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Møteinnkalling  
 

Songdalen kontrollutvalg 

 
Dato: 04.12.2019 kl. 12:00  
Møtested: Kommunehuset, møterom Juvet  
Arkivsak: 19/00174  
Arkivkode: 033   

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

Til dette møte fungerer Sander Haga Ask som sekretær.  
 
Vara møter bare etter egen innkalling. 
 
I tillegg møter: 
Enhetsleder Kjell Sverre Langenes, sak 30/19 
Kommunalsjef Stein Erik Watne, sak 32/19  

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

7/19 19/00174-42 Godkjenning av møteinnkalling 04.12.19 3 

Møteprotokoll 

7/19 19/00174-43 Godkjenning av protokoll fra møte 18.09.19 4 

Saker til behandling 

30/19 18/03866-6 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Samfunnssikkerhet og beredskap 
i Songdalen kommune 

5 

31/19 19/00179-10 Orientering fra revisjonen 04.12.19 7 

32/19 19/00184-9 Referatsaker 04.12.19 9 

33/19 19/00187-9 Eventuelt 04.12.19 10 
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Sakene legges også ut på www.temark.no  
 
 
Vennesla, 27.11.2019 
 
 
For 
Espen Alf Halvorsen 
Kontrollutvalgsleder 
 
Alexander Etsy Jensen (sign.) 
Rådgiver   



 

 3  

Møteinnkalling 

7/19 Godkjenning av møteinnkalling 04.12.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00174-42 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Songdalen kontrollutvalg 04.12.2019 7/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 04.12.19 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  

Møteinnkalling 04.12.19 
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Møteprotokoll 

7/19 Godkjenning av protokoll fra møte 18.09.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00174-43 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Songdalen kontrollutvalg 04.12.2019 7/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 18.09.19 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  

Protokoll 18.09.19 
 
 

Vedlegg til sak 

Protokoll 18.09.19
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Saker til behandling 

30/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Samfunnssikkerhet og beredskap i 
Songdalen kommune 
 
Arkivsak-dok.  18/03866-6 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Songdalen kontrollutvalg 04.12.2019 30/19 

 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport – Samfunnssikkerhet og beredskap til 
etterretning og oversender saken til kontrollutvalget for nye Kristiansand som innstiller videre til 
bystyret med følgende forslag til vedtak: 
 
Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport – Samfunnssikkerhet og beredskap til etterretning og 
ber kommunedirektøren følge opp revisjonens anbefalinger. 
 
Bystyret ber videre kommunedirektøren om å gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget 
(for nye Kristiansand) innen 01.06.20 for de tiltak som er satt i gang for å følge opp vedtaket og 
rapportens anbefalinger. 
 
Bakgrunn for saken: 
Agder Kommunerevisjon IKS har utarbeidet en overordnet analyse for Songdalen kommune for 
perioden 2016-2019. I analysen peker revisjonen på områder hvor det kan være aktuelt å 
gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjekter. Ett av temaene som ble trukket frem i analysen var 
beredskap/sikkerhet. Plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt av kommunestyret i 2016, sak 
70/16. Temaet beredskap/sikkerhet ble ikke tatt med i planen, men av kommunestyrets vedtak 
fremgår det følgende: 
 

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og 

omprioriteringer i planen (…). 

 
Revisjonen la frem forslag til prosjektplan i møte 09.05.18 sak 12/18. Prosjektplanen ble vedtatt 
av kontrollutvalget, og det er på denne bakgrunn at revisjonen nå legger frem rapporten 
«Samfunnssikkerhet og beredskap i Songdalen kommune». 
 
