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Arkivsak-dok. 19/17980-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Nye Kristiansand kontrollutvalg 12.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 12.12.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 12.21.19 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Møteinnkalling 12.21.19 
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Arkivsak-dok. 19/18013-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Nye Kristiansand kontrollutvalg 12.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering – kommunedirektørens forslag til budsjett for 2020 og 

handlingsprogram for 2020-2023 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget skal ikke behandle forslag til budsjett verken fra kommunedirektøren eller 

formannskapet, men har selvstendig innstillingsrett overfor bystyret når det gjelder den delen av 

budsjettet som gjelder kontroll, tilsyn og revisjon. Dette er foreløpig kun sendt over til 

kommunedirektøren med forbehold om at kontrollutvalget ikke har behandlet saken. Dette vil bli sendt 

over til bystyret med kopi til formannskapet etter møte i kontrollutvalget 12.12.19, og det skal følge 

budsjettsaken via formannskapet til bystyret. 

 

Det har likevel stor verdi for kontrollutvalget å få en orientering om hvordan kommunedirektørens forslag 

til handlingsprogram for 2020-2023 er for kommunen, som et ledd i kontrollutvalgets ansvar for å påse at 

det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og 

vedtak, jf. Kommuneloven.  

 

Økonomidirektør Terje Fjellvang vil orientere om kommunedirektørens forslag til handlingsprogram for 

2020-2023 i møtet. 

 

 

 

Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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Arkivsak-dok. 19/18012-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Nye Kristiansand kontrollutvalg 12.12.2019 

 

 

Nytt kontrollutvalg for perioden 2019-2023  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kristiansand bystyre valgte kontrollutvalg for perioden 2019-2023 i det konstituerende møte 09.10.19 sak 

9/19, hvor det ble valgt både medlemmer og varamedlemmer. 

 

Kontrollutvalget forestår på vegne av bystyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen og skal 

påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget skal påse at kommunens 

årsregnskap (og kommunale foretaks årsregnskap) blir revidert på en betryggende måte, og gjennom 

forvaltningsrevisjon påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning er forsvarlig og foregår 

i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. Kontrollutvalget skal også gjennom eierskapskontroll 

påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m. m 

 

Etter en kort presentasjonsrunde vil sekretariatet og revisjonen gi informasjon om følgende: 

 Kort presentasjon av sekretariatet og sekretariatets rolle og oppgaver 

o Herunder utsendelse av innkalling (publisering av sakspapirer), protokoll og melding om 

vedtak 

 Kort presentasjon av revisjonen og revisjonens rolle og oppgaver 

o Herunder overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 

 Gjennomgang av arbeid fra sist periode – Årsmelding/oppsummering av de viktigste sakene 

knyttet til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon (selskapskontroll) 

 Kontroll av valgbarhet 

 Oppdatere kontaktinformasjon 

 Innrapportering av møtegodtgjørelser og reiseregninger 

 

Under følger en oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller i 

Kristiansand kommune i perioden 2016-2019. 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjekter i Kristiansand kommune i perioden 2016-2019 

- Selskapskontroll med Kristiansandsregionen brann og redning IKS og forvaltningsrevisjon av 

feieravdelingen 

- Forvaltningsrevisjon: Samhandlingsreformen – Utskriving av pasienter med behov for 

hjemmesykepleie 

- Forvaltningsrevisjonsrapport - Sykefravær i Kristiansand kommune 

- Forvaltningsrevisjonsrapport - Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 

- Forvaltningsrevisjonsrapport - Kommunens tilsyn med byggesaker og ulovlighetsoppfølging 
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Selskapskontroller i Kristiansand kommune i planperioden 2016-2019 

- Selskapskontroll med Kristiansandsregionen brann og redning IKS og forvaltningsrevisjon av 

feieravdelingen 

- Selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS 

- Selskapskontroll i Kanalbyen Utvikling AS 

 

Denne saken ses som en del av opplæringen av nye kontrollutvalgsmedlemmer. 

 

 

Vedlegg:  
- Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 
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1.  INNLEDNING 

Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2018. Denne skal gi et bilde av 

utvalgets formelle rolle, instruks, forholdet til revisjonen og sekretariatet og de viktigste saker 

som er behandlet i året med kommentar. Kontrollutvalget avgir hvert år uttalelse til 

kommuneregnskapet, adressert til bystyret. Etter forskrift for kontrollutvalg, skal kontrollutvalget 

årlig rapportere om resultatet av gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter og 

selskapskontroll. Bestemmelsen må ses i sammenheng med vedtatte planer og presenteres på 

denne måten for året 2018. 

2. KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETTNING 

Kontrollutvalget velges av bystyret og skal på vegne av bystyret føre det løpende tilsynet med 

den kommunale forvaltningen. Alle kommuner og fylkeskommuner er pliktig til å velge et 

kontrollutvalg. Bystyret kan foreta nyvalg av kontrollutvalgets medlemmer i valgperioden, men 

da må hele utvalget velges på nytt. Regler for valg av medlemmer til kontrollutvalget er fastsatt i 

egen forskrift. Det er strenge begrensninger i hvem som er valgbare til utvalget.  

