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Møteinnkalling - NB: GAMMELT KONTROLLUTVALG!  
 

Kristiansand kontrollutvalg 

 
Dato: 12.11.2019 kl. 12:00 (NB: MERK ENDRET MØTEDATO!)  
Møtested: Revisjonens lokaler, Tollbodgata Tollbodgata 37 (NB: MERK MØTESTED!)  
Arkivsak: 19/00173  
Arkivkode: 033   

 
Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no eller tlf. 
91 82 75 45. 
 
Vara møter bare etter egen innkalling. 
 

I tillegg møter: 
Juridisk spesialrådgiver Tor Kydland, sak 60/19     Kl. 12:00 
Kvalitetsrådgiver Jan Helge Lislevand, sak 60/19     Kl. 12:00 
Virksomhetsleder Lisbeth Bergstøl, sak 60/19     Kl. 12:00 
Regnskapssjef Arne Henrik Lukashaugen, sak 61/19     Kl. 12:30 
Ass. Oppvekstdirektør Svein Tore Kvernes, sak 62/19    Kl. 12:45 
Økonomirådgiver Kjetil Solvang, sak 62/19      Kl. 12:45 
Teknisk direktør Terje Lilletvedt, sak 63/19-65/19     Kl. 13:00 
Plan- og bygningssjef Venke Moe, sak 63/19     Kl. 13:00 
Prosjektleder Torleif Jacobsen, sak 65/19      Kl. 14:00 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

9/19 19/00173-56 Godkjenning av møteinnkalling 12.11.19 3 

Møteprotokoll 

9/19 19/00173-57 Godkjenning av protokoll fra møte 19.09.19 4 
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Saker til behandling 

60/19 19/03280-14 
Oppfølging av tilsynsrapport etter tilsyn med Kristiansand 
kommunes tjenester til personer med rus- og psykisk 
helseproblematikk 

5 

61/19 19/16889-1 Orientering om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2019 8 

62/19 19/09515-11 Oppfølging - Barnehagetilsyn etter barnehageloven 9 

63/19 18/03391-11 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Kommunens tilsyn 
med byggesaker og ulovlighetsoppfølging 

12 

64/19 18/11284-13 Oppfølging av varslingssak - Teknisk sektor 16 

65/19 17/14051-23 Oppfølging - Status for utbygging av Odderøya renseanlegg 18 

66/19 18/05891-12 Vurdering av fullmaktsskjema ved offentlige anskaffelser 19 

67/19 19/10229-3 Restanselist for kontrollutvalgets saker pr. 05.11.19 22 

68/19 19/00178-13 Orientering fra revisjonen 12.11.19 23 

69/19 19/00183-13 Referatsaker 12.11.19 24 

70/19 19/00186-13 Eventuelt 12.11.19 25 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no og First Agenda appen. 
 
 
Vennesla, 05.11.2019 
 
 
For 
Leder Makvan Kasheikal 
 
Alexander Etsy Jensen (sign.) 
Rådgiver  
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Møteinnkalling 

9/19 Godkjenning av møteinnkalling 12.11.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00173-56 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Kristiansand kontrollutvalg 12.11.2019 9/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 11.11.19 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  

Møteinnkalling 11.11.19 
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Møteprotokoll 

9/19 Godkjenning av protokoll fra møte 19.09.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00173-57 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Kristiansand kontrollutvalg 12.11.2019 9/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 19.09.19 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  

Protokoll 19.09.19 
 
 

Vedlegg til sak 

Protokoll 19.09.19
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Saker til behandling 

60/19 Oppfølging av tilsynsrapport etter tilsyn med Kristiansand kommunes 
tjenester til personer med rus- og psykisk helseproblematikk 
 
Arkivsak-dok.  19/03280-14 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Kristiansand kontrollutvalg 12.11.2019 60/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget fikk i møte 07.02.19 (sak 9/19-1b) forelagt rapport om tilsyn med Kristiansand 
kommunes tjenester til personer med rus og psykisk helseproblematikk som referatsak. Følgende 
vedtak ble fattet: 
 
Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kommunens svar til fylkesmannen på rapporten. 

 

Videre har kontrollutvalget behandlet saken i møte 29.08.19 sak 43/19. Følgende vedtak ble 
fattet: 
 
Saken utsettes.  

 
Bakgrunnen for at saken ble utsatt var at ikke alle tiltakene for retting av de tre lovbruddene etter 
tilsyn med tjenester til personer med rus- og psykisk helseproblematikk var implementert. Iht. til 
plan skulle alle tiltakene vært implementert innen 01.07.19. Videre opplyste helse- og 
sosialdirektøren at kommunen ble bedt om å oversende en ny plan til Fylkesmannen. 
 
På vegne av kontrollutvalget har sekretariatet bedt om å få tilsendt kopi av revidert plan for 
retting av lovbrudd etter tilsyn med Kristiansand kommune tjenester med rus- og psykisk 
helseproblematikk, denne planen fikk sekretariatet tilsendt kopi av 13.09.19. 
 
Saksopplysninger: 
Kommunens reviderte plan for retting av lovbrudd fremgår av tilbakemeldingen til 
Fylkesmannen i Agder datert 13.09.19. Følgende går frem av planen: 
 
Lovbrudd 1 
Kristiansand kommune sikrer ikke systematisk kartlegging og journalføring av ROP- brukernes 

helhetlige situasjon, mål og mulige behov for tjenester i Profil. Det mangler individuell plan 

eller annen samordnende plan for brukergruppen. 
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Plan for gjennomføring av tiltak: 
• Kartleggingsskjema, som brukes ved søknad om helse- og omsorgstjenester er forbedret - 

Implementering av malene pågår og skal være gjennomført i forvaltning innen 1. oktober 2019. 

