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Arkivsak-dok. 19/00173-56 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Kristiansand kontrollutvalg 07.11.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 12.11.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 11.11.19 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Møteinnkalling 11.11.19 
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Arkivsak-dok. 19/00173-57 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Kristiansand kontrollutvalg 12.11.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 19.09.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 19.09.19 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll 19.09.19 
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Møteprotokoll  
 

Kristiansand kontrollutvalg 

 
Dato: 19.09.2019 kl. 12:00 
Sted: Rådhuskavartalet, møterom Anna Jakobsen 
Arkivsak: 19/00173 
  
Til stede:  Makvan Kasheikal (DEM), Terje Pettersen (H), Vidar Karlsen (KRF), May 

Erna Karlsen (SV)  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Leif Andreas Lyngø (AP) for Svein Kjetil Stallemo (Ap) 

  
Forfall:  Svein Kjetil Stallemo (Ap) 
  
Andre: Revisjonssjef Tor Ole Holbek 

Ass. revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen 
Registrert revisor Rita Yggeseth, sak 54/19  
 
Adm. Sjef Kristiansand Havn Ann-Lisbeth Reisænen, sak 54/19  
Virksomhetsleder Anne Sofie Hellebø, sak 56/19 

  
Protokollfører: Rådgiver Alexander Etsy Jensen 
  

 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

8/19 19/00173-49 Godkjenning av møteinnkalling 19.09.19 3 

Møteprotokoll 

8/19 19/00173-50 Godkjenning av protokoll fra møte 04.09.19 4 
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Saker til behandling 

54/19 19/15219-5 
Oppfølging - Revisors oppsummering av årsoppgjør Kristiansand 
Havn KF 2018 

5 

55/19 18/11284-11 Oppfølging av varslingssak - Teknisk sektor 6 

56/19 18/12787-16 
Notat fra revisjonen vedr. rutiner for handling for eller sammen med 
samtykkekompetente beboere 

7 

57/19 19/00178-11 Orientering fra revisjonen 19.09.19 8 

58/19 19/00183-11 Referatsaker 19.09.19 9 

59/19 19/00186-11 Eventuelt 19.09.19 10 

    

 
 
Kristiansand, 19.09.2019 
 
 
Makvan Kasheikal        Alexander Etsy Jensen 
Kontrollutvalgsleder        Rådgiver  
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Møteinnkalling 

8/19 Godkjenning av møteinnkalling 19.09.19 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 19.09.2019 8/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Møteinnkalling 19.09.19 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Møteinnkalling 19.09.19 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

8/19 Godkjenning av protokoll fra møte 04.09.19 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 19.09.2019 8/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 04.09.19 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 04.09.19 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

54/19 Oppfølging - Revisors oppsummering av årsoppgjør Kristiansand 
Havn KF 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Kristiansand kontrollutvalg 19.09.2019 54/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Revisjonen har utarbeidet et notat: «Grunnlag for brev til Kristiansand Havn KF» datert 
12.09.19. I tillegg redegjorde revisjonen for gjeldende regelverk for dette området og hva som 
er grunnlaget for revisjonens merknader.  
 
Kristiansand Havn KF ved administrasjonssjef Ann-Lisbeth Reisænen var også invitert til 
møtet for å redegjøre for de merknadene som blir tatt opp i oppsummeringsbrevet og hvordan 
de vil bli fulgt opp.  
 
Forslag fremsatt av leder i møte: 
Kontrollutvalget tar revisjonens notat, samt redegjørelsen fra Kristiansand Havn KF til 

orientering.  

 
Votering 
Enstemmig for leders forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar revisjonens notat, samt redegjørelsen fra Kristiansand Havn KF til 
orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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55/19 Oppfølging av varslingssak - Teknisk sektor 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 19.09.2019 55/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Av hensyn til at ikke Teknisk direktør ikke hadde anledning til å stille i møte før kl. 14:00 
(avklart i forkant), anbefalte sekretariatet at saken utsettes til neste møte.  
 
Forslag fremsatt av sekretariatet i møte: 
Saken utsettes. 

 
Votering 
Enstemmig for sekretariatets forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken utsettes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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56/19 Notat fra revisjonen vedr. rutiner for handling for eller sammen med 
samtykkekompetente beboere 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Kristiansand kontrollutvalg 19.09.2019 56/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens notat vedr. rutiner for handling for eller sammen med 
samtykkekompetente beboere til orientering, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.  
 
 
Møtebehandling 
Agder Kommunerevisjon IKS redegjorde for revisjonens notat vedr. rutiner for handling for 
eller sammen med samtykkekompetente beboere. Revisjonen fokuserte ikke på enkeltsaken 
som er bakgrunn for saken, men begrenset det til å omhandle de elementer som går på 
kommunens rutiner og internkontroll på området (systemnivå). På den måten kunne saken 
behandles i åpent møte. 
 
Virksomhetsleder Anne Sofie Hellebø var også tilstede under behandlingen av saken på vegne 
av helse- og sosialdirektøren. Virksomhetsleder bidro med utfyllende informasjon og svarte 
på spørsmål fra utvalgets medlemmer.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar revisjonens notat vedr. rutiner for handling for eller sammen med 
samtykkekompetente beboere til orientering, og slutter seg til revisjonens anbefalinger. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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57/19 Orientering fra revisjonen 19.09.19 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 19.09.2019 57/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Agder Kommunerevisjon IKS orienterte om følgende i møte: 

1. Løpende revisjon 
Ass. Revisjonssjef Monica H. Smith-Tønnessen orienterte om løpende revisjon.  
 

2. Status – Pågående arbeid 
a. Øvre Slettheia barnehage 

 
Revisjonen arbeider med saken og melder tilbake til kontrollutvalget så snart 
notatet er ferdig. 

 
b. Tilbakemelding fra revisjonen vedr. kommunens praksis med fullmakt til å 

kontrollere akrimprinsippene har riktig hjemmelsgrunnlag, og hvorvidt 
fullmakten er iht. lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 
 
Revisjonen har bedt KS advokaten om en vurdering. Revisjonen legger frem 
ett notat når vurderingen foreligger. 
 

3. Status – pågående arbeid med mislighetssaker 
 
Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om pågående arbeid med mislighetssaker. 
Revisjonen kommer tilbake til disse i neste møte.   

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering.  
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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58/19 Referatsaker 19.09.19 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 19.09.2019 58/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

1. Referatsaker 
Ingen saker. 
 

2. Innkommen post: 
Ingen innkommen post. 
 

3. Saker behandlet i kommunale utvalg: 
a. Bystyret 18.09.19 sak 109/19 - Rapport fra selskapskontroll i Kanalbyen 

Utvikling AS 
 

4. Neste møte for sittende kontrollutvalg blir avholdt i henhold til vedtatt møte- og 
arbeidsplan, dersom det er behov for å behandle saker som berører eksisterende 
kommune. 
 
