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Møteinnkalling  
 

Songdalen kontrollutvalg 

 
Dato: 04.09.2019 kl. 09:00-12:00  
Møtested: Rådhuskvartalet i Kristiansand, møterom Anna Jensen (kjeller etg.)  
Arkivsak: 19/00174  
Arkivkode: 033   

 
Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no eller tlf.  
91 82 75 45. Til dette møtet innkalles Olly Kristensen (AP) som vara for Solveig Nordkvist (H). 
 
Møtet gjennomføres som et fellesmøte mellom Kristiansand, Søgne og Songdalen kontrollutvalg. Temaet 
for dette møtet er sammenslåingsprosessen for Nye Kristiansand ved programleder Camilla Dunsæd. 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

5/19 19/00174-29 Godkjenning av møteinnkalling 04.09.19 2 

Møteprotokoll 

5/19 19/00174-30 Godkjenning av protokoll fra møte 19.06.19 3 

Saker til behandling 

23/19 18/03555-17 Orientering om sammenslåingsprosessen i Nye Kristiansand 4 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no  
 
 
Vennesla, 23.08.2019 
 
For 
Espen Alf Halvorsen 
Kontrollutvalgsleder 
 
Alexander Etsy Jensen (sign.) 
Rådgiver 



 

 2  

 
Møteinnkalling 

5/19 Godkjenning av møteinnkalling 04.09.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00174-29 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Songdalen kontrollutvalg 04.09.2019 5/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 04.09.19 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  

Møteinnkalling 04.09.19 
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Møteprotokoll 

5/19 Godkjenning av protokoll fra møte 19.06.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00174-30 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Songdalen kontrollutvalg 04.09.2019 5/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 19.06.19 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  

Protokoll 19.06.19 
 
 

Vedlegg til sak 

Protokoll 19.06.19
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Saker til behandling 

23/19 Orientering om sammenslåingsprosessen i Nye Kristiansand 
 
Arkivsak-dok.  18/03555-17 
Arkivkode.  000  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Songdalen kontrollutvalg 04.09.2019 23/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra programleder i Nye Kristiansand til orientering. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalgene i K3 avholdt felles møte 20.03.19 hvor de fikk en orientering om 
sammenslåings-prosessen for den nye kommunen ved programleder Camilla B. Dunsæd. 
Under sak 10/19 ble følgende vedtak fattet: 
 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra programleder i Nye Kristiansand til orientering. 

 

Det er ønskelig å fortsatt bli orientert om status i arbeidet med sammenslåingsprosessen, og ber 

om at det blir gjort i fellesmøte 04.09.19. 

 

Kontrollutvalget anmoder om å bli involvert i utarbeidelsen av reglementer/rutiner som berører 

kontrollutvalgets arbeid, internkontroll m.m. 

 

Vedtaket over er bakgrunnen for at kontrollutvalget får forelagt denne saken. 
 
Saksopplysninger: 
Det går frem av sjekklisten som er utarbeidet av NKRF at kontrollutvalget i denne fasen bør 
vurdere å endre fokus fra den normale bak overskuende 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. 
 
Programleder for Nye Kristiansand Camilla B. Dunsæd er invitert til kontrollutvalgenes 
fellesmøte for å gi en orientering om status i arbeidet, hva de har gjort, hva som gjenstår og 
hvilke utfordringer de ser. 
 
I tillegg kan det være aktuelt å minne om tredje avsnitt i vedtaket fra sist møte, hvor 
kontrollutvalget anmoder om å bli involvert i utarbeidelsen av reglementer/rutiner som berører 
kontrollutvalgets arbeid, internkontroll m.m. Kontrollutvalget har blant annet fått anledning til å 
avgi høringsuttalelse til nytt reglement for kontrollutvalget i Nye Kristiansand.  
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Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen fra programleder til orientering, og 
overlate den videre oppfølgingen av Nye Kristiansand kommune til det nye kontrollutvalget som 
konstitueres innen utgangen av oktober.  
 
Videre er det ikke lagt opp til flere fellesmøter for de tre kontrollutvalgene i henhold til vedtatt 
møte- og arbeidsplan for 2019.  
 
 
Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
 
 