• Systemansvarlig er i gang med å systematisere og forbedre brukervennligheten i fagsystemet, 
Profil. Arbeidet ventes sluttført før nye Kristiansand kommune er etablert. 

• E-læring for basisopplæring i Profil er utarbeidet og implementert. 

• Ledelsen i hjemmebaserte tjenester og oppfølgingstjenesten har avklart og tydeliggjort for de 
ansatte ansvars- og oppgavefordeling for hvem som skal følge opp somatiske tilstander. 
Tjenestene rapporterer om at praksisen nå funger tilfredsstillende. 

• Opplæring i verktøyet ACOS IP har vært gitt til majoriteten av aktuelle ansatte i 
oppfølgingstjenesten. Innen 1. oktober 2019 vil samtlige av de aktuelle ansatte ha fått opplæring. 

• Oppfølgingstjenesten har utarbeidet nye kartleggingsskjema (evalueringsnotat, tiltaksplan, 
kriseplan, kartleggingshjul og behovs- og endringsnotat) som har vært prøvd ut ved utvalgte 
avdelinger i vår. Tilbakemeldingene er gode og systemet er planlagt implementert i hele tjenesten 
innen 1. november 2019. Opplæring i bruk av skjemaene er gitt. 

 
Lovbrudd 2 
Ved endring av tjenestetilbudet fra oppfølgingstjenester fattes ikke nytt vedtak. 

 
Det er innført en noe forenklet utgave av vedtak som kan fattes når en endrer tjenesten etter at 
behov for opp- eller nedjustering av tjenesten er meldt enten fra bruker eller utfører. Tiltaket er 
forventet å være fullt ut implementert innen 1. november. 
 
Lovbrudd 3 
Det fattes ikke vedtak etter lov om sosiale tjenester i NAV § 17. 

 
Etter tilsynet har NAV endret praksis for tjenesten opplysning, råd og veiledning etter lov om 
sosiale tjenester i NAV § 17. Alle økonomiske saksbehandlere har fått opplæring i ny praksis. 
 
Ledelsen i NAV og oppfølgingstjenesten har utarbeidet en samarbeidsavtale der ansvars- og 
oppgavefordeling mellom tjenestene er avklart og tydeliggjort. Intensjonen med avtalen er å 
skape et godt samarbeid mellom virksomhetene om felles brukere. 
 
Det legges opp til møter kvartalsvis mellom NAV, oppfølgingstjenesten og forvaltning med 
gjennomgang av spesielt «uavklarte» fellesbrukere. I tillegg legges det opp til at NAV og 
oppfølgingstjenesten deltar på hverandres fagmøter to gang i året. 
 
Videre går det frem av den oversendte planen til Fylkesmannen at alle tiltakene vil bli fulgt opp i 
helse- og sosialdirektørens dialogmøter med hver enkelt virksomhet. Videre vil de enkelte 
tiltakene kvitteres ut når de er ferdig implementert. Frist: 1. november 2019. 
 
Det går også frem at helse- og sosialsektoren ved kvalitetsrådgiver og fagpersonell vil 
gjennomføre en internrevisjon av 10-15 journaler plukket ut etter de samme kriterier som ble 
valgt for tilsynet for å måle effekten av tiltakene. Frist: 1. mai 2020. 
 
Helse- og sosialdirektøren er invitert til kontrollutvalgets møte for å redegjøre for hva 
kommunen vil gjøre for å rette lovbruddene som er konstatert i denne rapporten, i tillegg til å 
redegjøre for hvor langt kommunen har kommet i dette arbeidet. I helse- og sosialdirektørens 
sted møter juridisk spesialrådgiver Tor Kydland og kvalitetsrådgiver Jan Helge Lislevand. 
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Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten innstilling i påvente av redegjørelsen fra helse- og sosialdirektøren. 
 
 
Vedlegg:  

- Revidert plan for retting av lovbrudd avdekket etter tilsyn med Kristiansand kommunes tjenester 
til personer med rus- og psykisk helseproblematikk 

 
 

Vedlegg til sak 

Revidert plan for 
retting av lovbrudd etter tilsyn med Kristiansand kommune tjenester til personer med rus- og psykisk helseproblematikk 
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61/19 Orientering om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2019 
 
Arkivsak-dok.  19/16889-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 12.11.2019 61/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
I henhold til kommunelovens kap. 5 og Forskrift om årsbudsjett § 10 skal rådmannen gjennom 
budsjettåret legge frem for bystyret rapporter som viser den økonomiske utviklingen i henhold til 
budsjettet. 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 egenkontrollen knyttet til at 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 2. tertialrapport foretas en gjennomgang av hele budsjettet. Tertialrapporten er delt i to, en 
investeringsdel og en driftsdel. Sektorvis rapporter etter årets 8 første måneder samt utenom 
sektorielle forhold, danner grunnlaget for den samlede vurderingen. Fraværsrapportering og 
tverrsektorielle periodemål inngår også i denne rapporten. 
 
Regnskapssjef Arne Henrik Lukashaugen stiller i møtet for å orientere om økonomiske situasjon 
pr. 2. tertial. 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Det blir ikke sendt ut vedlegg i saken, da disse legges ut på kommunens hjemmeside. 
Saksfremlegget fra rådmannen ligger i sakspapirene til bystyret 29.10.19 sak 113/19 og 114/19. 
 
Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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62/19 Oppfølging - Barnehagetilsyn etter barnehageloven 
 
Arkivsak-dok.  19/09515-11 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 12.11.2019 62/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 05.09.19 vedr. sak 44/19, Notat fra revisjonen vedrørende 
barnehagetilsyn i Kristiansand kommune. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Revisjonens notat vedrørende barnehagetilsyn i Kristiansand kommune tas til orientering. 

 

Kontrollutvalget ønsker å invitere rådmann til ett senere møte for å redegjøre for økonomiske 

tilsyn av barnehager i Kristiansand kommune, særlig i lys av rapport fra Agenda Kaupang datert 

26.10.17. 

 
Da sekretariatet ikke mottok en tilbakemelding som forespurt, ble heller ikke saken satt opp på 
sakskartet til møte som var 19.09.19.  
 
Saksopplysninger: 
Kommunen som barnehagemyndighet har en oppgave i å påse at det er tilfredsstillende kvalitet 
på barnehagene. Det er satt krav til kommunens utøvelse av godkjenning av barnehager, 
kommunens ansvar og tilsynsrollen overfor kommunale og private barnehager i barnehageloven 
og tilhørende forskrifter. Dersom kravene til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling8 i 
private barnehager ikke er overholdt, kan kommunen bruke økonomiske reaksjoner i stedet for 
eller i tillegg til stenging jfr. Barnehageloven § 14a.  
 
Under gis en beskrivelse av kommunens rutiner og praksis for å utøve sin tilsynsfunksjon. Denne 
beskrivelsen er gitt på bakgrunn av informasjon som er innhentet fra økonomienheten i 
Kristiansand kommune.  
 
Kristiansand kommune har 46 ordinære private barnehager. 18 av disse eies av 
Læringsverkstedet, 2 av Trygge barnehager og en Espira barnehage. Ut over disse 
konsernbarnehagene er det stort spenn i eierskapet der en har både foreldre-eide barnehager, 
barnehager som er eid av bedrifter, menigheter/trossamfunn, studentsamskipnad, stiftelser og 
enkeltpersoner. Kommunen har også 15 familiebarnehager. 
 
Kristiansand kommune gjennomgår innkomne regnskap for de private barnehagene hvert år, men 
har som det fremkommer av revisjonens brev til kontrollutvalget 22.08.19 ikke gjennomført det 
en kaller økonomisk tilsyn. Økonomisk tilsyn gjennomføres normalt når kommunen ut fra 
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regnskapet mener at en barnehage bryter barnehageloven §14a og oppretter en tilsynssak ut fra 
det og konkluderer med om det er grunnlag for å kreve tilskudd tilbakebetalt eller ei. 
Agenda Kaupang rapporten fra 2017 viste at det gjennomføres få økonomiske tilsyn på 
landsbasis og kun en kommune hadde da fått tilbakebetalt tilskudd som følge av økonomiske 
tilsyn. I kapittel 4.7 «Vurdering av regelverket» fremkommer det at alle kommunene de 
intervjuet mente at regelverket var uklart og innviklet. Flere av kommunene mente at de hadde 
brukt mye tid på arbeidet og fått lite igjen for innsatsen. Det er mange eksempler i Agenda 
Kaupang rapporten på at kommunene ikke får medhold i klagesaker. Kommunene kan for 
eksempel ikke legge en gitt prosent til grunn for hva som er vesentlig lavere 
bemanningskostnader enn det tilsvarende kommunale barnehager har. 
 
Økonomienheten har opplyst at Kristiansand kommune har spurt ASSS-kommunene om antall 
gjennomførte tilsyn i 2018. De opplyser videre at de har fått svar fra 6 kommuner der to ikke 
hadde gjennomført økonomisk tilsyn. Det var gjennomført/avsluttet 4 tilsyn etter 
barnehagelovens §14a punkt b og ett tilsyn etter punkt c. Det var kun en kommune som har fått 
tilbakebetalt tilskudd som følge av økonomisk tilsyn. Økonomienheten mener at det kan 
indikere, i tillegg til at reglene er for uklare og at kommunene har for stor bevisbyrde ovenfor 
Fylkesmennene, at enten så bryter barnehagene ikke i stor grad reglene, eller så er reglene ikke 
strenge nok. (i form av hvordan de skal tolkes).  
 
Økonomienheten slår fast at kommunen avkorter tilskuddet dersom barnehagene har flere barn 
enn det de er godkjent for ut fra godkjent leke og oppholdsareal, og avkorter også 
familiebarnehager som har flere barn enn lovlig kombinasjon av små og store barn. Det har også 
vært private familiebarnehager som har fått anbefaling om å sette ned husleie og som har 
etterfulgt dette. Videre opplyser de at kommunen har barnehager med kommunal lånegaranti, og 
som dermed ikke har lov å ta ut utbytte. Det er pågående sak med en barnehage som tok ut et 
større konsernbidrag i 2017 der barnehagen har fått brev om å tilbakebetale det beløpet. 
Økonomi og tilsynssiden har jevnlige møter der en eventuelle problemstillinger med private 
barnehager tas opp. 
 
Videre opplyses det at barnehagelovens § 14a tolkes slik at så lenge vilkår a, b og c er oppfylt er 
barnehagens resultat å regne som rimelig. I forhold til punkt c har det vist seg at barnehagene 
skal ha veldig lave personalkostnader for at kommunene skal kunne avkorte i tilskuddene/kreve 
tilskudd tilbakebetalt. Lønnskostnadene utgjør i snitt ca. 85 % av private barnehagers kostnader.  
 
