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Arkivsak-dok. 19/00174-22 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Songdalen kontrollutvalg 19.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 19.06.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 19.06.19 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Møteinnkalling 19.06.19 
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Arkivsak-dok. 19/00174-23 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Songdalen kontrollutvalg 19.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 08.05.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 08.05.19 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll 08.05.19 
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Møteprotokoll  
 

Songdalen kontrollutvalg 

 
Dato: 08.05.2019 kl. 11:00 
Sted: Kommunehuset, møterom Perrongen 
Arkivsak: 19/00174 
  
Til stede:  Espen Alf Halvorsen (KRF), Stein Vidar Eikholm (FRP), Solveig Nordkvist (H)  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Revisjonssjef Tor Ole Holbek 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Morten Gahrsen 
 
Ass. rådmann og økonomisjef Arild Andresen (sak 11-12/19) 
Enhetsleder Gunn –Heidi Gabrielsen (sak 12/19) 
Fagleder hos flykning tjenesten Ingvild Sangvik (sak 12/19) 

  
Protokollfører: Rådgiver Alexander Etsy Jensen 
  
 
 
 

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 
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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 

16/19 19/00187-3 Eventuelt 08.05.19 11 

    

 
 
Songdalen, 08.05.2019 
 
 
Espen Alf Halvorsen        Alexander Etsy Jensen 
Kontrollutvalgsleder        Rådgiver  
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Møteinnkalling 

3/19 Godkjenning av møteinnkalling 08.05.19 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 08.05.2019 3/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Møteinnkalling 08.05.19 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Møteinnkalling 08.05.19 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

3/19 Godkjenning av protokoll fra møte 20.03.19 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 08.05.2019 3/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 20.03.19 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 20.03.19 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

11/19 Regnskap og årsmelding 2018 Songdalen kommune 
 
Behandlet av 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. 
 
 
Møtebehandling 
 
Sekretariatet foreslo følgende endring i forslag til vedtak i møte: 
 
Dato for revisjonsberetningen tas inn i vedtaket (03.05.19).  

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak med endring fremsatt i møte. 
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Vedtak  
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 03.05.19. 
 
Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.  
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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12/19 Oppfølging - Orientering om brannsikkerhet i forhold til utleie av 
boliger til flyktninger i Songdalen kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 08.05.2019 12/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmann var invitert til kontrollutvalgets møte for å gi en orientering om brannsikkerhet/ 
brannforebygging i forhold til utleie av boliger til flyktninger. I tillegg til ass. rådmann Arild 
Andresen møtte enhetsleder Gunn –Heidi Gabrielsen og fagleder hos flykning tjenesten 
Ingvild Sangvik.   
 
Leder fremsatte slikt forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 
Votering 
Enstemmig for leders forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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13/19 Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 08.05.2019 13/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar felles statlig tilsynskalender for 2019 til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet la fram saken i møtet.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar felles statlig tilsynskalender for 2019 til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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14/19 Orientering fra revisjonen 08.05.19 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 08.05.2019 14/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Agder Kommunerevisjon IKS orienterte om følgende i møte: 

1. Løpende revisjon 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Leif Morten Gahrsen orienterte om løpende 
revisjon. 

2. Status for pågående prosjekter 
Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte kort om status for arbeidet med pågående 
prosjekter: 

a. Forvaltningsrevisjon – Beredskap og sikkerhet: Trolig klar over sommerferien. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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15/19 Referatsaker 08.05.19 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 08.05.2019 15/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

1. Referatsaker: 
a. Referat fra Temark`s vårkonferanse i Arendal 26.04.19 
b. Fellesnemda 30.04.19 sak 42/19 – Reglement for kontrollutvalget  

 
Kontrollutvalget bemerker at høringsfristen er for kort ifht. vedtatt møte- og 
arbeidsplan for kontrollutvalget, og ber om at ny høringsfrist settes til 
30.06.19.  
 

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 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/19 Eventuelt 08.05.19 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Songdalen kontrollutvalg 08.05.2019 16/19 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 
Møtebehandling 
Følgende saker ble behandlet under eventuelt: 

1. Solveig Nordkvist (H) stilte spørsmål om kontrollutvalgenes anledning til å føre 
kontroll og tilsyn med vergemålsordningen.  

 
Svar: Fylkesmannen har tilsynsansvar ifht. vergemålsloven.  

 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 19/10758-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Songdalen kontrollutvalg 19.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering om den økonomiske situasjonen pr. 1. tertial 2019  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering 

 

 

Bakgrunn for saken: 
I henhold til kommunelovens kap. 5 og Forskrift om årsbudsjett skal rådmannen gjennom budsjettåret 

legge frem for kommunestyret rapporter som viser den økonomiske utviklingen i henhold til budsjett. 

Dersom det er grunn til det, skal det i rapportene foreslås nødvendige tiltak. 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget behandler ikke tertialrapportene fra rådmannen, bare årsregnskapet. Som et ledd i å sikre 

at egenkontrollen knyttet til kommunens økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak mv. (kommuneloven § 77 punkt 4), vil det likevel være naturlig at 

kontrollutvalget holder seg oppdatert om den økonomiske situasjonen og utfordringer gjennom året. 

 

Tertialrapporten er en rapport til kommunestyret som skal vise i hvilken grad budsjettvedtaket realiseres. 

Endret aktivitetsnivå skal først og fremst vurderes i handlingsprogramsammenheng da det langsiktige 

beslutningsgrunnlaget er langt bedre. 