Møter i henhold til vedtatt møte og arbeidsplan: 24/10 – 14/11 – 12/12 
 
Kontrollutvalget ønsker at møte 12/12 kjøres som ett fellesmøte mellom nytt og 
gammelt kontrollutvalg, med påfølgende avslutning for sittende kontrollutvalg.  

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering.  
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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59/19 Eventuelt 19.09.19 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 19.09.2019 59/19 

 
 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
 
Møtebehandling 
Ingen saker ble behandlet under eventuelt. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 19/03280-14 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Kristiansand kontrollutvalg 12.11.2019 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av tilsynsrapport etter tilsyn med Kristiansand kommunes 

tjenester til personer med rus- og psykisk helseproblematikk 

 

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 
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HELSE OG SOSIAL 
Helse- og sosialdirektøren 

 

  

 

 

 

Postadresse Besøksadresse E-postadresse  

Kristiansand kommune Kirkegata 11 B 
Kristiansand 

   

Helse- og sosialdirektøren Vår saksbehandler Webadresse 
Postboks 417 Lund Jan Helge Lislevand http://www.kristiansand.kommune.no 
4604 KRISTIANSAND S Telefon Foretaksregisteret 
     NO963296746 

 

Fylkesmannen i Agder 
Postboks 788 Stoa 
4809 ARENDAL 
 
 
    

 

  

Vår ref.:  
201812430-11   
(Bes oppgitt ved henvendelse) 

Deres ref.:  
  2018/7523 

Dato: 
Kristiansand, 13.09.2019 

 
 
Revidert plan for retting av lovbrudd etter tilsyn med Kristiansand kommune 
tjenester med rus- og psykisk helseproblematikk 
 
Vedrørende sak 2018/7523 og plan for retting av lovbrudd avdekket etter tilsyn med 
Kristiansand kommunes tjenester til personer med rus- og psykisk helseproblematikk, sak 
201812430-6.  
Viser til sak 201812430-10 der Helse- og sosialsektoren dessverre må erkjenne at ikke alle 
tiltakene for retting av de tre lovbruddene etter tilsyn med tjenester til personer med rus- og 
psykisk helseproblematikk er implementert. I henhold til plan skulle alle tiltakene vært 
implementert innen 1. juli 2019 og fulgt opp ved en intern revisjon utført innen 1. desember. 
Helse- og sosialsektoren har utarbeidet en revidert plan med nye frister for tiltak som ikke er 
tilstrekkelig implementert og etterfølgende kontroll for å måle effekten av tiltakene.  

 
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.  
 
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. 
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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. 
 
 
Tiltakene som ikke er fullt ut implementert følges opp i helse- og sosialdirektørens 
dialogmøter med hver enkelt virksomhet. De enkelte tiltakene kvitteres ut når de er ferdig 
implementert. Frist: 1. november 2019.  
For å måle effekten av tiltakene vil helse- og sosialsektoren ved kvalitetsrådgiver og 
fagpersonell gjennomføre en internrevisjon av 10-15 journaler plukket ut etter de samme 
kriterier som ble valgt for tilsynet. Frist: 1. mai 2020. 
 
Med hilsen 
 
Wenche P. Dehli                                                                           Jan Helge Lislevand  
Helse- og sosialdirektør                                                                Rådgiver  

Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift  
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Arkivsak-dok. 19/16889-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Kristiansand kontrollutvalg 12.11.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2019 

 

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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Arkivsak-dok. 19/09515-11 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Kristiansand kontrollutvalg            

 

   

Oppfølging - Barnehagetilsyn etter barnehageloven  

 

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 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. 



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

 

  
2 

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. 

 

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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Arkivsak-dok. 18/03391-11 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Kristiansand kontrollutvalg 12.11.2019 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Kommunens tilsyn 

med byggesaker og ulovlighetsoppfølging 

 

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? 
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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 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 
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Postadresse Besøksadresse E-postadresse  
Kristiansand kommune       
Plan-, bygg- og oppmålingsetaten Vår saksbehandler Webadresse 
 Venke Moe http://www.kristiansand.kommune.no/ 
Kristiansand Telefon Foretaksregisteret  

 +47 38 24 32 13 NO963296746 
   

 

NOTAT 
 
Til: Kontrollutvalget 

  Dato: 05.11.2019 

Fra: Venke Moe Saksnr: 201907871-3 

  Arkivkode: --- 

     
   

 

 
Rapport til kontrollutvalget i Kristiansand kommune: Kommunens tilsyn med byggesaker og 
ulovlighetsoppfølging. 
 

Tilbakemelding til kontrollutvalget over tiltak. 

Revisjonens konklusjon – side 5 i rapporten – var at det var forbedringspotensial på noen områder, men 

at utførelsen av tilsyn og saksbehandlingen ved ulovlighetsoppfølging i hovedsak er god. 

Agder kommunerevisjon IKS anbefaler kommunen, i 10 punkter, forhold som bør endres og forbedres. 

1. Kommunen bør oppdatere malene som er utarbeidet til bruk ved tilsyn med korrekte 

lovhenvisninger. Kommunens kommentar: Dette er utført, og vi har i tillegg fått implementert 

flere maler via storbynettverket for tilsyn der vi deltar. 

2. Kommunen bør utarbeide en oppdatert tilsynsstrategi som tilfredsstiller innholdskravet i 

byggesaksforskriften § 15-1. Tilsynsstrategien bør behandles politisk og strategien bør 

implementeres. Kommunens kommentar: Tilsynsstrategi er utarbeidet. På grunn av forestående 

kommunesammenslåing og omorganisering er den foreløpig ikke politisk behandlet. 
3. Kommunen bør utforme årlige rapporter om tilsynsvirksomheten. Kommunens kommentar: 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. Kommunens kommentar: 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. Kommunens kommentar: 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. Kommunens kommentar: 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. Kommunens kommentar: Befaringer/ besiktigelser foretas av den enkelte 

TEKNISK 
Plan-, bygg- og oppmålingsetaten 
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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. 

Kommunens kommentar: Vi har rutine for sidemannskontroll og parafering av leder. 
9. Kommunen bør bygge på risikovurderinger i det videre arbeidet med internkontrollsystemet for 

byggesaksavdelingen. Kommunens kommentar: 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. Kommunens kommentar: 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.  
 

Avslutningsvis vil vi si at har styrket kapasitet og økt fokus på tilsyn og oppfølging av ulovligheter. Det 

vil i forbindelse med kommunesammenslåing bli opprettet egen avdeling for dette saksområdet i den 

nye kommunen, ledet av jurist. Vi innfører også nytt elektronisk saksbehandlingssystem, eByggesak, 

som har automatisk rapportering innbakt i programmet. Ved siste ansettelsesrunde ble det ansatt to 

nye jurister for å øke avdelingens kapasitet og kvalifikasjoner for å håndtere byggesaker generelt, og 

tilsyn/ ulovlighetsoppfølging spesielt, på en god måte. Det er nå totalt 6 jurister tilknyttet 

byggesaksavdelingen som saksbehandlere. 