I forslag til Statsbudsjett 2020 foreslår regjeringen å opprette et nasjonalt tilsynsorgan som har 
økonomisk tilsynsansvar for private barnehager. Forslaget innebærer at det kommer på plass et 
tilsynsorgan som har det helhetlige økonomiske tilsynsansvaret med alle barnehagene som 
inngår i samme selskap. Dette vil også gi et mer spesialisert miljø med gode forutsetninger for å 
kunne løse oppgaven effektivt. Departementet vil delegere tilsynsoppgaven til 
Utdanningsdirektoratet.  
Det nasjonale tilsynsorganet skal etter planen ligge i Molde ref.: https://ksu.no/artikler/ksu-
no/97791-jan-tore-sanner-30-nye-statlige-arbeidsplasser-til-molde  
 
Økonomienheten i Kristiansand kommune er av den oppfatning at opprettelsen av et nasjonalt 
tilsynsorgan er riktige vei å gå. Videre mener de at også det vil fremskynde bedre vilkår for å 
føre økonomisk tilsyn. 
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I tillegg til informasjonen om økonomiske tilsyn som går frem av denne saken, er 
økonomirådgiver Kjetil Solvang og assisterende oppvekstdirektør Svein Tore Kvernes invitert til 
kontrollutvalgets møte for å redegjøre for saken. I tillegg til å svare på eventuelle spørsmål fra 
utvalgets medlemmer.  
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av redegjørelsen som vil bli gitt i møte.  
 
 
Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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63/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Kommunens tilsyn med 
byggesaker og ulovlighetsoppfølging 
 
Arkivsak-dok.  18/03391-11 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Kristiansand kontrollutvalg 12.11.2019 63/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Rådmannens tilbakemelding tas til orientering. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 11.04.19 sak 14/19, Forvaltningsrevisjonsrapport - 
Kommunens tilsyn med byggesaker og ulovlighetsoppfølging. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport – Kommunens tilsyn med byggesaker og 

ulovlighetsoppfølging til etterretning og oversender saken til bystyret med følgende forslag til 

vedtak: 

 

Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport - Kommunens tilsyn med byggesaker og 

ulovlighetsoppfølging til etterretning og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger. 

 

Bystyret ber videre rådmann om å gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 

12.08.19 for de tiltak som er satt i gang for å følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger. 

 

Rådmannens tilbakemelding legges med dette frem for kontrollutvalget. 
 
Saksopplysninger: 
Forvaltningsrevisjonsprosjekt har hatt som formål å undersøke Kristiansand kommunes 
tilsyn med byggesaker og arbeid med ulovlighetsoppfølging. I tillegg har revisjonen gjennomgått 
kommunens rutiner for forebygging og håndtering av korrupsjon og misligheter. Gjennom 
prosjektet har revisjonen besvare følgende problemstillinger: 

1. Utøver Kristiansand kommune sin lovpålagte tilsynsplikt på en tilfredsstillende måte? 
2. Har kommunen etablert et tilfredsstillende system som sikrer at ulovlige byggetiltak blir fulgt 

opp? 
3. Har kommunen tilfredsstillende retningslinjer og rutiner for å forebygge, avdekke og håndtere 

misligheter og korrupsjon i forbindelse med myndighetsutøvelse i byggesaker? 

 
Oppsummert konkluderte revisjonen med følgende under hver problemstilling: 
 
Problemstilling 1. 
Omfanget av tilsynsvirksomheten i Kristiansand kommune har vært varierende i perioden 2013-
2018. Revisjonen vurderer imidlertid at omfanget de senere år har vært av en slik grad at det 
oppfyller lovens krav. Revisjonen vurderer at det bør utarbeides rutiner på tilsyn og at malene 
bør oppdateres. Videre vurderer revisjonen at praksisen vedrørende tilsyn av prioriterte områder 
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har forbedringspotensial, samt at kommunen bør oppfylle byggesaksforskriftens krav om 
rapportering av tilsynsaktiviteten på de prioriterte områdene. 
 
På bakgrunn av revisjonens dokumentgjennomgang vurderer de at kommunens arbeid med 
kvalitetsdokumenter i form av tilsynsstrategi og rapporter kan forbedres. Revisjonen vurderer 
herunder at tilsynsstrategien i Kristiansand kommune ikke tilfredsstiller kravene i 
byggesaksforskriften, og at strategien er lite implementert. Kommunen har etter revisjonens 
vurdering en tilfredsstillende praksis vedrørende utarbeidelse og dokumentering av 
tilsynsrapporter ved tilsyn med kvalifikasjoner. Revisjonen vurderer imidlertid at kommunen bør 
sikre at tilsynsrapporter ved andre utførte tilsyn blir utarbeidet, og lagret i Public 360. Videre 
vurderer revisjonen at kommunen har en lite tilfredsstillende praksis vedrørende utarbeidelsen av 
årlige rapporter over tilsynsvirksomheten. 
 
Problemstilling 2. 
Revisjonen mener at det er positivt at kommunen har lagt til rette for at ulovlige forhold blir 
avdekket ved å benytte mulighetene til informasjonsinnhenting i eget arbeid og ved 
informasjonsutveksling med andre etater både internt i kommunen og eksternt. Videre vurderer 
revisjonen at kommunen har god praksis for mottak av innkommet melding om mulig ulovlig 
forhold, utsendelse av forhåndsvarsel og utforming av vedtak i ulovlighetsoppfølgingen. 
 