 

Økonomisjef og ass. rådmann Arild Andresen stiller i møtet for å orientere om den økonomiske 

situasjonen pr. 1. tertial. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Det blir ikke sendt ut vedlegg i saken, da disse legges ut på kommunens hjemmeside. Se sakslisten til 

kommunestyrets møte 19.06.19 sak 20/19. 

 

Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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Arkivsak-dok. 18/03555-14 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Songdalen kontrollutvalg 19.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientert om effektene av sammenslåingsprosessen for Songdalen 

kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

Kontrollutvalget ber rådmannen om å bli holdt videre orientert om utviklingen i sammenslåingsprosessen 

i den «gamle kommunen». 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget fikk i møte 27.02.19 sak 4/19 en orientering av rådmann om effektene av 

sammenslåingsprosessen for Songdalen kommune. På bakgrunn av de opplysningene som fremkom fattet 

kontrollutvalget følgende vedtak: 

 

Saken tas til orientering. 

 

Saksopplysninger: 
Som kontrollutvalget er kjent med er det mange forhold som må på plass i en kommunesammenslåings-

prosess, og det gjør noe med risikobildet og fare for svikt i internkontrollen. 

 

Det går frem av sjekklisten som utarbeidet av NKRF som kontrollutvalget tidligere har fått forelagt, at 

kontrollutvalget i denne fasen bør vurdere å endre fokus fra den normale bakoverskuende tilnærmingen til 

et mer «her og nå» fokus. Det kan være aktuelt å be prosjektleder og rådmenn jevnlig orientere om 

prosessen. Videre bør kontrollutvalget bidra til at fokuset på internkontroll, interkommunalt samarbeid, 

eierstyring mv. er på plass både i forhold til ny kommune, men også i «gammel kommune» inntil denne 

opphører. 

 

Kontrollutvalget har invitert rådmann for å orientert om effektene av sammenslåingsprosessen for 

Songdalen kommune, for rådmann stiller ass. rådmann Arild Andresen og han er utfordret til å si noe om 

følgende: 

- Hvilke konsekvenser har sammenslåingsprosessen for den daglige driften i eksisterende 

kommune? 

- Hvilke konsekvenser har sammenslåingsprosessen for det totale risikobildet? 
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Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget også videre ber om at rådmannen jevnlig orienterer 

kontrollutvalget om sammenslåingsprosessen og den daglige driften av kommunen. På den måten kan 

kontrollutvalget holde seg oppdatert på blant annet internkontrollarbeidet i gammel og ny kommune, de 

interkommunale samarbeidende og eierstyringen av kommunens selskaper. Slike orienteringer kan for 

eksempel kombineres med de faste orienteringene om tertialrapportene i kontrollutvalget eller omtrent en 

gang pr halvår som er praktisert frem til nå. 

 

 

Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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Arkivsak-dok. 19/10759-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Songdalen kontrollutvalg 19.06.2019 

 

 

 

Reglement for kontrollutvalg i nye Kristiansand - høring 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget slutter seg til utkast til reglement for kontrollutvalget i nye Kristiansand med 

sekretariatets forslag til endringer/merknader som går frem av saksfremlegget og vedlagt 

høringsdokument. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Fellesnemda fikk i møte 30.04.19 forelagt programleders forslag til reglement for kontrollutvalg 

i nye Kristiansand, og følgende ble vedtatt: 

 

Fellesnemnda oversender forslag for reglement for kontrollutvalg til høring hos dagens kontrollutvalg, 

med høringsfrist 1.juni 2019 

 

Kontrollutvalgene i Songdalen, Kristiansand og Søgne har i møte henholdsvis 08.05.19, 09.05.19 

og 13.05.19 fått forelagt forslag til reglement som innkommen post, og følgende fremgår av protokollene: 

 

Kontrollutvalget bemerker at høringsfristen er for kort ifht. vedtatt møte- og arbeidsplan for 

kontrollutvalget, og ber om at ny høringsfrist settes til 30.06.19 (evt. 31.08.19 som ønsket for 

Kristiansand). 

 

Med bakgrunn i vedtaket over ba sekretariatet på vegne av de tre kontrollutvalgene om at ønsket om 

forlenget høringsfrist blir imøtekomme, slik at sekretariatet kan legge til rette for en god høringsprosess. 

Sekretariatet bemerket i samme forespørsel at vi ikke kunne se at en evt. forlenget høringsfrist skal 

komme i veien for intensjonen om at reglement for kontrollutvalg skal være klar til sluttbehandling i det 

konstituerende møte i nytt bystyre 09.10.19. Programleder meddelte i epost datert 16.05.19 at 

høringsfristen forlenges og settes til 30.06.19. 

 

Saksopplysninger: 
Det har vært uklarheter om hvem som skal ta initiativ til å lage forslag til reglement for kontrollutvalget, 

om det skal være sekretariatet for kontrollutvalgene i dagens kommuner eller programleder. I samråd med 

leder for fellesnemnda og en politisk prosjektgruppe er det enighet om at programleder utarbeider et 

forslag som ble lagt frem for fellesnemnda 30.04.19 før det sendes på høring til kontrollutvalgene i 

dagens kommuner. Forslag til høringsfrist var opprinnelig 01.06.19, men ble etter ønske fra 

kontrollutvalgene endret til 30.06.09. Deretter legges det igjen fram for behandling i fellesnemndas møte 

over sommeren. Fellesnemndas innstilling legges fram for nytt bystyre i det konstituerende møtet 

09.10.19. Ingen av dagens kommuner (Søgne, Songdalen, Kristiansand) har reglement for sine 

kontrollutvalg. Forslaget er bygd på Vest-Agder fylkeskommune kontrollutvalg sitt reglement. 
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Det kommer ny forskrift for kontrollutvalg. Hvis nye forskrifter blir vedtatt før oktober 2019 og tilsier at 

noe i reglementet bør endres, tas det med når reglementet skal fremmes for nytt bystyre 09.10.19. 

