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Møteinnkalling  
 

Søgne kontrollutvalg 

 
Dato: 10.09.2019 kl. 9:00  
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 Grethe Rirud (AP) innkalt som vara for Audun 
Øvrebø (AP). 
 
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: 
Økonomisjef/leder av varslingsutvalget Børre Andresen (sak 27-28/19)  Kl. 09:00 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

6/19 19/00172-34 Godkjenning av møteinnkalling 10.09.19 3 

Møteprotokoll 

6/19 19/00172-35 Godkjenning av protokoll fra møte 04.09.19 4 

Saker til behandling 

27/19 19/14934-1 
Orientering om den økonomiske situasjonen pr. 1. tertial 2019 - 
Søgne kommune 

5 
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28/19 19/03365-21 
Oppfølging - varslingsmottakets behandling av innkomne 
varsler 

6 

29/19 19/15019-1 Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 8 

30/19 19/14995-2 
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 
Søgne kommune 

10 

31/19 19/00177-7 Orientering fra revisjonen 10.09.19 11 

32/19 19/00182-7 Referatsaker 10.09.19 12 

33/19 19/00185-9 Eventuelt 10.09.19 13 

    

 
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 

6/19 Godkjenning av møteinnkalling 10.09.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00172-34 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Søgne kontrollutvalg 10.09.2019 6/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 10.09.19 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  

Møteinnkalling 10.09.19 
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Møteprotokoll 

6/19 Godkjenning av protokoll fra møte 04.09.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00172-35 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Søgne kontrollutvalg 10.09.2019 6/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 04.09.19 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  

Protokoll 04.09.19 
 
 

Vedlegg til sak 

Protokoll 04.09.19
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Saker til behandling 

27/19 Orientering om den økonomiske situasjonen pr. 1. tertial 2019 - 
Søgne kommune 
 
Arkivsak-dok.  19/14934-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Søgne kontrollutvalg 10.09.2019 27/19 

 
 
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 bystyret 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 bystyret som skal vise i hvilken grad budsjettvedtaket realiseres. 
Endret aktivitetsnivå skal først og fremst vurderes i handlingsprogramsammenheng da det 
langsiktige beslutningsgrunnlaget er langt bedre. 
 
I 1. tertialrapport foretas en gjennomgang av hele budsjettet. Tertialrapporten er delt i to, en 
investeringsdel og en driftsdel. Sektorvise rapporter etter årets 4 første måneder samt utenom 
sektorielle forhold, danner grunnlaget for den samlede vurderingen. Fraværsrapportering og 
resultater fra medarbeiderundersøkelsen «10 Faktor» inngår også i denne rapporten. 
 
Økonomisjef Børre Andreassen 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 20.06.19 sak 68/19. 
 
Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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28/19 Oppfølging - varslingsmottakets behandling av innkomne varsler 
 
Arkivsak-dok.  19/03365-21 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 10.09.2019 28/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten innstilling 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 13.05.19 sak25/19 (Eventuelt). Følgende går frem av 
protokollen: 
 
Kontrollutvalget fikk forelagt en skriftlig status for oppfølging av vedtaket fattet i møte 20.03.19 

sak 15/19. 

 

Kontrollutvalget følger opp svaret fra leder av varslingsmottaket i neste møte. 

 
Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget fikk forelagt en skriftlig status for oppfølging av vedtaket fattet i møte 20.03.19 
sak 15/19. Under i kursiv er en kort redegjørelse fra leder av varslingsmottaket knyttet til vedtak 
i kontrollutvalget 20/3-19:  
 
Kontrollutvalget tar årsrapport fra varslingsmottaket i Søgne kommune for 2018 til orientering 
med følgende merknader: 
 
1. Sak 1: Beskrivelsen av denne saken rettes til: Undersøkelse/granskning av påstander om 

kritikkverdige forhold. Konklusjonen i Kluge rapporten og kommunestyrets vedtak innarbeides i 
rapporten. 

 

Dette er korrigert/rettet 
 

2. Sakene 3, 4, og 5: Kontrollutvalget vil be varslingsmottaket vurdere disse sakene opp mot sitt mandat 
for å se om det er hjemmel for ytterligere oppfølging. 
 

Vi har hatt gjennomgang av mandat og rutiner for saksbehandling i varslingssaker samt 
rutine og retningslinje for varling for ansatte og folkevalgte i Søgne kommune. 
«Varslingsmottaket kan for eksempel beslutte at saken skal utredes eller at den skal følges 
opp i linjen». 

 
Varslingsmottakets medlemmer er av den oppfatning at mandatet gitt av kommunestyret er 
fulgt opp i denne saken. 