 
 
Med hilsen 
 
Venke Moe 
Plan- og bygningssjef 
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Arkivsak-dok. 18/11284-13 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Kristiansand kontrollutvalg 12.11.2019 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av varslingssak - Teknisk sektor 

 

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. 
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Vurdering fra sekretariatet: 
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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Arkivsak-dok. 17/14051-23 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Kristiansand kontrollutvalg 12.11.2019 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging - Status for utbygging av Odderøya renseanlegg  

 

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.  
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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. 

 

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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Arkivsak-dok. 18/05891-12 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Kristiansand kontrollutvalg 12.11.2019 

 

 

Vurdering av fullmaktsskjema ved offentlige anskaffelser 

 

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 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). 



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

 

  
2 

 

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 
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Dokument nr.Til:

NOTAT

tr.to.2019Fra: Beatrice Dankertsen Hennyng Dato

nerevt IKS v Henriette Svendsen 19-9528

Kopitil

Vurdering av fullmaktsskjema ved offentlige anskaffelser

1. lnnledning og bakgrunn

Vi har fått i oppdrag å vurdere et fullmaktsskjema for innhenting av taushetsbelagte leverandøropplysninger ved

gjennomf6ring av offentlige anskaffelser. Slik vi har forstått oppdraget ønsker Agder Kommunerevisjon IKS både å

få en vurdering av lovligheten av fullmaktsskjema og om en leverandør skal awises dersom fullmakten ikke blir
innlevert, herunder signert i karensperioden.

Bakgrunnen for spørsmålet er at Kristiansand kommune i sak t29/t8 vedtok en egen a-krimmodell og

bestemmelser som skal sikre at kommunen kun bruker seriøse leverandører. Dette innebærer at leverandører må

signere en fullmakt slik at oppdragsgivere kan innhente ulike taushetsbelagte opplysninger.

2. Nærmere om fullmaktens innhold og formål

Det fremkommer av <Prosedyre - informosjon til tilbydere om krov til fullmokt>, at Kristiansand kommune skal gis

fullmakter til å bruke taushetsbelagt a-kriminformasjon i oppfølging og kontroll av inngåtte kontrakter. Med a-

kriminformasjon menes her informasjon om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter og andre a-krim

relaterte opplysninger som Arbeidstilsynet, NAV, politi, Skatteetaten og kemneren har tilgang på. Fullmakten skal

gis av leverandører, deres underleverandører, eiere (ved styreleder) og daglig ledere. Fullmakten må være signert

av levera nd 6r enL, styre led er og dagl ig leder, f ør kontra ktsigne ring.

De taushetsbelagte opplysningene gjelder både forhold ved leverandøren som sådan, men også arbeidstakeres
personopplysninger.

Det fremkommer av prosedyren at de taushetsbelagte opplysninger skal benyttes til å vurdere om kommunens

vedtatte a-krimprinsipper er oppfylt. Videre at opplysningene skal behandles i samsvar med bestemmelser for
behandling av taushetsbelagte opplysninger. Opplysningene som Kristiansand kommune har innhentet om

underentreprenører kan videre meddeles virksomheten over i kontraktskjeden.

I tillegg fremkommer det av prosedyren at dersom kommunen ikke mottar fullmakt fra leverandøren og

eventuelle underlevera ndører, som kommunen har innstilt til kontrakt, vil dette anses som et vesentlig forbehold
mot kontraktsvilkårene, noe som vil medføre at kommunen vil avvise tilbudet.

Hjemmelsgrunnlaget for avvisningen er forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) del ll 5 9-6 l-. (1) b) og del lll 5

2a-8 (1) b):

<Oppdragsgivere skøl awise et tilbud som inneholder vesentlige ovvik fra onskoffelsesdokumentene.>

1 Vedkommende må ha signatur eller prokura og denne må fremgå av Foretaksregisteret / Enhetsregisteret.
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Med grunnlag i fullmaktene som leverandøren og eventuelle underleverandører har signert og levert til
oppdragsgiver før kontraktsignering forbeholder oppdragsgiver seg retten til å foreta et ubegrenset antall
kontroller av om a-krimprinsippene etterleves hos leverandøren og eventuelle underleverandører i

kontra ktsperiode n.

Leverandører og eventuelle underleverandører forplikter seg til å gi oppdragsgiver den informasjon det bes om
som grunnlag for å følge opp og kontrollere om a-krimprinsippene etterleves.

Fullmakten gjelder fra dato for undertegning, og frem til seks måneder etter at kontrakten er oppfylt.

3. Vurdering av fullmakten - har Kristiansand kommune rett til å kreve opplysningene fremlagt?

Fullmakten gir Kristiansand kommune rett til å innhente taushetsbelagte opplysninger om leverandøren og
underleverandøren som sådan, men også deres arbeidstakere, styreleder og daglig leder. Dette gjelder
opplysninger om straffbare forhold, økonomiske forhold og lønns- og arbeidsforhold.

Spørsmålet er således om oppdragsgiver har rett til å kreve disse taushetsbelagte opplysningene fremlagt.

Vi vil behandle de ulike taushetsbelagte opplysningene separat i vurderingen nedenfor.

Det er skrevet lite om dette i juridisk teori og det finnes oss bekjent ikke noe rettspraksis eller Kofa-praksis om
temaet. Vurderingene er derfor basert på våre tolkninger av regelverket.

3.1. lnformasjon om straffbare forhold

I fullmaktsskjemaet skal det gis fullmakt til å innhente opplysninger om

a A-krimrelatert informasjon som fremkommer ia-krimsamarbeidet mellom kemneren, politiet,
Arbeidstilsynet, Skatteetaten og NAV

Styreleder og daglig leders
o lnvolvering i alvorlige eller gjentatte brudd på skatte- og avgiftsregler i denne eller tidligere

virksomheter de siste 5 år.

o lnvolvering i gjentatte eller straffbare forhold knyttet til bedrageri, hvitvasking, barnearbeid eller
andre former for menneskehandel de siste 5 år.

o lnvolvering i alvorlige eller gjentatte brudd på bestemmelser om miljø, arbeidsforhold og sosiale
forhold de siste 5 år.

Som det fremkommer innledningsvis skal de taushetsbelagte opplysningene benyttes til å vurdere om a-

krimprinsippene er oppfylt. De taushetsbelagte opplysningene vil blant annet gi kommunen mulighet til å vurdere
om leverandører skal eller kan avvises etter forskrift om offentlige anskaffelser (FOA).

etter 5$ 9-5 (2) og24-2 (2) skoloppdragsgiver awise en leverandør når oppdragsgiver er kjent med at
leverandøren er rettskraftig dømt eller har vedtatt et forelegg for følgende straffbare forhold:

o ) deltakelse i kriminell orgonisosjon
b) korrupsjon
c) bedrogeri
d)terrorhandlinger eller stroffbore hondlinger med forbindelse til terroroktivitet
e) hvitvasking av penger eller finonsiering ov terrorisme

f) borneorbeid eller andre former for menneskehondel.

a
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Etter bestemmelsenes 55 9-5 (Ll og2a-2 $l skoloppdragsgiver også awise en leverand ør når oppdragsgiveren er

kjent med at leverandøren ikke har oppfylt sine forpliktelser til å betale skatter, avgifter og trygdeavgifter i den

staten han er etablert, eller i Norge, og dette er slått fast ved en rettskraftig dom eller et endelig

forvaltningsvedtak, med mindre awisningen vil være klart uforholdsmessig.