 

Kontrollutvalgets virksomhet er regulert i ny kommunelov kapittel 23 og ny kontrollutvalgs- og 

revisjonsforskrift. I tillegg til minimumskravene gjennom lov og forskrift kan den enkelte kommune gi 

ytterligere føringer for å klargjøre rammene for og innholdet i kontrollutvalgets oppgaver ved at bystyret 

fastsetter et reglement for utvalget. Reglementet kan blant annet inneholde retningslinjer for valg, 

sammensetning av utvalget, retningslinjer for saksbehandlingen i utvalget og en angivelse av utvalgets 

oppgaver. Videre kan reglementet omfatte krav til møtehyppighet, rutiner knyttet til budsjettbehandling 

og retningslinjer for evaluering av kontrollutvalgets virksomhet. Reglementet kan ikke fastsette 

retningslinjer som begrenser eller som er i strid med gjeldende regelverk for kontrollutvalget. 

 

Det er som regel kontrollutvalget som utarbeider forslag til reglement, med bistand fra sekretariatet. 

Reglementet for kontrollutvalget skal behandles i bystyret på tilsvarende måte som reglement for andre 

politiske utvalg. For å sikre at reglementet holdes oppdatert bør det gjennomgås og eventuelt revideres 

minst én gang i valgperioden. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Innledningsvis vil sekretariatet bemerke at det som regel er kontrollutvalget som utarbeider forslag til 

reglement, med bistand fra sekretariatet. Videre er sekretariatet på generelt grunnlag av den oppfatning at 

rådmann ikke bør utarbeide forslag til reglement for kontrollutvalget, da dette kan legge føringer for 

rammene og innholdet i kontrollutvalgets oppgaver. Dette har sekretariatet påpekt ovenfor 

programledelsen både muntlig og skriftlig, uten at dette er blitt hensyntatt. 

 

Til selve utkastet til reglement for kontrollutvalg i nye Kristiansand vil sekretariatet under redegjøre for 

våre vurderinger og innspill kapittel for kapittel. 

 

Kommunen har ikke egen kommunerevisjon og da blir dette feil begrepsbruk. Foreslås endret til 

«revisjonen». 

 

§1 Formål 

Vi finner det mer naturlig at reglementet begynner med kontrollutvalgets myndighet framfor 

begrensingen av denne. Videre ser vi det som en fordel at det tas inn en presisering i forskriften 

om at utvalgets kontrolltiltak ikke kun må avgrenses i henhold til det som følger av lov og 

forskrift. Vi foreslår at teksten endres til: 

 

Kontrollutvalgets viktigste myndighet og oppgaver følger av kommuneloven § 23-2. 

Kontrollutvalget kan utføre andre typer kontrolltiltak enn de som følger av loven. 

Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte 

organer eller andre kommunale organer. 

 

Kontrollutvalget er bystyrets redskap, og det er bystyret som har det overordnede kontrollansvaret for 

den kommunale virksomheten. Kontrollutvalget kan likevel uttale seg hvis bystyret eller annet folkevalgt 

organ er i ferd med å treffe eller har truffet et ulovlig vedtak. 

 

§2 Valg og sammensetning 

Når det gjelder valg og sammensetning av kontrollutvalget, støtter sekretariatet at utvalget bør bestå av 7 

medlemmer. I de fleste tilfeller vil debatten i utvalget bli bedre og bredere med 7 medlemmer enn med 5 

medlemmer som er lovens nye minstekrav, i tillegg vil utvalget være mindre sårbart ved forfall. 

 

Sekretariatet oppfordrer bystyret til å vurdere om det kan være hensiktsmessig at flere enn et medlem 

velges fra bystyret. Erfaring tilsier at utvalgets arbeid blir sterkere forankret i bystyret når det er flere som 

rekrutteres blant bystyrets faste medlemmer. 
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Sekretariatet støtter at leder som hovedregel bør være medlem av bystyret og representere et av 

opposisjonspartiene. 

 

§3 Kontrollutvalget ansvarsområde 

Andre, tredje og fjerde avsnitt i dette kapitlet er noe gjentakelse i forhold til punktene i første avsnitt. 

 

Femte avsnitt bør utdypes noe, og sekretariatet har følgende forslag til formulering: 

 

Kontrollutvalget har et eget sekretariat. Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens administrasjon 

og av den eller dem som utfører revisjon for kommunen. Et velfungerende sekretariat er en forutsetning 

for at kontrollutvalget kan kunne utføre sin kontrollfunksjon på en god måte. Sekretariatet er direkte 

underordnet utvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. Sekretariatsfunksjonen 

kan ivaretas på ulike måter, Kristiansand kommune har valgt å løse dette gjennom eierskap i et 

interkommunalt selskap. 