Revisjonen vurderer det som positivt at antall ufordelte saker er redusert. Videre vurderer 
revisjonen at det er lite tilfredsstillende at kommunen ikke har rutine på å følge opp antall 
ulovlighetsoppfølgingssaker som er fordelt til saksbehandlerne. På bakgrunn av dette vurderer 
revisjonen at det foreligger svakheter ved oppfølgingen av, og herunder fremdriften i, 
ulovlighetsoppfølgingssaker. Videre vurderer de at rutinene og praksisen vedrørende 
dokumentasjon av befaringer og tilsynsrapporter har forbedringspotensial. 
 
Problemstilling 3. 
Revisjonen vurderer at internkontrollen på de gjennomgåtte områdene i hovedsak er 
tilfredsstillende. Retningslinjene og rutinene vedrørende etikk og varsling anses som gode. 
Revisjonen er imidlertid enig med kommunen om at rutinen for håndtering av økonomiske 
misligheter bør revideres. Videre vurderer revisjonen at kommunen har et tilfredsstillende 
system for arkiv, samt at det er lagt godt til rette for innsyn ved opprettelse av åpne nettbaserte 
arkiv. Revisjonen vurderer at det bør dokumenteres at habilitetsvurdering er foretatt for å oppnå 
tilfredsstillende internkontroll. 
 
Revisjonen vurderer at deler av rutinene vedrørende sidemannskontroll og habilitet har 
forbedrings-potensial, samt at det for videreutvikling av internkontrollsystemet bør foretas 
vurderinger av risiko. Vurderinger av risiko kan foretas gjennom en ROS-analyse. En risiko- og 
sårbarhetsanalyse vil gi bevissthet om risiko og sårbarhet i kommunen, og vil kunne gi kunnskap 
som kan bidra til å forebygge og håndtere misligheter og korrupsjon i organisasjonen. 
 
På bakgrunn av funnene i rapporten gav revisjonen ti anbefalinger som både kontrollutvalget og 
bystyret sluttet seg til, og som er grunnlag for denne oppfølgingen. Kommunens kommentar 
følger i kursiv under hver enkelt problemstilling. 
 

1. Kommunen bør oppdatere malene som er utarbeidet til bruk ved tilsyn med korrekte 
lovhenvisninger. 
Dette er utført, og vi har i tillegg fått implementert flere maler via storbynettverket for tilsyn der 
vi deltar. 
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2. Kommunen bør utarbeide en oppdatert tilsynsstrategi som tilfredsstiller innholds kravet i 
byggesaksforskriften § 15-1. Tilsynsstrategien bør behandles politisk og strategien bør 
implementeres. 
Tilsynsstrategi er utarbeidet. På grunn av forestående kommunesammenslåing og 
omorganisering er den foreløpig ikke politisk behandlet. 
 

3. Kommunen bør utforme årlige rapporter om tilsynsvirksomheten. 
Vi rapporterer alle tilsyn, inkludert type tilsyn, til SSB/Kostra. 

 
4. Kommunen bør etablere en rutine for å sende oversikt til departementet med vurdering av tilsyn 

på prioriterte områder. 
Det er Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) som drifter denne ordningen, jf veiledning til SAK10 
§ 15-3 annet ledd. Det fremgår av denne at rapporteringen skal skje elektronisk og at 

kommunene får nærmere informasjon når det nærmer seg tidspunktet for innrapportering. Vi har 
gått gjennom kommunens arkiver, og kan ikke se at vi har fått slik informasjon siden 2012. Vi har 
etterlyst dette fra DiBK. Vi får opplyst at dette systemet fungerer dårlig, og dette er bekreftet av 

departementet. Vi skal ved utløpet av gjeldende periode med tidsavgrenset tilsyn, i januar 2020, 
igjen purre på DiBK for å sikre at vi er med på den elektroniske rapporteringen. 

 
5. Kommunen bør utarbeide tilsynsrapport ved utført tilsyn i den enkelte sak, samt ha et 

internkontrollsystem som sikrer dokumentasjon og arkivering. 
Vi utarbeider i all hovedsak tilsynsrapport ved utført tilsyn i den enkelte sak, og vi bruker 

sak/arkiv systemet Public360° for all dokumentasjon og arkivering. 
 

6. Kommunen bør ha et internkontrollsystem som sikrer fremdriften i saker om 
ulovlighetsoppfølging. 
Vi har et system som sikrer at alle ulovligheter blir fulgt opp. I systemet påføres dato når 
ulovligheten er varslet, og når varselbrev er sendt ut. Forslag til konklusjon blir påført, og saken 
blir deretter fordelt til saksbehandler/ jurist. 

 
7. Kommunen bør ha rutiner for når befaringer og besiktigelser skal dokumenteres og hvordan dette 

skal gjøres. 
Befaringer/ besiktigelser foretas av den enkelte saksbehandler, alltid sammen med en kollega. All 
dokumentasjon/ bilder etc. blir arkivert i Public360°. 

 
8. Kommunen bør klargjøre i rutinene hvilke kontroller som skal gjøres før utsending av vedtak. 

Vi har rutine for sidemannskontroll og parafering av leder. 
 

9. Kommunen bør bygge på risikovurderinger i det videre arbeidet med internkontrollsystemet for 
byggesaksavdelingen. 
Usikker på hva som menes. Det henvises til punkt 7.7. Dette punktet handler om habilitet, 

kommentert i punkt 10, men i tillegg skal kommunen ha revidert rutine for «økonomiske 
misligheter og andre straffbare forhold begått av ansatte». 
 

10. Kommunen bør iverksette internkontroll som innebærer at det dokumenteres at det er foretatt en 
vurdering av habilitet. 
Vi har innført eget sjekkpunkt i alle maler der saksbehandler må foreta et bevisst valg på om 
vedkommende er habil til å behandle saken eller ikke. 