Etter bestemmelsenes tredje ledd kon også oppdragsgiver awise en leverand ør når oppdragsgiveren kan

dokumentere at leverandøren har begått alvorlige eller gjentatte brudd på bestemmelser om miljø,

arbeidsforhold og sosiale forhold, eller ikke har betalt skatter, avgifter og trygdeavgifter i den staten han er
etablert, eller i Norge, på grunn av andre tilfeller enn de som er nevnt i første ledd.

Spørsmålet er således om Kristiansand kommune har hjemmel til å kreve samtykke til å innhente de forespurte

opplysningene.

Etter FOA S 17-1 (2) b, skal leverandører levere et egenerklæringsskjema (ESPD) som dokumentasjon for at det

ikke foreligger grunner for avvisning. Før tildeling av kontrakt skal oppdragsgiver kreve at den valgte

leverandøren straks leverer oppdaterte dokumentasjonsbevis. Det følger dog av FOA S 17-L (3) at oppdragsgiver

ikke kan be om andre dokumentasjonsbevis enn det som følger av FOA 5 7-2, S 1.6-1. Q)2 eller 5 24-7.

FOA 5 7-2 gir hjemmel til å kreve skatteattest for merverdiavgift og skatt. FOA 5 24-7 angir dokumentasjon for
fravær av avvisningsgrunner.

lfølge FOA I24-7 (1) bokstav a, skal oppdragsgiveren godta vandelsattest (politiattest) eller et tilsvarende

dokument utstedt av et kompetent organ i leverandørens hjemstat eller den staten hvor leverandøren er

etablert, som tilstrekkelig bevis for at leverandøren ikke er rettskraftig dømt eller har vedtatt forelegg for de

angitte straffbare forhold i FOA 5 24-2 (2l'. Tilsvarende gjelder for del ll anskaffelser, jf. FOA 5 9-5(6).

Med "et tilsvorende dokument" utstedt av et kompetent organ menes en attest, utstedt i utlandet, som viser at

en utenlandsk leverandør ikke er rettskraftig dømt eller har vedtatt forelegg for de straffbare forholdene som

nevnt ovenfor.

Det betyr at oppdragsgivere kan kreve politiattest fra leverandøren på at leverandøren ikke er rettskraftig dømt

for deltakelse i kriminell organisasjon, korrupsjon, bedrageri, terrorhandlinger eller straffbare handlinger i

forbindelse til terroraktivitet, hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, barnearbeid eller andre

former for menneskehandel.

Ettersom forskriften uttØmmende regulerer hvilke dokumentasjon oppdragsgiver kan kreve, må det også bety at

Kristiansand kommune ikke har hjemmeltil å kreve fremlagt <A-krimrelotert informosjon som fremkommer i o-

krimsomorbeidet mellom kemneren, politiet, Arbeidstilsynet, Skatteetoten og NAVD. Det er kun politiattest som

kan kreves for å få informasjon om de straffbare forhold som er angitt over.

I telefon med Politienheten for vandel og politiattester, fikk vi opplyst at det etter bestemmelsen kan gis

politiattest både for foretaket og for enkeltpersoner. Det er også naturlig gitt bestemmelsen om identifikasjon i

FOA 5 24-33. Etter bestemmelsen skal oppdragsgiveren sidestille feil eller overtredelser begått av en person i

leverandørens administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan, eller som har kompetanse til å representere,

kontrollere eller treffe beslutninger i slike organer, med feil eller overtredelser begått av leverandøren selv. For at

bestemmelsen skal være effektiv, må det derfor også være anledning til å innhente politiattester for disse

personene.

, FOA 5 16-1 annet ledd angir hvilke dokumenter oppdragsgiver kan kreve for å dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene.
3 Tilsvarende gjelder for del ll etter FOA 5 9-5 (6).
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Som det fremgår ovenfor kan en oppdragsgiver ikke be om politiattest for andre straffbare forhold enn det som

fremgår av FOA 5 9-5 (2) og 5 24-2 (2). Likevel er det slik at det gis en ordinær politiattest, jf. formålsoversiktena. I

henhold til politiregisterloven 5 40, inneholder en ordinær politiattest informasjon om alle straffbare forhold. I

telefon med Nærings- og fiskeridepartementet og Politienheten for vandel og politiattester, ble det opplyst om at
dette trolig ikke har vært vurdert, og at det mest sannsynlig må skje en regelendring, slik at det kun gis en

begrenset politiattest med informasjon om de relevante straffbare forholdene slik det gis hjemmel til i FOA S 24-

7 (1) bokstav a.

Opplysninger om en persons lovovertredelser er nemlig såkalt sensitive personopplysninger. Behandling av slike
opplysninger må ha hjemmel i lov eller et annet behandlingsgrunnlag, jf. personvernsforordningen (artikkel 6),
gjennomført i norsk rett gjennom personopplysningsloven S 1. Oet betyr at straffbare forhold utover det FOA 5

24-7 (I) a gir hjemmeltilå behandle, må ha et annet behandlingsgrunnlag, som f.eks. samtykke.

I henhold til Datatilsynets veileder om personopplysningsloven, er et samtykke kun gyldig dersom det er:
. frivillig
. spesifikt
o informert
r utvetydig
r gitt gjennom en aktiv handling
r dokumenterbart
. mulig å trekke tilbake like lett som det ble gitt

Det springende punktet for denne vurderingen vil være hvorvidt samtykke er frivillig. Fra veilederen hitsettes:

<Et samtykke er ikke gyldig dersom det foreligger press for å somtykke eller dersom det oppstår negotive
konsekvenser dersom mon ikke somtykker. Den enkelte md være i stond til å foreto et fritt volg.

Dette betyr også ot mon ikke kon sette somtykke som et vilkår for å bruke en tjeneste. For eksempel,
dersom en virksomhet ber om somtykke til å behondle personopplysninger som ikke er nødvendig for å
levere tjenesten, og olle som ikke somtykker ikke får lov til å bruke tjenesten, er ikke somtykket gyldig.

Konsekvensen er ot olle personopplysninger som ble somlet inn på grunnlog av dette <somtykket> må
slettes.