 

Også sjette avsnitt bør utdypes noe, og sekretariatet har følgende forslag til formulering: 

 

Bystyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i et interkommunalt samarbeid om 

revisjon eller inngå avtale med en annen revisor. Bystyret velger selv revisor. Vedtak etter første og 

andre ledd treffes etter innstilling fra kontrollutvalget (kl. § 24-1.). I tillegg til de lovpålagte oppgavene er 

revisjonen ansvarlig for å gjennomføre pålagte kontrolloppgaver og undersøkelser som kontrollutvalget 

bestiller. God kommunikasjon og samhandling mellom kontrollutvalg, sekretariat og revisor er en 

forutsetning for at kontrollutvalget effektivt kan utøve kontroll. Revisjonsoppdraget kan ivaretas på ulike 

måter, Kristiansand kommune har valgt å løse dette gjennom eierskap i et interkommunalt selskap. 

 

§4 Kontrollutvalgets myndighet, oppgaver og uttalelser 

Ref. ny kommunelov heter det ikke lenger overordnet analyse, men risiko- og vesentlighetsanalyse. 

 

Myndighet 

Er det tenkt at den nye kommunen skal ha en ordning med saksordførere, dette har ikke vært praktisert 

tidligere? 

 

Innstillinger og uttalelser 

Noe uklart hva som menes med følgende tekst første avsnitt: «Kontrollutvalget skal innenfor sitt 

ansvarsområde gi innstilling til bystyret i alle andre saker enn de formannskapet skal innstille i.» 

 

Hvilke planer har man tenkt på i avsnitt tre: «Utvalget skal innenfor sitt ansvarsområde gi forslag til 

uttalelser som bystyret skal gi til statlige og kommunale planer som er av vesentlig betydning for 

kommunen.»? 

 

Sekretariatet har følgende forslag til formulering i fjerde avsnitt: 

 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen etter at 

detaljbudsjettene er vedtatt av representantskapene for henholdsvis revisjonen og sekretariatet som begge 

er organisert som interkommunale selskaper. 

 

Formuleringen i femte avsnitt gjelder vel ikke så lenge revisjonen er organisert som et IKS: 

«Kontrollutvalget avgir innstilling til bystyret i saker om ansettelse og oppsigelse av revisor.»? 

 

Ut over dette har ikke sekretariatet merknader til utkast til reglement. 

 

Vedlegg:  

- Reglement for kontrollutvalg i nye Kristiansand – med sekretariatets merknader 

- Reglement for kontrollutvalg i nye Kristiansand - høring 
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§1 Formål 
Vi finner det mer naturlig at reglementet begynner med kontrollutvalgets myndighet 
framfor begrensingen av denne. Videre ser vi det som en fordel at det tas inn en 
presisering i forskriften om at utvalgets kontrolltiltak ikke kun må avgrenses i henhold 
til det som følger av lov og forskrift. Vi foreslår at teksten endres til: 
 
Kontrollutvalgets viktigste myndighet og oppgaver følger av kommuneloven § 23-2. 
Kontrollutvalget kan utføre andre typer kontrolltiltak enn de som følger av loven. 
Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av 
kommunens folkevalgte organer eller andre kommunale organer. 
 
Kontrollutvalget er bystyrets redskap, og det er bystyret som har det overordnede 
kontrollansvaret for den kommunale virksomheten. Kontrollutvalget kan likevel uttale seg hvis 
bystyret eller annet folkevalgt organ er i ferd med å treffe eller har truffet et ulovlig vedtak. 
 
Kontrollutvalget er underlagt bystyrets styrings- og instruksjonsmyndighet og skal føre den 

Formatert: Skrift: Kursiv

Formatert: Skrift: Kursiv

Formatert: Gjennomstreking
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løpende kontroll med kommunens virksomhet på bystyrets vegne. 
 
Kontrollutvalget skal utføre de oppgavene som følger av loven, og skal ikke ha andre 
funksjoner enn dette. Kontrollutvalget kan ta opp ethvert spørsmålet ved kommunens 
virksomhet som er knyttet til utvalgets kontrollansvar. 
 
Kontrollutvalget har ikke adgang til å føre kontroll med bystyret eller politiske prioriteringer 
som er foretatt av folkevalgt organ. Kontrollutvalget kan likevel uttale seg hvis bystyret eller 
annet folkevalgt organ er i ferd med å treffe eller har truffet et ulovlig vedtak. 

§2 Valg og sammensetning 
Kontrollutvalget består av 7 medlemmer som velges av bystyret. Bystyret velger selv en 
leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til utvalget. Lederen kan ikke  
 
være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Minst ett medlem 
skal velges blant bystyrets medlemmer, jf. kommuneloven § 23-1. 
Valget gjelder for den kommunale valgperiode. 
 
Som hovedregel bør leder være medlem av bystyret og representere et av 
opposisjonspartiene. 
 

§3 Kontrollutvalget ansvarsområde 
Kontrollutvalgets oppgaver ihht kommunelovens § 23-2 er å påse at: 

- kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 
- det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak 
- det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og med selskaper 

kommunen har eierinteresser i det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll) 

- vedtak som bystyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 
 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap 
blir revidert på en betryggende måte. 
 
Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning 
foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført 
systematiske vurderinger (forvaltningsrevisjon) av økonomi, produktivitet og måloppnåelse ut 
fra kommunens vedtak og forutsetninger. 
 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskaper m.m. 
 