 
 
Rådmann ved plan- og bygningssjef har gitt en skriftlig tilbakemelding på tiltak som er iverksatt 
og planlagt for å følge opp vedtaket og revisjonens anbefalinger. Tilbakemelding ligger vedlagt. 
 
I tillegg møter plan- og bygningssjef Venke Moe i sammen med teknisk direktør Terje Lilletvedt 
for å redegjøre for oppfølgingen av rapporten og svare på spørsmål i møtet. 
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Vurdering fra sekretariatet: 
Etter sekretariatets vurdering har rådmann i sin tilbakemelding til kontrollutvalget vist at 
forvaltningsrevisjonsrapportens punkter til forbedring er og vil bli fulgt opp. Sekretariatet 
anbefaler at kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering. 
 
 
Vedlegg:  

- Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Kommunens tilsyn med byggesaker og 
ulovlighetsoppfølging datert 05.11.19 

 
 

Vedlegg til sak 

Tilbakemelding på 
forvaltningsrevisjonsrapport – Kommunens tilsyn med byggesaker og ulovlighetsoppfølging 
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64/19 Oppfølging av varslingssak - Teknisk sektor 
 
Arkivsak-dok.  18/11284-13 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 12.11.2019 64/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet saken i møte 19.09.19 sak 55/19. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Saken utsettes. 

 

I januar 2018 ble varslingsutvalget i Kristiansand kommune kjent med, fra Agder 
Kommunerevisjon IKS, at de hadde fått henvendelser om flere forhold ved en av enhetene 
knyttet til teknisk sektor. Forholdene ble ansett som så alvorlige at de ble videresendt som et 
varsel til varslingsutvalget. 
 
Teknisk direktør Terje Lilletvedt var invitert til kontrollutvalgets møte 27.09.18 sak 57/18 for å 
redegjøre for oppfølgingen av saken. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til foreløpig orientering og ber om å bli orientert om utfallet 

av saken. 

 
Med bakgrunn i at saken nå har fått en slutt, har kontrollutvalget med bakgrunn i vedtaket over 
invitert Teknisk direktør til å redegjøre for saken. 
 
Saksopplysninger: 
På vegne av kontrollutvalget har sekretariatet fulgt opp saken. Teknisk direktør har på 
forespørsel oppgitt status for oppfølging av saken underveis i prosessen. Det har gått frem av 
tilbakemeldingene at det har blitt igangsatt flere konkrete tiltak og sektoren har frem til nylig 
jobbet med saken. 
 
Nå foreligger varslingsgruppens sluttrapport, og det fremgår av rapporten at varslingsgruppen nå 
har lukket saken. 
 
Det vises for øvrig til sluttrapporten som ligger vedlagt (unntatt offentlighet jfr. 
Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13,1). 
 
Med bakgrunn i at varslingsgruppen nå har lukket saken, er teknisk direktør invitert til 
kontrollutvalgets møte for å gi en ny redegjørelse. I tillegg til å svare på eventuelle spørsmål. 
 
Vurdering fra sekretariatet: 



 

 17  

På grunn av at saken inneholder opplysninger som er taushetsbelagt etter lovverket vil 
sekretariatet anbefale utvalget å lukke møtet under behandlingen jfr. Kommunelovens § 31.3 – 
jfr. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13,1. 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av redegjørelsen fra teknisk direktør som vil 
bli gitt i møte. 
 
 
Vedlegg:  

- Varslingsgruppens sluttrapport (U.OFF. iht. Offl. § 13 jf. Fvl. § 13,1) 
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65/19 Oppfølging - Status for utbygging av Odderøya renseanlegg 
 
Arkivsak-dok.  17/14051-23 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 12.11.2019 65/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.  
 
Kontrollutvalget opprettholder tidligere vedtak om å få en skriftlig tilbakemelding/evaluering når 
prosjektet er ferdigstilt. 
 
Som en del av tilbakemeldingen/evalueringen ber kontrollutvalget om en vurdering av hvordan 
entrepriser kan kvalitetssikres bedre, herunder risikovurderinger ved valg av underleverandører. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 22.02.18 sak 1/18, Oppfølging - Kostnadssprekken på 
renseanlegget på Odderøya. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Saken tas til foreløpig orientering. 

 

Kontrollutvalget ber om en skriftlig tilbakemelding/evaluering når prosjektet er ferdigstilt. 

 
Kontrollutvalget ber om en vurdering av hvordan entrepriser kan kvalitetssikres bedre, herunder 

risikovurderinger ved valg av underleverandører. 

 
Videre har kontrollutvalget i møte 11.04.19 sak 19/19-1 etterlyste svar vedr. sak 1/18, 
Oppfølging – Kostnadssprekken på renseanlegget på Odderøya.  
 
Kontrollutvalget ber sekretariatet om å undersøke status for saken og melde tilbake til utvalget. 

 
I tillegg fremkom det under møtebehandlingen at dette bør ses i sammenheng med Kristiansand 
kommunes a-krimmodell og seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter. 
 
2. tertialrapport 2019 – Investeringsdelen viser en ny prognose for prosjektet, og som følge av 
det har kontrollutvalget bedt om en ny redegjørelse for saken.  
 