I vurderingen ov om et somtykke er frivillig, må mon også se på styrkeforholdet mellom virksomheten og
den enkelte. For eksempelvil normalt ikke offentlige myndigheter eller arbeidsgivere kunne bruke
somtykke som behondlingsgrunnlag siden den enkelte er i et avhengighetsforhold til virksomheten.>t

Det følger av <Prosedyre - informasjon til tilbydere om krov til fullmokt>, at leverandørene blir avvist fra
konkurransen dersom de ikke leverer inn fullmaktsskjema. Det oppstår følgelig en negativ konsekvens for
leverandørene dersom de ikke samtykker. Det må bety at samtykke ikke er frivillig slik personopplysningsloven
krever. At det står på fullmaktsskjema at samtykket er <<frivillig, uttrykkelig og informerf>, kan ikke avhjelpe
dette.

Ettersom samtykke ikke kan anses frivillig foreligger det ikke et gyldig behandlingsgrunnlag. Samtykke kan derfor
ikke benyttes til å behandle de Øvrige straffbare forholdene.

Uansett følger det av FOA 5 17-1 (3), jf. FOA S 24-7(1) a, at oppdragsgiver ikke kan be om andre
dokumentasjonsbevis enn politiattest for de spesifikt angitte forholdene.

a www.politiet.no/globalassets/02-tjenester-admin/politiattest/kreve-politiattest-fornyet-vandelskontrformal-til-soknad-om-politiattest.pdf
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Det betyr videre at Kristiansand kommune ikke kan be styreleder eller daglig leder om samtykke til å innhente

opplysninger om involvering i alvorlige og gjentatte brudd på skatte og avgiftsregler i denne eller tidligere

virksomheter eller involvering i alvorlige eller gjentatte brudd på bestemmelser om miljø, arbeidsforhold og sosial

forhold.

Etter FOA 924-6, kan oppdragsgiver avvise leverandøren i inntilfem år fra datoen for den rettskraftige dommen

eller vedtakelse av foreligger. Det må bety at politiattesten kan inneholde informasjon om straffbare forhold

knyttet deltakelse i kriminell organisasjon, korrupsjon, bedrageri, terrorhandlinger eller straffbare handlinger i

forbindelse til terroraktivitet, hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, barnearbeid eller andre

former for menneskehandel de siste 5 år.

Konklusjon: Kristiansand kommune kan ikke kreve samtykke til å innhente opplysninger om

A-krimrelatert informasjon som fremkommer ia-krimsamarbeidet mellom kemneren, politiet,

Arbeidstilsynet, Skatteetaten og NAV

Styreleder og daglig leders
o lnvolvering i alvorlige eller gjentatte brudd på skatte og avgiftsregler i denne eller tidligere

virksomheter de siste 5 år.

o lnvolvering i alvorlige eller gjentatte brudd på bestemmelser om miljø, arbeidsforhold og sosiale

forhold de siste 5 år.

Kristiansand kommune kan kun kreve fremlagt politiattester som inneholder informasjon om leverandørens,

samt styreleder og daglig leders straffbare forhold knyttet til deltakelse i kriminell organisasjon, korrupsjon,

bedrageri, terrorhandlinger eller straffbare handlinger i forbindelse til terroraktivitet, hvitvasking av penger eller

finansiering av terrorisme, barnearbeid eller andre former for menneskehandel de siste 5 år.

3.2. lnformasjon om økonomiske forhold

3.2.1. Skatte- og ovgiftsmessige forhold

I fullmaktsskjemaet skal det gis fullmakt til å innhente opplysninger om skatte- og avgiftsmessige forhold,

begrenset til opplysninger som fremgår av <Attest for skott og merverdiovgift> (skatteattesten) og informasjon

som fremkommer ivedlagt skjema.

FOA 5 7 -2 gir hjemmel til å kreve skatteattest for merverdiavgift og skatt som dokumentasjon på at leverandøren

har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til å betale skatt og merverdiavgift.

Forskriften angir ikke hva som menes med skatteattest, hvilket innhold denne skal ha eller hvem som skal utstede

den. Normalt utstedes kun en skatteattest som viser at det ikke foreligger restanser med hensyn til innbetaling av

skatt og merverdiavgift. lnformasjonen som etterspørres i fullmaktsskjemaet går utover å vise kun restanser.

Vi kan dog ikke se at ordlyden i FOA 57-2 er til hinder for det, da den er såpass generell.

Dersom det imidlertid er ønskelig med en såkalt utvidet skatteattest krever skatteetaten samtykke fra

leverandøren etter skatteforvaltningsloven 5 3-7. Bestemmelsen lovfester adgangen til å fravike taushetsplikt når

den saken gjelder samtykker.

Det fremgår at Skatteforvaltningshåndbokens, at et samtykke også her må oppfylle visse krav for å være gyldig.

Den henviser til forarbeidene; Prop. 381 hvor det uttales følgende om kravet til samtykke: <<Bestemmelsen går ut

s Skatteforvaltningshåndboken 1. utgave 2018,

https://www.skatteetaten. nolglobalassets/rettskilder/handboker/skatteforva ltning/skatteforvaltninesha ndboken-1.-utRave-

2018.pdf

a

a
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på at toushetsplikten ikke skal være til hinder for at opplysninger gis ut i nærmere bestemte tilfeller hvor det ikke
er behov for beskyttelse. (...) Ved vurderingen øv når det foreligger et somtykke i lovens forstond er det naturlig å
ta utgongspunkt i personopplysningslovens definisjon ov somtykke. Dette innebærer ot et sqmtykke må være
<frivillig, uttrykkelig og informert> for å være gyldig.>>

Det henvises så til hva Datatilsynet skriver om samtykke i sin veileder, dog var det trolig en tidligere versjon av
veilederen da ordlyden er noe annerledes. Videre er det kommet en ny personopplysningslov.

<Det skol vere frivillig for deg å somtykke. Nokre gonger kon det vere vonskeleg å vite om somtykket er
frivillig eller ikkje. Eit døme på dette er når eiverksemd krev somtykke til å hqndsame opplysingar om deg

for å tilby deg ei teneste, eller å tilsetje deg. Om du vil ho tilbudet - til dømes forsikringa eller stillingo - så
må du gisomtykke til ot personopplysingor blir hondsomo.

Om samtykket er frivillig eller ikkje, må avgjerast i kvort enkelt tilfelle: Kvo blir det spurt etter? Kor
belostande vil eit samtykke vere for deg? Er konsekvensone uforholdsmessige om du ikkje somtykker?>

Skatteforvaltningshåndboken oppsummerer deretter kravene med at <<et samtykke innebærer at de skottepliktige
må forstå hvo de sømtykker til og hvilke konsekvenser somtykket får. Den skottepliktiges kompetanse til å
somtykke må derfor vurderes i det konkrete tilfelle, og det bgr etter forholdene ovgis en skriftlig
somtykkeerklæring.>

I herværende fullmaktsskjema fremgår det klart hva slags informasjon som etterspørres i vedlegget til fullmakten
Samtykke er derfor informert og klart.