Medlemmer og varamedlemmer: 

Medlemmer Varamedlemmer 

Makvan Kasheikal (DEM), leder Tore Olsen (DEM) og Cecilie G. Nygaard (DEM) 
Leif Oskar Hopland (AP), Nestleder – til 

24.10.18 
Svein Kjetil Stallemo (AP) – fra 24.10.18 

Svein Kjetil Stallemo (AP) – til 24.10.18, Birte 
Simonsen (MDG), Tron Egil Meier Høyrem (RØDT) 
og Eva R. Nistad Farhat (AP) 

Terje Pettersen (H), Medlem Inger Lise Kristiansen (H), Harald Bjøran (H) og 
Hilvi Eidjord (H) 

Vidar Karlsen (KRF), Medlem Tommy Tolfsen (FRP) og Solveig Nilsen (V) 
May Erna Karlsen (SV), Medlem Leif Andreas Lyngø (AP) – fra 24.10.18, Birte 

Simonsen (MDG), Tron Egil Meier Høyrem (RØDT) 
og Eva R. Nistad Farhat (AP) 

Kommuneloven krever at minst ett av medlemmene skal velges blant bystyrets medlemmer. 

Departementet har tolket det slik at dette gjelder ved konstituering.  
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3. RAMMER FOR KONTROLLUTVALGETS ARBEID 

Etter Kommunelovens § 77 er bystyret pålagt å opprette et eget kontrollutvalg som skal forestå 

det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltning og de folkevalgte organ som 

bystyret har opprettet. Tilsynet og kontrollen skjer på vegne av bystyret. Kommunelovens § 77 

slår fast: 

 

”4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på 

en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den 

økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir 

gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut 

fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 

 

4. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.” 

Kontrollutvalgets oppgaver er i utgangspunktet gitt i kommuneloven § 77, og i forskrift om 

kontrollutvalg av 15.06.2004, men bystyret kan konkret be utvalget utføre særskilte 

tilsynsoppgaver på sine vegne. Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med 

den kommunale forvaltningen på vegne av bystyret og påse at kommunen har en forsvarlig 

revisjonsordning. Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for mange oppgaver som vi vil 

komme nærmere inn på senere.  

4. OPPLÆRING OG KURS 

Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det 

politiske miljø og kommunens innbyggere. Endret regelverk gjør det nødvendig å legge til rette 

for opplæring og kursvirksomhet for alle medlemmer av kontrollutvalget. Kunnskap om 

kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk er nødvendig for å utføre de oppgaver som fremgår 

av lov og forskrift. Slik opplæring og kursvirksomhet kan skje lokalt (for eksempel høst- og 

vårkonferanse i regi av Temark) eller gjennom sentrale tilbud. Kontrollutvalget inviteres blant 

annet årlig til landskonferansen for kontrollutvalg i regi av Norges kommunerevisorforbund 

(NKRF) og fagkonferansen i regi av Forum for kontroll og tilsyn (FKT). Disse samlingene er viktige 

for å tilføre kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og det er en arena der kontrollutvalgs 

medlemmer fra hele landet møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder. Agder og Telemark 

kontrollutvalgs sekretariat IKS (Temark) arrangerte i 2018 to konferanser (høst- og 

vårkonferanse) hvor kontrollutvalgets medlemmer har vært representert.   

 

Hensikten med deltakelse på kurs- og opplæringsdager har vært for å bidra til å øke og utvikle 

nye og erfarne kontrollutvalgsmedlemmer sin kompetanse om kontrollutvalgets rolle, oppgaver 

og lovverk, samt en større rolleforståelse for revisjonens og sekretariatets rolle og oppgaver. 
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5. FAGTUR 

Kontrollutvalget i Kristiansand kommune har i sammen med kontrollutvalgene i Aust- og Vest-

Agder gjennomført en studietur til Trøndelag i tidsrommet 20. til 22. juni. Formålet med turen 

var for det første å lære av sammenslåingsprosessen mellom de to Trøndelagsfylkene, og for det 

andre få et innblikk i hvordan egenkontrollen i Trondheim er organisert og arbeider og hvilken 

funksjon og plass kontrollutvalget har. I tillegg til at det har vært nyttig med en gjensidig 

erfaringsutveksling mellom kontrollutvalgene. 

 

Hos Trøndelag fylkeskommune fikk utvalgene informasjon om sammenslåingsprosessen ved 

fylkesrådmann i Trøndelag Odd Inge Mjøen som også har vært prosjektleder for 

sammenslåingen. I tillegg bidro Konsek Trøndelag som er sekretariat for kontrollutvalget i 

Trøndelag med informasjon om arbeidet med sammenslåingsprosessen. De pekte blant annet på 

hva som har vært vellykket med prosessen i Trøndelag og hva de kunne ha gjort annerledes. 