Kontrollutvalget har et eget sekretariat. Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens 
administrasjon og av den eller dem som utfører revisjon for kommunen. Et velfungerende 
sekretariat er en forutsetning for at kontrollutvalget kan kunne utføre sin kontrollfunksjon på 
en god måte. Sekretariatet er direkte underordnet utvalget og skal følge de retningslinjer og 
pålegg som utvalget gir. Sekretariatsfunksjonen kan ivaretas på ulike måter, Kristiansand 
kommune har valgt å løse dette gjennom eierskap i et interkommunalt selskap.  
 
Bystyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i et interkommunalt 
samarbeid om revisjon eller inngå avtale med en annen revisor. Bystyret velger selv revisor. 

Formatert: Gjennomstreking

Kommentert [AEJ1]: Teksten i de tre avsnittene er 

gjentakelse av punktene over.  
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Vedtak etter første og andre ledd treffes etter innstilling fra kontrollutvalget (kl. § 24-1.). I 
tillegg til de lovpålagte oppgavene er revisjonen ansvarlig for å gjennomføre pålagte 
kontrolloppgaver og undersøkelser som kontrollutvalget bestiller. God kommunikasjon og 
samhandling mellom kontrollutvalg, sekretariat og revisor er en forutsetning for at 
kontrollutvalget effektivt kan utøve kontroll. Revisjonsoppdraget kan ivaretas på ulike måter, 
Kristiansand kommune har valgt å løse dette gjennom eierskap i et interkommunalt selskap. 
 

§4 Kontrollutvalgets myndighet, oppgaver og uttalelser 

Myndighet 

Utvalget har innenfor sitt budsjett- og ansvarsområde avgjørelsesmyndighet i alle saker med 
mindre denne er lagt til andre gjennom lover eller andre vedtak. 
 
Utvalget oppnevner innenfor sitt ansvarsområde saksordfører for saker når utvalget innstiller 
til bystyret. 
 
Utvalget avgjør selv hvilke protokoller, referatsaker og ettersynsrapporter som de vil ha seg 
forelagt. 
 
Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver 
opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner 
nødvendig for å gjennomføre oppgavene. 
 
Utvalgets leder har møte- og talerett i bystyret når utvalgets saker behandles. Utvalgets leder 
kan la ett av de andre medlemmene i utvalget utøve denne retten på sine vegne. 

Oppgaver 

Som et ledd i utvalgets oppfølging av revisjonsarbeidet skal kommunerevisjonens 
revisjonens årlige virksomhetsplan forelegges utvalget for godkjenning. Utvalget skal 
gjennom året følge opp planen. Kommunerevisor skal rapportere avvik til utvalget. 
 
Årlige meldinger om kontrollutvalgets og kommunerevisjonens revisjonens virksomhet skal 
forelegges bystyret til orientering. 
 
Hvis kommunerevisor revisor oppdager eller på annen måte blir underrettet om misligheter 
skal kommunerevisor revisor sende innberetning til kontrollutvalget med kopi til rådmannen. 
 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 
selskapskontroll. Planen skal vedtas av bystyret selv som kan delegere til kontrollutvalget å 
foreta endringer i planperioden. 
 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon, basert på overordnet analyse risiko- og vesentlighetsanalyse av 
kommunens virksomhet. Planen vedtas av bystyret selv som kan delegere til kontrollutvalget 
å foreta endringer i planperioden. 
 
Kommunerevisor Revisor rapporterer resultat av forvaltningsrevisjon til kontrollutvalget for 
behandling. 
 
Kontrollutvalget skal avgi rapport til bystyret om hvilke forvaltningsrevisjoner som er 
gjennomført og om resultatene av disse. 
 
Kontrollutvalget kan kreve at kommunen legger fram enhver opplysning, redegjørelse eller 
dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver. Kontrollutvalget kan 

Kommentert [AEJ2]: Er det tenkt at den nye kommunen 

skal ha en ordning med saksordførere, dette har ikke vært 

praktisert tidligere? 

Kommentert [AEJ3]: Kommunen har ikke egen 

kommunerevisjon og da blir dette feil begrepsbruk. Foreslås 

endret til «revisjonen».  

Formatert: Gjennomstreking

Formatert: Gjennomstreking

Formatert: Gjennomstreking

Formatert: Gjennomstreking
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også foreta undersøkelser som det mener er nødvendige. Taushetsplikt er ikke til hinder for 
å gjennomføre kontrolltiltak etter dette leddet. 
 
Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkete møter i folkevalgte organer i kommunen. 
Bystyret kan selv bestemme at denne retten ikke gjelder lukkete møter i bystyret. (kl. § 23-2) 

Innstillinger og uttalelser 

Kontrollutvalget skal innenfor sitt ansvarsområde gi innstilling til bystyret i alle andre 
saker enn de formannskapet skal innstille i. 
 
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet til bystyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før 
dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til bystyret. 
 
Utvalget skal innenfor sitt ansvarsområde gi forslag til uttalelser som bystyret skal gi til 
statlige og kommunale planer som er av vesentlig betydning for kommunen. 
 
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen etter 
at detaljbudsjettene er vedtatt av representantskapene for henholdsvis kommunerevisor 
revisjonen og sekretariatet som begge er organisert som interkommunale selskaper. har 
avgitt innstilling til kontrollutvalget om kommunerevisjonens budsjett. 

Kontrollutvalgets forslag skal følge formannskapets innstilling om årsbudsjettet til bystyret. 
Kontrollutvalgets innstilling om budsjett innarbeides uendret i rådmannens årsbudsjett. 
 