Hva gjelder kravet til at et samtykke må være frivillig, kan dette trolig ikke vurderes like strengt når det gjelder
firmaet som sådan, som et samtykke til å gi taushetsbelagte skatteopplysninger på personnivå, da det neppe vil
være like belastende.

Selv om leverandøren vil bli awist dersom fullmakten ikke gis, vil det trolig ikke anses uforholdsmessig sett opp
mot opplysningene som etterspørres. Det er også slik det praktiseres av skatteetaten per i dag.

Kristiansand kommune må derfor trolig kunne kreve informasjon om skatte- og avgiftsmessige forhold slik det
fremkommer i fullmaktsskjemaet.

Videre skal det gis fullmakt til å innhente opplysninger om innrapportering til Sentralskattekontoret for
Utenlandssaker vedrørende oppd raget.

Det følger av Skatteforvaltningsloven 5 7-6 at kontrakt gitt til utenlandske leverandører eller underleverandører,
samt utenlandske arbeidstakere, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for Utenlandssaker.

Kristiansand kommune kan således kreve informasjon om at leverandØren har foretatt en slik rapportering.

Konklusjon: Kristiansand kommune har trolig hjemmel til å kreve fullmakt til å innhente opplysninger om skatte-
og avgiftsmessige forhold, samt innrapportering til Sentralskattekontoret for Utenlandssaker vedrørende
oppdraget.
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3.2.2. Opplysninger om konkurs, insolvens etc.

I fullmaktsskjemaet skal det gis fullmakt til å innhente opplysninger om daglig leder og styreleders tidligere
roller/eierskap i konkursrammede selskaper de siste 5 år, der bobehandlingen har avdekket kritikkverdige forhold

ved driften av selskapet.

Bakgrunnen for dette må være at en oppdragsgiver etter FOA E 24-2 (3) b, kan awise en leverandør som er
konkurs, gjenstand for insolvensbehandling eller under awikling, har fått tvungen gjeldsordning eller stanset

forretningsførselen, har sine aktiva forvaltet av en konkursforvalter eller retten, eller er i en tilsvarende prosess.

Etter FOA I24-7 (1) b, skal oppdragsgiveren godta en attest utstedt av et kompetent organ i leverandørens

hjemstat eller den staten hvor leverandøren er etablert, som tilstrekkelig bevis for at det ikke foreligger

avvisningsgrunner som nevnt i blant annet FOA S 24-26P) b.

Norske leverandører kan henvende seg til Brønnøysundregistrene for å bestille en firmaattest eller en

registerutskrift fra konkursregisteret som inneholder informasjon dersom det er åpnet konkurs, gitt varsel om

tvangsoppløsning, eller om virksomheten er under awikling.

I Brønnøysundregistrene kan det også gjøres sØk på personnivå med fødselsnummer. Konkursregisteret i

Brønnøysundregisteret gir herunder opplysninger om hvem som har vært styreleder, daglig leder og revisor i et

konkursrammet selskap, samt om styreleder, daglig leder eller eier har andre roller i andre foretak på tidspunktet
for konkursåpning. Oppdragsgiver kan også få opplyst om alle registrerte roller vedkommende har hatt i andre

konku rsrammede selska per.

Konkursregisteret kan også gi opplysninger om noen har fått konkurskarantene. De fleste opplysningene fra

Konkursregisteret er offentlig tilgjengelig i fem år fra konkursavslutningen.

Fødselsnummer er en personopplysning, men er ikke listet opp som en sensitiv personopplysning.

Dersom arbeidstakeren ikke samtykker til å utlevere fødselsnummeret, må dog utleveringen av opplysningene

enten forankres i lovhjemmel eller være saklig begrunnet, dvs. ha et formå|, for å f.eks. oppfylle en rettslig

forpliktelse eller for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, jf. personopplysningsloven 5 5 og S 6.

Etter veilederen fra Datatilsynet vil det f.eks. foreligge et saklig behov dersom fødselsnummeret er nødvendig for
å oppnå sikker identifisering av vedkommende person. Det vil også foreligge saklig behov for å bruke

fødselsnummer ved innrapportering til skattemyndighetene og når et selskap BjØr en kredittsjekk av en person.

Spørsmålet er om det foreligger saklig grunn til å bruke fødselsnummeret for å innhente slike opplysninger fra

ko n ku rsregiste ret.

Etter FOA 5 24-3 (2) gjelder reglene om identifikasjon også ved de Øvrige avvisningsbestemmelsene i FOA 5 24-2,

herunder bestemmelsen om avvisning fordi leverandøren er konkurs etc.

For at også denne bestemmelsen skal være effektiv, må oppdragsgiver gis tilgang på informasjon for å vurdere

hvorvidt oppdragsgiver vil avvise leverandøren, på grunn av forhold ved nøkkelpersoner. Det må derfor kunne

hevdes at oppdragsgiver har saklig grunn til å bruke, herunder få opplyst fødselsnummeret, til daglig leder og

styreleder for å få tilgang til slik informasjon.

7

6 Dette gjelder for FOA 5 24-2 (Il b og (3) a og b.
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Det må bety at Kristiansand kommune kan be om fullmakt til å innhente opplysninger (fødselsnummer) slik at de
kan hente ut opplysninger fra Brpnn6ysundregistrene, herunder Konkursregisteret om styreleder og daglig leder
som viser deres roller og eierskap i tidligere og eksisterende konkursrammede selskaper de siste 5 årene.7

lnformasjon om enkeltpersoners roller som daglig leder og styreleder fremkommer også av informasjon fra
kredittselska per som proff.no.

Konklusjon: Kristiansand kommune har hjemmeltil å be om fullmakt til å innhente opplysninger om daglig leder
og styreleders tidligere roller/eierskap i konkursrammede selskaper de siste 5 år, der bobehandlingen har
avdekket kritikkverdige forhold ved driften av selskapet.

3.3 Opplysninger om arbeidstakernes lønns- og arbeidsforhold

I fullmaktsskjemaet skal leverandøren også gi opplysninger om hvilke arbeidstakere som det er innrapportert
lønn på i a-meldingen, samt arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår.

Lønn er en personopplysning. I likhet med fødselsnummer er lønn ikke listet opp som en sensitiv
personopplysning. Det følger likevelav personopplysningsloven S 5 og S 6 at behandlingen av en slik
personopplysning må være saklig begrunnet, det vil si; ha et formå|. Dersom arbeidstakeren ikke samtykker til å

utlevere opplysninger og l6nns- og arbeidsvilkår, må utleveringen av opplysningene således enten forankres i lov
eller være nødvendige for eksempel for å oppfylle en rettslig forpliktelse eller for å oppfylle en avtale som den
registrerte er part i.

Spørsmålet er om det foreligger en saklig grunn for å inngi slike opplysninger

Etter forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 5 5 skal oppdragsgivere, i sine kontrakter stille
krav om at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører, som direkte medvirker til å oppfylle
kontrakten, har lønn i samsvar med gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtale for
vedkommende bransje. Videre følger det av forskriftens $ 7 at oppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig
kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes.