3. Kontrollutvalget vil påpeke at kommunens varslingsrutiner gir mulighet for anonyme varslinger, og at 
det ikke er en forutsetning for behandling av slike varsler at anonyme varslere står frem. 
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4. Kontrollutvalget mener varslingsmottaket bør følge opp varsler som sendes tilbake til behandling i 
linjen og sikre at de gis en forsvarlig oppfølging. 

 
I følge mandatet fremkommer det ikke at varslingsmottaket skal følge opp videre i saker 
som overføres til behandling i linjen. Men varslingsmottaket vil vurdere i den enkelte sak 
hvorvidt det er hensiktsmessig å følge opp at det gjøres en forsvarlig oppfølging i linjen. 

 
Leder av varslingsmottaket Børre Andreassen er invitert til kontrollutvalgets møte for å 
redegjøre for varslingsmottakets behandling av innkomne varsler med bakgrunn i den skriftlige 
tilbakemeldingen. I tillegg til å svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.  
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten innstilling i påvente av redegjørelsen fra leder av varslingsmottaket. 
 
 
Vedlegg:  

- Skriftlig redegjørelse knyttet til vedtak i kontrollutvalget 20.03.19  

 
 

Vedlegg til sak 

Skriftlig 
redegjørelse knyttet til vedtak i kontrollutvalget 20.03.19 
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29/19 Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
 
Arkivsak-dok.  19/15019-1 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 10.09.2019 29/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Sittende kontrollutvalg skal gis anledning til å komme med innspill til neste planperiode ut i fra 
deres kjennskap og kunnskap til kommunen. 
 
Saksopplysninger: 
Bestemmelsene om planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er hjemlet både i ny 
Kommunelov § 23-3 og § 23-4. Videre gir dagens forskrift om kontrollutvalg og forskrift om 
revisjon en nærmere beskrivelse av bestemmelsene om planarbeidet. 
 
For å sikre at kommunestyret (bystyret i Nye Kristiansand) velger ut de mest relevante 
prosjektene, skal kontrollutvalget utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon og en plan for 
eierskapskontroll. Begge planene er i utgangspunktet uavhengige av hverandre, men det kan 
være en fordel å samordne planarbeidet. Det nye kontrollutvalget og bystyret vil behandle plan 
for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll for neste valgperiode i løpet av høsten 
2020. 
 
For å utarbeide gode planer som får frem hvilke områder i kommunen som bør kontrolleres, må 
det gjennomføres en risiko- og vesentlighetsanalyse (tidligere overordnet analyse) av 
kommunens virksomhet. Risiko- og vesentlighetsanalysen skal gi svar på hvilke områder det er 
knyttet størst risiko til, og hvilke områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke. 
En slik analyse er planlagt gjennomført vinteren/våren 2019/2020 og det er tradisjonelt 
revisjonen som gjennomfører denne analysen i samarbeid med kontrollutvalget og sekretariatet. 
Det er viktig at kontrollutvalget er aktivt involvert i prosessen, spesielt når det gjelder vurdering 
og prioritering av prosjekt som skal gjennomføres i planperioden. 
 
Det kommer også frem av «Kontrollutvalgsboken» at kontrollutvalget selv er en viktig 
informasjonskilde i analysearbeidet. Det er derfor en fordel at kontrollutvalget selv er aktivt 
involvert i analysearbeidet. Kontrollutvalgsmedlemmene sitter på viktig kunnskap om 
kommunen med bakgrunn i sitt politiske engasjement og arbeidet i utvalget. Også revisjonen og 
sekretariatet vil ha erfaringer fra gjennomførte revisjoner, kontroller og behandlede saker som 
kan være viktige informasjonskilder. 
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Det er en fordel om det blir lagt til rette for en god prosess som sikrer at alle 
kontrollutvalgsmedlemmene deltar og får uttrykt sin mening. Det sittende kontrollutvalget har 
god kjennskap til kommunens virksomhetsområder og eierinteresser, derfor er det viktig at det 
sittende kontrollutvalget involveres i arbeidet med risiko- og vesentlighetsanalysen. 
 
Et erfarent kontrollutvalg på tampen av sin periode kan bidra med viktig informasjon, og 
oversikt over, kommunens virksomhet og kontrollutvalgets arbeid i perioden som har vært. 
 
Det er derfor viktig at denne prosessen blir vektlagt i kontrollutvalget, og det er bakgrunnen for 
at kontrollutvalget får forelagt denne saken på tampen av perioden. Det legges med dette opp til 
at det sittende kontrollutvalget får en anledning til gi innspill i forkant av prosessen med 
analysearbeidet. Denne prosessen er ofte basert på innsamlet informasjon som, sammen med 
kontrollutvalgets egne erfaringer, danner grunnlag for å vurdere kommunens ulike 
tjenesteområder og eierstyring.  
 
Under følger en oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller 
i Søgne kommune i perioden 2016-2019. 
 