Saksopplysninger: 
Prognosen som går frem av 2. tertialrapport 2019 – Investeringsdelen viser at rammen for 
prosjektet totalt er økt til 516 mill. kr. Dette skyldes konkurs til leverandør Goodtech 
Environment AB (GEAB). Sveisereparasjoner og tilhørende kostnader for forsinkelser ble krevd 
dekket av GEAB og har ikke vært tatt med i prognosen tidligere. Reparasjon av sveisene har 
alene et anslag på nærmere 40 mill. kr, som kommunen nå selv må dekke. 
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Videre går det frem at renseanlegget er i test og innkjøringsfase. Det pågår ombygging og 
tilpasninger til eksisterende anlegg utover høsten, blant annet gassmotor og råtneanlegg for slam. 
Anlegget forventes å stå helt ferdig våren 2020. 
 
Rådmann opplyser i saken til bystyret at midler til å dekke overskridelser må innarbeides i 
budsjett for 2020. 
 
Videre har sekretariatet innhentet status for utbygging av Odderøya renseanlegg pr 11.10.2019, 
hvor prosjektleder skriver følgende: 
 
Det nye renseanlegget ble satt i drift 21. mai 2019. Arbeidet med reparasjon av sveis er ferdig 

utført.  

 

Noen prosesstrinn er ennå ikke satt i drift, slik som det biologiske rensetrinnet, råtneanlegg og 

gassmotorer. Arbeid som utføres nå i høst er arbeid som måtte vente til etter vannomlegging 21. 

mai og igangkjøring av prosesstrinn som gjenstår.  Det er også et omfattende arbeid med 

prøvedrift og inntrimming av det nye renseanlegget. 

 

Den 10. juni 2019 ble det åpnet konkurs i Goodtech Environment AB (GEAB), Entreprenøren for 

maskin- og prosessentreprisen, som inkluderte sveisearbeidet. Som kjent hadde GEAB stevnet 

Kristiansand kommune og kommunen gikk til motsøksmål mot GEAB. Det blir dermed pga. 

konkursen i GEAB ikke noen videre prosess med rettsforhandlinger. 

 

Prognosen for utbyggingen er betydelig økt sammenliknet med rapportert våren 2019. Dette 

skyldes i hovedsak konkursen i GEAB. Sveisereparasjoner og tilhørende kostnader ble krevet 

dekket av GEAB. Disse kostnadene er på grunn av konkursen nå en del av prognosen. 

Sluttoppgjør med enkelte entreprenører og pågående sammenkobling av nytt anlegg med det 

gamle har også medført at prognosen har øket. 

 

Prognosen totalt for prosjektet er 525 mill. kr. Våren 2019 var prognosen 480 mill. kr. 

Prosjektet er i sluttfasen. Gjenstående arbeid vil i hovedsak bli utført før nyttår. Noe arbeid vil 

bli utført i løpet av de første månedene i 2020. 

 
Tekniskdirektør Terje Lilletvedt og prosjektleder Torleif Jacobsen er invitert til kontrollutvalgets 
møte for å redegjøre for saken, i tillegg til å svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets 
medlemmer.  
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta saken til foreløpig orientering. Videre anbefaler 
sekretariatet kontrollutvalget om å opprettholde tidligere vedtak hvor de har bedt om en skriftlig 
tilbakemelding/evaluering når prosjektet er ferdigstilt. 
 
Som følge av at det er valgt nytt kontrollutvalg for perioden 2019 til 2023, vil det etter 
sekretariatets vurdering være naturlig at det nye kontrollutvalget følger opp saken. 
 
 
Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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66/19 Vurdering av fullmaktsskjema ved offentlige anskaffelser 
 
Arkivsak-dok.  18/05891-12 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 12.11.2019 66/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar revisjonens vurdering av fullmaktsskjema ved offentlige anskaffelser til 
orientering, og slutter seg til anbefalingen om å endre innholdet i fullmaktsskjema. 
 
Kontrollutvalget ber om å få tilsendt fullmaktsskjemaet når det er endret. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 11.04.2019 sak 13/19. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

Kontrollutvalget ber revisjonen om å kontrollere om kommunens praksis med fullmakt til å 

kontrollere a-krimprinsippene har riktig hjemmelsgrunnlag, og hvorvidt fullmakten er iht. lov og 

forskrift om offentlige anskaffelser. 

 

Revisjonen har med bakgrunn i vedtaket over foretatt en vurdering av fullmaktsskjema ved 
offentlige anskaffelser.  
 
Saksopplysninger: 
I sak 129/18 vedtok bystyret i Kristiansand kommune en egen a-krimmodell og bestemmelser 
som skulle sikre at kommunen kun bruker seriøse leverandører. Dette innebærer at leverandører 
må signere en fullmakt slik at oppdragsgiver (kommunen) kan innhente ulike taushetsbelagte 
opplysninger. Leverer ikke leverandøren en slik signert fullmakt vil den aktuelle leverandøren bli 
avvist.  
 
Ved å benytte et slikt fullmaktsskjema har Kristiansand kommune ønsket å innhente 
taushetsbelagte opplysninger om leverandøren og eventuelle underleverandører, men også deres 
arbeidstakere, styreleder og daglig leder. Opplysningene det ønskes informasjon om er 
eventuelle straffbare forhold, økonomiske forhold og lønns- og arbeidsforhold.  
 
Revisjonen har vurdert ulike problemstillinger knyttet til bruken av dette skjemaet. Revisjonen 
har blant annet vurdert hvorvidt kommunen har hjemmel til å avvise leverandører dersom 
fullmaktsskjemaet ikke blir signert. Revisors vurdering følger vedlagt, og redegjør nærmere for 
hva revisjonen har vurdert.  
 