Det er imidlertid kun de ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten som er omfattet av kravet og
kontrollen. Det betyr at oppdragsgiver etter forskriften kun kan kontrollere de ansatte hos leverandøren eller
underleverandøren som skal utføre arbeid på kontrakten når de medvirker til å utføre kontraktsarbeidet.
Kontrollen kan derfor ikke omfatte arbeidstakerens lønns- og arbeidsvilkår når denne utfører kontraktsarbeid for
andre oppdragsgivere, herunder mellom oppdrag på kontraktsarbeidet. Leverandørens øvrige arbeidstakere er
heller ikke omfattet av kravet.

Det er således kun nødvendig å få opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår fra de arbeidstakerne som deltar i

kontraktsarbeidet for å oppfylle forskriften og kontraktens forpliktelser. Videre gjelder det kun for den perioden
de utfører arbeid på kontrakten.

Etter dette er det tvilsomt om Kristiansand kommune har hjemmel til å få utlevert opplysninger om
arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår på generell basis. Dette krever i så fall et frivillig samtykke fra hver enkelt
arbeidstaker. Leverandøren kan ikke samtykke til dette på vegne av den enkelte arbeidstaker.

7 Som det fremgår ovenfor er informasjonen offentlig i 5 år. Dog er det en tidsbegrensning på awisningsperioden etter 5 24-6, som bestemmer at
oppdragsgiver kan awise en leverandør i inntil tre år etter hendelsen er funnet sted, dog gjelder ikke dette for forhold som konkurs, insolvensbehandling
etc. eller for mislighold av leverandørens skatteforpliktelser. Det er usikker om det betyr at oppdragsgiver ikke kan awise for forhold som ligger 2-3 år bak i

tid. Hvorvidt leverandøren skal avvises må derfortrolig bero på en forholdsmessighetsvurdering,

8
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Kristiansand kommune har imidlertid hjemmeltil å få opplysninger om de arbeidstakerne som arbeider på den

aktuelle kontrakten for den perioden de er engasjert på kontrakten.

Dog kan dette kanskje være annerledes for arbeid innfor virkeområdet til en allmenngjøringsforskrifts. Forskrift

om informasjons- og påseplikt og innsynsrett (påsepliktforskriften), bestemmer her at <Bestiller skol i kontokter
med entreprenører eller leverondører informere om ot virksomhetenes arbeidstakere minst skol ho de lønns- og

arbeidsvilkår som følger av otlmenngjøringsforskrifter.> Denne omfatter således alle virksomhetens arbeidstakere

og ikke bare de ansatte som medvirker på kontraktsarbeidet.

Konklusjon: Det er tvilsomt om Kristiansand kommune har hjemmel til å kreve at leverandøren skal gi

opplysninger om hvilke arbeidstakere som det er innrapportert lønn på i a-meldingen, samt alle arbeidstakernes

lønns- og arbeidsvilkår.

3.4. Fullmakt om øvrige forhold

Det følger også av fullmaktsskjema at <<Fullmakten omfotter olle opplysninger som er toushetsbelogte etter

forvoltningsloven g 13, skotteforvoltningsloven 5 3-1, skottebetolingsloven I 3-2, o-opplysningsloven f 7,

fotkeregisterloven 5 13 og orbeids- og velferdsforvaltningsloven g 7. For det tilfelle ot ovennevnte bestemmelser i

futtmoktens gyldighetsperiode erstottes av ny/nye bestemmelser, skol fullmakten også gielde alle opplysninger

som er taushetsbelqgte etter den/de nye bestemmelser>.

Det følger av både skatteforvaltningsloven og personopplysningsloven at et samtykke blant annet må være;

spesifikt; informert; og utvetydig.

I veilederen fra Datatilsynet står det følgende om kravet til at et samtykke må være spesifikt: <<Det må være klort

hvo den enkelte samtykker til. Det vil si at mon må sdmtykke til et klart og presist formulert formå\. Dersom noen

har somtykket til et formå\, kan personopplysningene kun brukes til dette. Krovet til spesifisitet innebærer også ot

man må be om samtykke til hvert enkelt formål seporot.>

Videre er et samtykke kun informert og gyldig <dersom man vet hva mon somtykker til. Dette må sees i lys ov

personvernprinsippene om rettferdighet og åpenhet. Virksomheten må selv vurdere hvo den enkelte trenger å vite

for å kunne foreto et reelt og informert valg, men somtykkeforespørselen må i det minste inneholde

o hvem den behandlingsansvorlige er
. formålet for hver av behandlingene som virksomheten ber om samtykke til
. hvo slogs personopplysninger som vilsomles inn
. informosjon av retten til å trekke tilboke somtykke
. informosjon om eventuelle outomotiserte individuelle avgjgrelser hvis det er relevont
. informosjon om risiko og tiltok ved eventuell overføring utenfor EU/EØS-området

Når virksomheten ber om somtykke, må den bruke klart, enkelt og forståelig språk som målgruppen forstår og

fotte seg i korthet. Informasjon om hvo mon somtykker til, må være klart skilt fra onnen informasion. Det er for
eksempel ikke tov å gjemme denne informasionen i brukervilkårene.
Den generelle informosjonsptikten kommer fremdeles i tillegg til informasion som gis i forbindelse med innhenting

ov samtykke.),

Det er tvilsomt om den generelle formulering ovenfor oppfyller kravet til klarhet, samt er informert eller spesifikk

nok. Alle opplysninger som er taushetsbelagte etter forvaltningsloven 5 13, er for eksempel veldig generell og

leverandøren kan vanskelig vite rekkevidden av dette samtykket.

s Det er gjort vedtak om allmengjøring innenfor følgende områder: byggeplasser, elektrofag, fiskeindustribedrifter, godstransport på vei, jordbruks- og

gartnernæringen, persontransport med turbil, renhold, skips og verftsindustrien, overnatting, servering og catering.

9
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Kristiansand kommune kan derfor trolig ikke be om et slikt generelt samtykke.

3.5. Opplysningerfra underleverandørtil hovedleverandør

Det følger av fullmaktsskjemaet at opplysninger som Kristiansand kommune har innhentet om
underentreprenører ka n meddeles virksomheten over i kontra ktskjeden.

Bakgrunnen for dette må være at oppdragsgiveren etter FOA S 9-5(6) ogS 24-4, kan kreve at leverandøren skifter
ut underleverandører dersom det oppdages at underleverandpren er i en awisningssituasjon som angitt i FOA S

24-2. Dette gjelder både underveis i konkurransen og etter at kontrakt er inngått.

Etter FOA 5 24-4 (a) kan oppdragsgiver kreve at leverandøren fremlegger dokumentasjon etter FOA 5 24-7 som
bevis for at underleverandøren ikke er i en situasjon som nevnt i FOA $ 24-2.