Kontrollutvalget avgir innstilling til bystyret i saker om ansettelse og oppsigelse av revisor. 

§5 Møteprinsippet 
Kontrollutvalget holder sine møter for åpne dører hvis ikke annet følger av lov eller forskrift. 
 
Kontrollutvalget har ikke anledning til å benytte seg av fjernmøter eller skriftlig 
saksbehandling. 
 
Det skal føres protokoll over forhandlingene i kontrollutvalget. Utskrift skal sendes til 
utvalgets medlemmer og varamedlemmer, ordfører, rådmann, og kommunerevisor revisor 
innen en uke. Særutskrift av saker sendes eventuelt til dem som er direkte involvert i de 
enkelte saker som er behandlet. 

§6 Møter, saksliste og innkalling 
Møte i kontrollutvalget skal holdes på de tidspunkter som er vedtatt av organet selv, 
bystyret og ellers når utvalgets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene 
krever det. 
 
Sakslisten for det enkelte møte settes opp av sekretariatet i samarbeid med lederen av 
utvalget. 
 
Innkalling til møte med saksliste og saksdokumenter sendes til utvalgets medlemmer og 
varamedlemmer, ordføreren og kommunerevisor revisor. I tillegg sendes sakslisten til 
rådmannen, informasjonsavdeling og gruppelederne for de politiske partiene i bystyret. 
Sakslisten til møtet og andre saksdokumenter som ikke er unntatt fra offentligheten, skal 
være tilgjengelig for allmennheten. 
 
Møtet i kontrollutvalget ledes av utvalgets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges en 
særskilt møteleder ved flertallsvalg. 

Kommentert [AEJ5]: Noe uklart hva som menes med 

denne bestemmelsen? 

Kommentert [AEJ6]: Hvilke planer er det her snakk om? 
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Ethvert medlem kan rette forespørsler til lederen i møtet, også om saker som ikke står på 
saklisten. 

§7 Vedtaksførhet 
Utvalget kan bare treffe vedtak hvis minst halvparten av medlemmene har vært tilstede 
under forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak. 

§8 Endring av saksliste 
Utvalget kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på den 
utsendte sakslisten. Det kan også treffe vedtak i sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis 
ikke møtelederen eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter seg dette. 

§9 Avstemminger 
Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis. Ved stemmelikhet er 
møteleders stemme avgjørende. 

 

§10 Møterett 
Ordføreren har møte- og talerett i kontrollutvalget. Ordføreren kan la seg 
representere ved et annet medlem av bystyret. 
Kommunerevisor Revisor, eller dennes stedfortreder, har møte- og talerett i kontrollutvalgets 
møter og kan forlange sine uttalelser på møtet protokollert. 

§11 Sekretariat 
Bystyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid 
tilfredsstiller utvalgets behov. 
 
Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget, er direkte underordnet 
kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 
 
Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og 
at utvalgets vedtak blir iverksatt. Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens 
administrasjon og av den eller dem som utfører revisjon for kommunen. 

 

§12 Gyldighet /endring 
Dette reglement er vedtatt av Kristiansand bystyre …….. og trer i kraft fra denne dato. 
Endring av dette reglementet kan kun foretas av bystyret. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse 
til eventuelle endringsforslag. 

Formatert: Gjennomstreking
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NYE KRISTIANSAND

Postadresse Besøksadresse E-postadresse
Nye Kristiansand kommune Dronningensgate 23, 5. et.

Kristiansand
post@nyekrs.no

Postboks 417 Lund Vår saksbehandler Webadresse
4604 Kristiansand Anne Karen Aunevik http://www.nyekrs.no

Telefon Foretaksregisteret
NO963296746

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat

Vår ref.:
201907681-1
(Bes oppgitt ved henvendelse)

Deres ref.: Dato:
Kristiansand, 08.05.2019

Reglement for kontrollutvalg i nye Kristiansand - høring

Vedlagt følger forslag til reglement for kontrollutvalget i nye Kristiansand kommune.
Forslaget ble behandlet i fellesnemnda 30. april, og følgende ble vedtatt:

Fellesnemnda oversender forslag for reglement for kontrollutvalg til høring hos
dagens kontrollutvalg, med høringsfrist 1.juni 2019

Det har vært uklarheter om hvem som skal ta initiativ til å lage forslag til reglement for
kontrollutvalget, om det skal være sekretariatet for kontrollutvalgene i dagens kommuner
eller programleder. I samråd med leder for fellesnemnda og en politisk prosjektgruppe er det
enighet om at programleder utarbeider et forslag som legges fram for fellesnemnda 30.april
før det sendes på høring til kontrollutvalgene i dagens kommuner. Forslag til høringsfrist er
1.juni. Deretter legges det igjen fram for behandling i fellesnemndas møte 1 8.juni.
Fellesnemndas innstilling legges fram for nytt bystyre i det konstituerende møtet 9.oktober
2019.

Ingen av dagens kommuner (Søgne, Songdalen, Kristiansand) har reglement for sine
kontrollutvalg. Forslaget er bygd på Vest-Agder fylkeskommune kontrollutvalg sitt reglement.
Det kommer ny forskrift for kontrollutvalg. Hvis nye forskrifter blir vedtatt før oktober 2019 og
tilsier at noe i reglementet bør endres, tas det med når reglementet skal fremmes for nytt
bystyre 9.oktober.