Agder Kommunerevisjon IKS har innhentet bistand fra KS advokatene for å vurdere om det 
nevnte fullmaktsskjemaet for innhenting av taushetsbelagte leverandøropplysninger ved 
gjennomføring av offentlige anskaffelser er i henhold til gjeldende regelverk og om en 
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leverandør skal avvises dersom fullmakten ikke blir innlevert, herunder signert i karensperioden. 
Under følger en kort oppsummering av konklusjonene til KS. Vi viser for øvrig til vurderingen 
av KS i sin helhet (vedlegg). 
 
Det første spørsmålet som stilles er om oppdragsgiver (Kristiansand kommune) har rett til å 
kreve de taushetsbelagte opplysningene fremlagt. 
 
I vurderingen konkluderer KS dermed med at Kristiansand kommune ikke har hjemmel 
til å innhente alle opplysningene som følger av fullmaktsskjema. Det blir konkludert med 
at det foreligger brudd på anskaffelsesregelverket dersom kommunen krever fullmakt for 
samtlige forhold i fullmaktsskjema. I et slikt tilfelle vil Kristiansand kommune kunne være 
forpliktet til å avlyse konkurransen. 
 
Det neste spørsmålet som ble stilt var hvorvidt en leverandør skal avvises dersom fullmakten 
ikke blir innlevert, herunder signert i karensperioden.  
 
KS konkluderer dermed med at dersom det fremgår av konkurransedokumentene at 
fullmaktsskjema skal signeres, så vil nok en manglende signatur utgjøre et vesentlig avvik 
mot konkurransedokumentene. Kristiansand kommune vil i så fall være forpliktet til å 
avvise tilbudet. 
 
På bakgrunn av vurderingene som er gjort i saken anbefaler revisjonen at Kristiansand kommune 
bør endre innholdet i fullmaktsskjema. De punktene om taushetsbelagte opplysninger som 
Kristiansand kommune ikke har hjemmel til å kreve fremlagt bør tas ut av fullmaktsskjema. 
Fullmaktsskjema bør ikke brukes før slik endring er gjennomført. 
 
Kemneren har i møte med revisjonen 21.10.19 opplyste at de vil endre fullmaktsskjema basert på 
tilbakemeldingen fra KS og innarbeide endringene før saken tas opp i det nye bystyret. 
 
Agder Kommunerevisjon IKS vil redegjøre nærmere for vurdering av fullmaktsskjema ved 
offentlige anskaffelser i møte.  
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet slutter seg til de vurderingene som både KS advokatene og revisjonen har foretatt i 
saken, og tilråder kontrollutvalget å slutte seg til anbefalingen om å endre innholdet i 
fullmaktsskjema. 
 
Videre anbefaler sekretariatet kontrollutvalget om å be om å få tilsendt fullmaktsskjemaet når det 
er endret.  
 
Vedlegg:  

- Revisjonens vurdering av fullmaktsskjema ved offentlige anskaffelser 
- KS Notat - Vurdering av fullmaktsskjema ved offentlige anskaffelser 

 

Vedlegg til sak 

Revisjonens 
vurdering av fullmaktsskjema ved offentlige anskaffelser

KS Notat - 
Vurdering av fullmaktsskjema ved offentlige anskaffelser 
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67/19 Restanselist for kontrollutvalgets saker pr. 05.11.19 
 
Arkivsak-dok.  19/10229-3 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 12.11.2019 67/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalgets restanseliste pr. 05.11.19 tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 
Fra i år legger sekretariatet frem restanseliste til kontrollutvalget to ganger årlig. Listen 
inneholder saker som er under behandling i utvalget, og hvor det avventes ytterligere 
informasjon, avklaring eller oppfølging. Oversikten pr. 05.11.19 følger som trykt vedlegg. 
 
Pr. 05.11.19 var det 19 saker under oppfølging. Sekretariatet vil gi en nærmere redegjørelse for 
status i sakene i møte.  
 
I forbindelse med kommunereformen i 2020 skal Kristiansand, Søgne og Songdalen slås sammen 
til Kristiansand kommune. I henhold til gjeldende lovverk skal det være skarpt skille i alle 
arkiver, og avsluttede arkiver skal avleveres til depot. Derfor vil det også være viktig for 
kontrollutvalget å ha klart for seg restanse for utvalgets åpne saker, slik at de kan bli avsluttet i 
god tid før 01.01.2020. 
 
 
Vedlegg:  

- Restanselist for kontrollutvalgets saker pr. 05.11.19 

 
 

Vedlegg til sak 

Restanselist for 
kontrollutvalgets saker pr. 05.11.19 
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68/19 Orientering fra revisjonen 12.11.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00178-13 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 12.11.2019 68/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å 
holde seg orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor 
kontrollutvalget gjennom året. 
 
Saksopplysninger: 
Agder Kommunerevisjon IKS vil orientere om følgende i møte: 

1. Løpende revisjon 
 

2. Status – Pågående arbeid 
a. Forvaltningsrevisjon – Bekjempelse av barnefattigdom i Nye Kristiansand kommune 
b. Risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
c. Øvre Slettheia barnehage 

 
 
Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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69/19 Referatsaker 12.11.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00183-13 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 12.11.2019 69/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 

1. Referatsaker 
a. Status for oppfølging av tilsynsrapport - "Historien om Stina" 

 
2. Innkommen post: 

Ingen innkommen post. 
 

3. Saker behandlet i kommunale utvalg: 

Ingen saker. 
 

4. Neste møte 12.12.19 – Første møte for nytt kontrollutvalg  

 
 
Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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70/19 Eventuelt 12.11.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00186-13 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 12.11.2019 70/19 

 
 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
 