Kristiansand kommune må følgelig kunne'meddele opplysninger om at underentreprenøren befinner seg i en
avvisningssituasjon slik at leverandøren kan bytte ut vedkommende underleverandør:

Likeså må kommunen ha anledning til å meddele til leverandøren at det foreligger brudd på forskrift om lønns- og
arbeidsvilkår hos en av leverandørens underleverandører, da oppdragsgivers kontrollplikt også omfatter ansatte i

u nd e rlevera ndø rkjeden.

4. Avvisning av leverandør på grunn av manglende fullmaktsskjema

Det fremgår av <<Prosedyre - informosjon tiltilbydere om krov tilfullmokt> at dersom kommunen ikke mottar
signert fullmakt fra leverandøren og eventuelle underlevera ndører, som kommunen har innstilt til kontrakt, vil
dette anses som et vesentlig forbehold til kontraktsvilkårene som vil medføre at kommunen vil awise tilbudet.

Hjemmelsgrunnlaget for awisningen er i FOA I 9-6 1. (1) b og 5 24-8 1.(1) b

<Oppdrogsgiveren skal avvise et tilbud som inneholder vesentlige ovvik fra anskaffelsesdokumentene>.

Spørsmålet er om manglende signatur på fullmaktsskjemaet utgjør et vesentlig avvik fra anskaffelesdokumentene
med den konsekvens at tilbudet skal awises.

Hvilke avvik som skal regnes som "vesentlige" må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Vurderingen må foretas
ut fra en sammenligning av det som er tilbudt og de krav/bestemmelser som er fastsatt i

anskaffelsesdokumentene. Det vil være den konkrete betydningen av det aktuelle awiket som er avgjØrende for
om det skal anses som vesentlig. Av KOFA9 sin praksis fremgår det at det ved denne vurderingen blant annet skal
legges vekt på hvor stort awiket er, hvor viktig forholdet det awikes fra er, og i hvilken grad et avvik vil kunne
forrykke konkurransen. Awik fra minstekrav i konkurransegrunnlaget, må som den klare hovedregel anses som et
vesentlig awik.

Hva som uIgJør et minstekravvilogså bero på en konkretvurdering. Dersom et krav er benevnt som et skal-krav,
vil det som regel måtte oppfattes som et absolutt krav. Dersom det fremgår av konkurransedokumentene at
fullmaktsskjemaet skal signeres, så vil en manglende signatur nok utgjØre et vesentlig avvik mot
konkurransedokumentene. Oppdragsgiver er i så fall forpliktet til å avvise tilbudet.

s Dette ble blant annet slått fast i Kofa sak 2008/58. Se også senere avgj6relse traLB-2OI7-942OL
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Dog, som det fremgår av vurderingen over, har ikke Kristiansand kommunen hjemmel til å kreve fullmakt for alle

de angitte forholdene. Dersom Kristiansand kommune likevel krever det vil det foreligge et brudd på

anskaffelsesregelverket. Kristiansand kommune vil i så fall kunne være forpliktet til å avlyse konkurransen.

?t
Beatrice Dankertse
Advokat
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Arkivsak-dok. 19/10229-3 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Kristiansand kontrollutvalg 12.11.2019 

 

 

 

   

 

 

Restanselist for kontrollutvalgets saker pr. 05.11.19 

 

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 
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Saksnr. Sakstittel Sakstype Ansvarlig person Ansvarlig enhet Status Aktiv fase

19/15819 Budsjett for kontroll og tilsyn 2020 - Kristiansand kommune Sak Alexander Etsy Jensen Temark - Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat (IKS) Under behandling

19/14353 Forvaltningsrevisjon - Bekjempelse av barnefattigdom i Nye 

Kristiansand kommune

Sak Alexander Etsy Jensen Temark - Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat (IKS) Under behandling

19/10229 Restanselist for kontrollutvalgets saker pr. 01.06.19 - 

Kristiansand kommune

Sak Alexander Etsy Jensen Temark - Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat (IKS) Under behandling

19/09515 Forståelsen av Lov om barnehager og tilsyn - Kristiansand 

kommune

Sak Alexander Etsy Jensen Temark - Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat (IKS) Under behandling

19/03280 Rapport om tilsyn med Kristiansand kommunes tjenester til 

personer med rus- og psykisk helseproblematikk

Sak Alexander Etsy Jensen Temark - Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat (IKS) Under behandling

19/03196 Henvendelse fra Oddvar Sangereid vedr. Einerstien 29 B Sak Alexander Etsy Jensen Temark - Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat (IKS) Under behandling

19/00186 Eventuelt 2019 - Kristiansand kommune Sak Alexander Etsy Jensen Temark - Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat (IKS) Under behandling

19/00183 Referatsaker 2019 - Kristiansand kommune Sak Alexander Etsy Jensen Temark - Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat (IKS) Under behandling

19/00178 Orientering fra revisjonen 2019 - Kristiansand kommune Sak Alexander Etsy Jensen Temark - Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat (IKS) Under behandling

19/00173 Kristiansand kontrollutvalg - møtedokument 2019 Sak Alexander Etsy Jensen Temark - Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat (IKS) Under behandling

18/12590 Postjournaler for kontrollutvalget i Kristiansand og Søgne Sak Alexander Etsy Jensen Temark - Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat (IKS) Under behandling

18/12588 Kristiansand kommunes kontrollutvalg – Kommunereformen 

og avslutning av det digitale arkivet pr 31.12.2019

Sak Line Bosnes Hegna Temark - Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat (IKS) Under behandling

18/11284 Oppfølging av varslingssak - Kristiansand Eiendom Sak Alexander Etsy Jensen Temark - Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat (IKS) Under behandling

18/07192 Selskapskontroll i Kanalbyen Utvikling AS Sak Alexander Etsy Jensen Temark - Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat (IKS) Under behandling

18/05891 Kommunens arbeid knyttet til A-krim Sak Alexander Etsy Jensen Temark - Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat (IKS) Under behandling

18/03391 Forvaltningsrevisjon - Kristiansand kommunens tilsyn med 

byggesaker og ulovlighetsoppfølging

Sak Alexander Etsy Jensen Temark - Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat (IKS) Under behandling

17/14051 Kostnadssprekk - Odderøya renseanlegg Sak Alexander Etsy Jensen Temark - Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat (IKS) Under behandling

17/12420 Tilsynssak - Barneverntjenesten i Kristiansandsregionen etter 

drapet på ei ung jente i Kristiansand

Sak Alexander Etsy Jensen Temark - Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat (IKS) Under behandling

15/16199 Kontrollutvalgsmedlemmer 2015-2016 Kristiansand Sak Alexander Etsy Jensen Temark - Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat (IKS) Under behandling
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Arkivsak-dok. 19/00178-13 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Kristiansand kontrollutvalg 12.11.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisjonen 12.11.19 

 

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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Arkivsak-dok. 19/00183-13 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Kristiansand kontrollutvalg 12.11.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 12.11.19 

 

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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Kristiansand kontrollutvalg 12.11.2019 
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Klikk her for å skrive inn tekst. 
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