Forvaltningsrevisjonsprosjekter i Søgne kommune i perioden 2016-2019 

- Selskapskontroll med Kristiansandsregionen brann og redning IKS og forvaltningsrevisjon av 
feieravdelingen 

- Forvaltningsrevisjonsrapport - Arkivhåndtering i Søgne kommune 

 
Selskapskontroller i Søgne kommune i planperioden 2016-2019 

- Selskapskontroll med Kristiansandsregionen brann og redning IKS og forvaltningsrevisjon av 
feieravdelingen 

 
Ut over dette har revisjonen i tillegg utarbeidet en rekke rapporter/notater som faller utenfor 
RSK 001 (standard for forvaltningsrevisjon). Disse er ikke tatt med i denne oversikten. 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem til drøfting i kontrollutvalget uten forslag til vedtak. Kontrollutvalgets 
medlemmer gis anledning til å komme med innspill til planarbeidet i møte. 
 
 
Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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30/19 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 
Søgne kommune 
 
Arkivsak-dok.  19/14995-2 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 10.09.2019 30/19 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 for Søgne kommune tas til orientering. 
 
Saksopplysninger: 
Kommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i 
revisjonsarbeidet. De bestemmelser revisor skal følge er i hovedsak: 

• Kommuneloven av 25.09.92 med forskrifter 
• Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. av 15.06.04 
• Internasjonale revisjonsstandarder (International Standards on Auditing – ISA) 

 

Revisjon av kommunen utgjør i henhold til forskrift om revisjon to hovedoppgaver: 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Agder Kommunerevisjon IKS er valgt som revisor for 
Søgne kommune og har avtale om å levere disse tjenestene for kommunen. 
 
Overordnet revisjonsstrategi 2019 er et overordnet planleggingsdokument for gjennomføring av 
regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2019. Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å 
planlegge tilstrekkelige og effektive revisjonshandlinger for regnskapsrevisjon. 
Revisjonsstandarden ISA 300 "Planlegging av revisjon av et regnskap" ligger til grunn for 
vedlagte dokument. 
 
Den overordnede revisjonsstrategien med dens prioriteringer for inneværende regnskapsår, vil, 
sammen med revisjonens øvrige muntlige og skriftlige rapporteringer, hjelpe kontrollutvalget å 
oppfylle deres tilsyns- og påseansvar overfor revisjonen. 
 
Assisterende revisjonssjef Monica H. Smith-Tønnesen som også er oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor for Søgne kommune vil presentere overordnet revisjonsstrategi i møtet. 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi er revisjonens dokument og skal bare tas til orientering av 
kontrollutvalget. Den vil likevel sikre utvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt påseansvar 
overfor revisjonen. 
 
Vedlegg:  

- Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 Søgne kommune 

 

Vedlegg til sak 

Overordnet 
revisjonsstrategi regnskapsrevisjon Søgne kommune 2019 
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31/19 Orientering fra revisjonen 10.09.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00177-7 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 10.09.2019 31/19 

 
 
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 
a. Oppsummering av årsoppgjør 2018 

2. Status for arbeid med pågående prosjekter 

 
 
 
Vedlegg:  

- Oppsummering av årsoppgjør 2018 

 
 

Vedlegg til sak 

Oppsummering av 
årsoppgjør 2018  
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32/19 Referatsaker 10.09.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00182-7 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 10.09.2019 32/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 

1. Referatsaker: 
a. Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for 

forvaltningsrevisjon 2020-2023 – Nye Kristiansand  
b. Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for 

eierskapskontroll 2020-2023 – Nye Kristiansand 
 

2. Innkommen/utgående post: 
a. Forespørsel fra Per Gunnar Salomonsen datert 05.08.19 
b. Svar på forespørsel fra Per Gunnar Salomonsen datert 12.08.19 

 
3. Saker behandlet i kommunestyret/fellesnemnda: 

a. Fellesnemda 27.08.19 sak 80/19 - Revidert reglement for kontrollutvalget 
 

4. Neste møte 24.10.19 (Første møte i kontrollutvalget i Nye Kristiansand) 

 
 
Vedlegg:  

- Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 
2020-2023 – Nye Kristiansand  

- Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for eierskapskontroll 2020-
2023 – Nye Kristiansand 

- Forespørsel fra Per Gunnar Salomonsen datert 05.08.19 
- Svar på forespørsel fra Per Gunnar Salomonsen datert 12.08.19 

 
 

Vedlegg til sak 

Forespørsel fra Per 
Gunnar Salomonsen datert 05.08.19

Svar på forespørsel 
fra Per Gunnar Salomonsen datert 12.08.19

Saksutskrift sak 
46-19

Saksutskrift sak 
47-19  
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33/19 Eventuelt 10.09.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00185-9 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Søgne kontrollutvalg 10.09.2019 33/19 

 
 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
 