Saksopplysninger: 
I tråd med vedtak i Kontrollutvalget i Kristiansand kommune har Agder Kommunerevisjon 
gjennomført dette forvaltningsrevisjonsprosjekt som har hatt som formål å se nærmere på 
beredskapsarbeidet i Songdalen kommune, og gjennom rapporten har revisjonen forsøkt å 
besvares følgende problemstillinger: 
 

1. I hvilken grad har merknader som påpekt av Fylkesmannen blitt fulgt opp av kommunen? 
2. I hvilken grad har hendelser i 2017- 2018 blitt håndtert i tråd med interne planer og 

retningslinjer/rutiner?  
3. I hvilken grad tilpasser kommunen beredskapsarbeidet ut fra prognoser om klimaendringer?  
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Revisjonen har konkludert med følgende på prosjektets problemstillinger: 
 
Problemstilling 1. 
Revisjonens gjennomgang viser at Songdalen kommune har fulgt opp og gjort endringer for én 
av de fire merknadene som Fylkesmannen påpekte i deres tilsyn. Kommunen ønsket å revidere 
ROS-analysen og la denne legge grunnlaget for oppfølgingen av de tre øvrige merknadene til 
Fylkesmannen. Songdalen skulle revidert ROS-analysen i 2017, men på grunn av 
kommunesammenslåingsprosessen har det i stedet blitt utarbeidet en felles ROS-analyse for Nye 
Kristiansand kommune. Felles ROS-analyse er vedtatt i de tre kommunene, og det er også 
utarbeidet en felles overordnet beredskapsplan gjeldende fra 1.1.2020. 
 
Problemstilling 2. 
Basert på gjennomgangen av de tre hendelsene (Flom 2017, Nedsnødd 2018 og Knud 2018) 
fremgår det av rapporten at revisjonen opplever at kommunen har høyt fokus på beredskap og at 
hendelsene har blitt løst på en god måte av kommunen. Det har ikke blitt etablert full 
kriseorganisasjon ved noen av hendelsene, men kommunen har likevel hatt god oversikt over de 
ulike situasjonene. Relevante enheter/sektorer har vært involvert og informert om nødvendige 
forhold, samtidig som det er gjort nødvendige forberedelser og tiltak.   
 
Videre bemerker revisjonen at kommunen har hatt særlig utfordringer knyttet til strømutfall og 
deretter kommunikasjonsbortfall, spesielt i nordre del av kommunen. Selv om revisjonen 
vurderer at kommunen har klart å håndtere de ulike hendelsene på en god måte og ivaretatt 
innbyggerne, er dette fortsatt et område som er preget av høy risiko og som potensielt kan 
medføre fare for liv og helse. Revisjonen opplever at kommunen har vært en aktiv pådriver for å 
finne gode løsninger på disse problemstillingene, og dette fokuset bør opprettholdes når 
Songdalen blir en del av Nye Kristiansand kommune. 
 
Gjennomgangen viser videre at kommunen har evaluert de tre hendelsene. I evalueringene blir 
det blant annet redegjort for hva kommunen eventuelt vil gjøre av endringer for å kunne håndtere 
tilsvarende situasjoner på best mulig måte i fremtiden. I tillegg har kommunen utarbeidet et 
internkontrollsystem for beredskapsarbeidet som etter revisjonens vurdering bidrar til å sikre at 
kommunen iverksetter nødvendige tiltak for at kommunen skal ha tilstrekkelig og god beredskap.  
 
I rapporten trekker revisjonen frem noen forbedringspunkter for kommunens beredskaps-
håndtering. 
 
Problemstilling 3.  
Det går frem av rapporten at det i forbindelsen med opprettelsen av Nye Kristiansand kommune 
har blitt foretatt en kartlegging av klimatilpasningsarbeidet i de tre kommunene. Kartleggingen 
viser at Songdalens største klimautfordring er knyttet til Songdalselva, og det fremgår at 
kommunen har god kjennskap til kartverktøy, veiledere og framskrivninger for flom og skred. 
Videre viser kommunens utredning at kommunen har tatt høyde for fremtidige klimaendringer i 
planleggingen; for eksempel ved at det stilles krav til risiko- og sårbar-hetsanalyser i arealplaner, 
krav til byggehøyde over flomgrensen og krav om utredning om ras- og flomfare ved utbygging. 
Kommunen har imidlertid ikke noen egne målsettinger eller tiltak knyttet til klimatilpasning, og 
det vises samtidig til at kommunen på visse områder har kunnskapsmangler knyttet til 
klimatilpasning. Det nevnes blant annet at kommunen mangler oversikt over mindre vassdrag og 
dammer, det er mindre kunnskap om problematikken knyttet til overvann og kommunen kunne 
hatt mer oppdatert informasjon om vann- og avløpsnettet. Videre påpekes det at kommunen har 
mindre kunnskap om utfordringer knyttet til snø, vind og tørke. Revisjonen vurderer som følge 
av dette at kommunen bør rette økt fokus mot klimatilpasning. Det er allerede utarbeidet en 
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klimatilpasningsstrategi for den nye kommunen, og det er viktig at denne følges opp og at det 
iverksettes konkrete tiltak for å sikre at kunnskapsmanglene som finnes i kommunen blir 
utbedret. 
 
