19 (Fellesmøte for kontrollutvalgene i K3) 
 
 
Vedlegg:  

- Avledet inhabilitet – Juridisk vurdering datert 30.03.17 
- Kopi av varsel til kommunestyret i Søgne kommune datert 21.03.19 
- Forespørsel og svar på forespørsel vedr. varsel om kritikkverdige forhold i Søgne kommune – 

Institusjonstjenester 
- Henvendelse fra Grønnt nettverk vedr. dispensasjonspraksis datert 18.03.19 med vedlegg 
- Programleders forslag til reglement for kontrollutvalget for fellesnemnda 30. april 2019 

 
 

Vedlegg til sak 

Avledet-inhabilitet-j
uridisk-vurdering

Varsel om 
kritikkverdige forhold i Søgne kommune - Institusjonstjenester datert 21.03.19

Forespørsel og svar 
på forespørsel vedr. varsel om kritikkverdige forhold i Søgne kommune - Institusjonstjenester

Programleders 
forslag til reglement for kontrollutvalget for fellesnemnda 30. april 2019

Henvendelse fra 
Grønnt nettverk vedr. dispensasjonspraksis datert 18.03.19

Vedlegg - Brev til 
Søgne fra Fylkesmannen Kilenesheia 
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25/19 Eventuelt 13.05.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00185-7 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 13.05.2019 25/19 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 