Det er ønskelig med høringsinnspill innen 1 .juni.

Med hilsen

Anne Karen Aunevik
Rådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift

Kommuneadvokaten, Elisabeth Bach-Evensen Grønningsæter, Kirkegt. 11 b



19/19 Reglement for kontrollutvalg i nye Kristiansand - høring - 19/10759-1 Reglement for kontrollutvalg i nye Kristiansand - høring : Reglement for kontrollutvalg i  nye Kristiansand - høring  med vedlegg

2 
 

Nye Kristiansand, Camilla Dunsæd, Postboks 417 Lund, 4604 
KRISTIANSAND S 
Nye Kristiansand, Kjell Alfred Kristiansen, Postboks 417 Lund, 4604 
KRISTIANSAND S 

 
 



19/19 Reglement for kontrollutvalg i nye Kristiansand - høring - 19/10759-1 Reglement for kontrollutvalg i nye Kristiansand - høring : Reglement for kontrollutvalg i  nye Kristiansand - høring  med vedlegg

Reglement for kontrollutvalg i Kristiansand 
kommune 
Programleders forslag til fellesnemnda 30. april 2019 
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§1 Formål 
Kontrollutvalget er underlagt bystyrets styrings- og instruksjonsmyndighet og skal føre den 
løpende kontroll med kommunens virksomhet på bystyrets vegne. 
  
Kontrollutvalget skal utføre de oppgavene som følger av loven, og skal ikke ha andre 
funksjoner enn dette. Kontrollutvalget kan ta opp ethvert spørsmålet ved kommunens 
virksomhet som er knyttet til utvalgets kontrollansvar.  
 
Kontrollutvalget har ikke adgang til å føre kontroll med bystyret eller politiske prioriteringer 
som er foretatt av folkevalgt organ. Kontrollutvalget kan likevel uttale seg hvis bystyret eller 
annet folkevalgt organ er i ferd med å treffe eller har truffet et ulovlig vedtak.  

 §2 Valg og sammensetning 
Kontrollutvalget består av 7 medlemmer som velges av bystyret. Bystyret velger selv en 
leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til utvalget. Lederen kan ikke 
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være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Minst ett medlem 
skal velges blant bystyrets medlemmer, jf. kommuneloven § 23-1.  
Valget gjelder for den kommunale valgperiode.  
 
Som hovedregel bør leder være medlem av bystyret og representere et av 

opposisjonspartiene. 

 

§3 Kontrollutvalget ansvarsområde 
Kontrollutvalgets oppgaver ihht kommunelovens § 23-2 er å påse at:  

- kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 

- det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak 

- det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og med selskaper 

kommunen har eierinteresser i 

- det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. 

(eierskapskontroll) 

- vedtak som bystyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp.  
 

Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks 
årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. 
 
Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning 
foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført 
systematiske vurderinger (forvaltningsrevisjon) av økonomi, produktivitet og måloppnåelse ut 
fra kommunens vedtak og forutsetninger. 
 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskaper m.m. 
 
Kontrollutvalget har eget sekretariat. Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens 
administrasjon og av den eller dem som utfører revisjon for kommunen.  
 
Bystyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i et interkommunalt 
samarbeid om revisjon eller inngå avtale med en annen revisor. Bystyret velger selv revisor. 
Vedtak etter første og andre ledd treffes etter innstilling fra kontrollutvalget (kl. § 24-1.)  
 

§4 Kontrollutvalgets myndighet, oppgaver og uttalelser  

Myndighet  
Utvalget har innenfor sitt budsjett- og ansvarsområde avgjørelsesmyndighet i alle saker med 
mindre denne er lagt til andre gjennom lover eller andre vedtak. 
 
Utvalget oppnevner innenfor sitt ansvarsområde saksordfører for saker når utvalget innstiller 
til bystyret. 
 
Utvalget avgjør selv hvilke protokoller, referatsaker og ettersynsrapporter som de vil ha seg 
forelagt. 
 
Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver 
opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner 
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nødvendig for å gjennomføre oppgavene. 
 
Utvalgets leder har møte- og talerett i bystyret når utvalgets saker behandles. Utvalgets leder 

kan la ett av de andre medlemmene i utvalget utøve denne retten på sine vegne.  

 

Oppgaver 
Som et ledd i utvalgets oppfølging av revisjonsarbeidet skal kommunerevisjonens årlige 
virksomhetsplan forelegges utvalget for godkjenning. Utvalget skal gjennom året følge opp 
planen. Kommunerevisor skal rapportere avvik til utvalget. 
 
Årlige meldinger om kontrollutvalgets og kommunerevisjonens virksomhet skal forelegges 
bystyret til orientering. 
 
Hvis kommunerevisor oppdager eller på annen måte blir underrettet om misligheter skal 
kommunerevisor sende innberetning til kontrollutvalget med kopi til rådmannen. 
 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 
selskapskontroll. Planen skal vedtas av bystyret selv som kan delegere til kontrollutvalget å 
foreta endringer i planperioden. 
 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon, basert på overordnet analyse av kommunens virksomhet. Planen 
vedtas av bystyret selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i 
planperioden. 
 
Kommunerevisor rapporterer resultat av forvaltningsrevisjon til kontrollutvalget for 
behandling. 
 
Kontrollutvalget skal avgi rapport til bystyret om hvilke forvaltningsrevisjoner som er 
gjennomført og om resultatene av disse. 
 