På bakgrunn av rapportens funn vil revisjonen gi følgende anbefalinger for kommunens (nye 
Kristiansand) videre arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap: 
• Revisjonen anbefaler at kommunen fortsetter å være en aktiv pådriver for å finne gode løsninger 

på utfordringene knyttet til utfall av kraft og e-kom.  
• Revisjonen anbefaler at kommunen oppretter kriselogg på tidligst mulig tidspunkt, dette for å 

sikre dokumentasjon også ved oppstarten av en hendelse.  
• Revisjonen anbefaler at kommunen gir innbyggerne varsel om uønskede hendelser på tidligst 

mulig tidspunkt, primært i forkant av en hendelse, slik at også innbyggerne får anledning til å 
foreta eventuelle beredskapsmessige forberedelser.    

• Revisjonen anbefaler at kommunen retter økt fokus mot klimatilpasning, og utarbeider konkrete 
målsettinger og tiltak for arbeidet med klimatilpasning.   
 

 
Rådmannen har i tråd med Kommuneloven fått anledning til å uttale seg om rapporten. 
Rådmannen sine uttalelser ligger ved rapporten. 
 
Videre vises det til rapporten som blant annet gir en nærmere beskrivelse av de konkretiseringer, 
avgrensninger og metodevalg revisjonen har benyttet for prosjektet. 
 
Agder Kommunerevisjon IKS vil legge frem rapporten i møte og svare på eventuelle spørsmål 
fra kontrollutvalgets medlemmer. I tillegg er rådmann invitert til møte for å svare på eventuelle 
spørsmål.  
 
Rapporten vil bli ettersendt direkte fra Agder Kommunerevisjon IKS.  
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet finner at det er godt samsvar mellom kontrollutvalgets bestilling og 
forvaltningsrevisjons-rapporten, og mellom utredningen og konklusjoner/anbefalinger fra 
revisjonen. 
 
På grunn av kommunesammenslåingsprosessen vil det etter sekretariatets vurdering være 
naturlig at rapportens anbefalinger blir fulgt opp av kommunedirektøren i nye Kristiansand, og at 
kommunedirektøren rapporterer tilbake til kontrollutvalget for nye Kristiansand. Som en følge av 
dette må også kontrollutvalget i nye Kristiansand behandle rapporten, da det er de som formelt 
har innstillingsrett ovenfor bystyret i nye Kristiansand.  
 
 
Vedlegg (Rapporten vil bli ettersendt direkte fra Agder Kommunerevisjon IKS):  

- Forvaltningsrevisjonsrapport - Samfunnssikkerhet og beredskap i Songdalen kommune  
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31/19 Orientering fra revisjonen 04.12.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00179-10 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Songdalen kontrollutvalg 04.12.2019 31/19 

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

1. Løpende revisjon 

 
 
Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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32/19 Referatsaker 04.12.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00184-9 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Songdalen kontrollutvalg 04.12.2019 32/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 

1. Referatsaker: 
a. Muntlig redegjørelse for avtalen som er inngått med Birkeland vedr. 

«Tronstadfyllingen». 
b. Muntlig redegjørelse for utbyggingsavtalen for Medbakken (fremgang og økonomi). 
c. Muntlig redegjørelse for status etter vedtak om påbud om påkobling til kommunalt 

avløpsnett (overvannsproblematikk). 
 

2. Innkommen/utgående post: 

Ingen innkommen/utgående post. 
 

3. Saker behandlet i kommunestyret: 
Ingen saker.  

 
 
 
Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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33/19 Eventuelt 04.12.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00187-9 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Songdalen kontrollutvalg 04.12.2019 33/19 

 
 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
 