Kontrollutvalget kan kreve at kommunen legger fram enhver opplysning, redegjørelse eller 

dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver. Kontrollutvalget kan 

også foreta undersøkelser som det mener er nødvendige. Taushetsplikt er ikke til hinder for 

å gjennomføre kontrolltiltak etter dette leddet. 

 

Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkete møter i folkevalgte organer i kommunen. 

Bystyret kan selv bestemme at denne retten ikke gjelder lukkete møter bystyret. (kl. § 23-2)  

 

Innstillinger og uttalelser 
Kontrollutvalget skal innenfor sitt ansvarsområde gi innstilling til bystyret i alle andre 
saker enn de formannskapet skal innstille i. 
 
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet til bystyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før 
dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til bystyret. 

 
Utvalget skal innenfor sitt ansvarsområde gi forslag til uttalelser som bystyret skal gi til 
statlige og kommunale planer som er av vesentlig betydning for kommunen. 
 
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen etter 
at kommunerevisor har avgitt innstilling til kontrollutvalget om kommunerevisjonens budsjett. 



19/19 Reglement for kontrollutvalg i nye Kristiansand - høring - 19/10759-1 Reglement for kontrollutvalg i nye Kristiansand - høring : Reglement for kontrollutvalg i  nye Kristiansand - høring  med vedlegg

Kontrollutvalgets forslag skal følge formannskapets innstilling om årsbudsjettet til bystyret. 
Kontrollutvalgets innstilling om budsjett innarbeides i rådmannens årsbudsjett. 
 
Kontrollutvalget avgir innstilling til bystyret i saker om ansettelse og oppsigelse av revisor.  

§5 Møteprinsippet   
Kontrollutvalget holder sine møter for åpne dører hvis ikke annet følger av lov eller forskrift.  
 
Kontrollutvalget har ikke anledning til å benytte seg av fjernmøter eller skriftlig 
saksbehandling. 
 
Det skal føres protokoll over forhandlingene i kontrollutvalget. Utskrift skal sendes til 
utvalgets medlemmer og varamedlemmer, ordfører, rådmann, og kommunerevisor innen en 
uke. Særutskrift av saker sendes eventuelt til dem som er direkte involvert i de enkelte saker 
som er behandlet. 
 

§6 Møter, saksliste og innkalling  
Møte i kontrollutvalget skal holdes på de tidspunkter som er vedtatt av organet selv, 
bystyret og ellers når utvalgets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene 
krever det. 
 
Sakslisten for det enkelte møte settes opp av sekretariatet i samarbeid med lederen av 
utvalget. 
 
Innkalling til møte med saksliste og saksdokumenter sendes til utvalgets medlemmer og 
varamedlemmer, ordføreren og kommunerevisor. I tillegg sendes sakslisten til 
rådmannen, informasjonsavdeling og gruppelederne for de politiske partiene i bystyret.  
 
Sakslisten til møtet og andre saksdokumenter som ikke er unntatt fra offentligheten, skal 
være tilgjengelig for allmennheten. 
 
Møtet i kontrollutvalget ledes av utvalgets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges en 
særskilt møteleder ved flertallsvalg. 
 
Ethvert medlem kan rette forespørsler til lederen i møtet, også om saker som ikke står på 
saklisten. 

§7 Vedtaksførhet  
Utvalget kan bare treffe vedtak hvis minst halvparten av medlemmene har vært tilstede 
under forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak. 

§8 Endring av saksliste  
Utvalget kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på den 
utsendte sakslisten. Det kan også treffe vedtak i sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis 
ikke møtelederen eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter seg dette. 

§9 Avstemminger   
Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis. Ved stemmelikhet er 
møteleders stemme avgjørende. 
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§10 Møterett  
Ordføreren har møte- og talerett i kontrollutvalget. Ordføreren kan la seg 
representere ved et annet medlem av bystyret. 
Kommunerevisor, eller dennes stedfortreder, har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter 

og kan forlange sine uttalelser på møtet protokollert. 

§11 Sekretariat  
Bystyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid 
tilfredsstiller utvalgets behov. 
 
Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget, er direkte underordnet 
kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 
 

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og 

at utvalgets vedtak blir iverksatt. Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens 

administrasjon og av den eller dem som utfører revisjon for kommunen. 

 

§12 Gyldighet /endring  
Dette reglement er vedtatt av Kristiansand bystyre ……..     og trer i kraft fra denne dato.  
Endring av dette reglementet kan kun foretas av bystyret. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse 
til eventuelle endringsforslag.  
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Arkivsak-dok. 19/00179-5 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Songdalen kontrollutvalg 19.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisjonen 19.06.19 

 

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. Årlig forespørsel til ledelsen 2019 

3. Status for pågående prosjekter 

a. Forvaltningsrevisjon – Beredskap og sikkerhet 

 

 

Vedlegg:  

- Årlig forespørsel til ledelsen 2019 
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Arkivsak-dok. 19/00184-5 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Songdalen kontrollutvalg 19.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 19.06.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Referatsaker: 

a. Status for div. saker som administrasjonen følger opp.  

 

2. Innkommen/utgående post: 

Ingen innkommen/utgående post 

 

3. Saker behandlet i kommunestyret: 

a. 29.05.19 sak 16/19 - Årsrapport og årsregnskap 2018 Songdalen kommune  

 

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

 

 

Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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Arkivsak-dok. 19/00187-5 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Songdalen kontrollutvalg 19.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 19.06.19 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
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