 

I Trondheim ble de tre utvalgene fra Agder tatt imot av Rolf Jarle Brøske leder av 

kontrollkomiteen i Trondheim kommune. For uten om å gi et innblikk i hvordan egenkontrollen i 

Trondheim er organisert og arbeider, gav han ett dypdykk i tre krevende saker som 

kontrollkomiteen i Trondheim har håndtert de siste årene. Den første saken kontrollutvalget fikk 

informasjon om var saken knyttet til helsereiser, hvor både ansatte og politikere har vært i utakt 

med etikken. Den andre saken var om «Candy People», hvor kontrollkomiteen bestilte en utvidet 

selskapskontroll av Trondheim kino AS og som avdekket et godterieierskap i strid med etisk 

regelverk. Den tredje saken var saken som er omtalt som «grønn strek» eller «Kystadsaken», og 

som avdekket en hårfin balanse mellom lov og etikk. Gjennomgangen til Brøske av disse sakene 

bidro til nyttige refleksjon rundt problemstillinger knyttet til habilitet og etiske retningslinjer. 

Dette er problemstillinger som er like aktuelle i vårt distrikt. I tillegg bidro forvaltningsrevisor 

Berit Juul med nyttig informasjon om hvordan kommunerevisjonen i Trondheim gjennomfører 

forvaltningsrevisjoner og hva de gjør for å sikre treffsikre forvaltningsrevisjoner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bilde av Forvaltningsrevisor Berit Juul, 

Kommunerevisjonen i Trondheim  

Bilde av kontrollutvalgene hos Kommunerevisjonen i 

Trondheim 
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6. SEKRETARIAT 

Kontrollutvalget får sekretariatsbistand fra Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 

(Temark). Kommunen ble medeier av Temark fra 01.07.14 i forbindelse med etableringen av 

sekretariatet i Agder. Med oppdrag for 34 kommuner i Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark er 

Temark landets største kontrollutvalgssekretariat. Sekretariatet har syv ansatte og fast sekretær 

for kontrollutvalget er Alexander Etsy Jensen. 

Sekretariatet skriver saksframstillinger, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og 

oppfølging av møter, samt vedtaksoppfølging. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd 

mellom utvalg og revisjonen, og utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget. 

7. REVISJON 

Kommunen er medeier i, og har avtale om levering av revisjonstjenester med Agder 

Kommunerevisjon IKS. Selskapet leverer revisjonstjenester til ni kommuner, i tillegg til Vest-

Agder fylkeskommune. Selskapet utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og 

selskapskontroll for kommunen. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er ass. revisjonssjef Monica 

H. Smith-Tønnessen og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor er revisjonssjef Tor Ole Holbek.  

8. ØKONOMI 

For å utøve sin funksjon på en god måte har kontrollutvalget lagt vekt på å be bystyret om 

økonomiske rammer som muliggjør den aktiviteten som det legges opp til i møte- og 

arbeidsplanen. Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven pålagt å utarbeide budsjettforslag 

for kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen.  

Regnskapstallene for den samlede kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen fremkommer av 

kommunens samlede årsregnskap. Under følger budsjett- og regnskapstall for 2018. 
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Regnskapstallene for 2018 (ikke revidert), viser et mindreforbruk samlet sett i forhold til budsjett 

på kr. 345 366. 

Agder kommunerevisjon har fakturert iht. vedtatt budsjett. Når det gjelder posten «tilskudd» er 

det fakturert kr. 5 800 000 inkl. VAR-området med kr. 68 000, men dette er ført hos teknisk.  For 

budsjett for 2020 holdes VAR-området utenfor kontrollutvalgets budsjett. 

Ut over dette er det ikke de store avvikene mellom budsjett og regnskap, og der det er avvik 

knytter seg til de variable postene som møtegodtgjørelse, bevertning og andre utgifter. I tillegg 

er det ikke foretatt kjøp av ekstratjenester i 2018.  
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9. KONTROLLUTVALGETS ARBEID – MØTER OG SAKER 

Kontrollutvalget har i 2018 avholdt 7 ordinære møter og 2 fellesmøter med de andre 

kommunene i K3. Kontrollutvalget har behandlet 79 saker. I tillegg har kontrollutvalget vært på 

virksomhetsbesøk hos Kristiansand Havn KF 28.06.18 og hos Karrus skole 06.12.18. 

Møtene i kontrollutvalget er åpne. Åpne møter skaper tillit. Dette gjelder særlig kontrollarbeid 

slik som kontrollutvalget driver med. Reglene om møteoffentlighet i kommuneloven gjelder også 

for kontrollutvalget.  

Sakskart, saksdokumenter og protokoller legges løpende ut på kommunens og sekretariatets 

hjemmeside (www.temark.no), i tillegg til på First Agenda appen.  

Utvalget ønsker å ha oppdatert informasjon om kommunens virksomhet, og samtidig gjøre egen 

funksjon mer kjent.  Administrasjonen har ved flere anledninger blitt invitert til kontrollutvalget 

for å orientere om forskjellige virksomhetsområder i kommunen. I tillegg til at kontrollutvalget 

ønsker å være synlig og ha god kontakt med kommunens ledelse. Pressen har vært til stede på 

flere av møtene. Rådmannen representert ved hans direktører har deltatt på flere av utvalgets 

møter, noe kontrollutvalget oppfatter som en styrke i sitt arbeid. 

En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold utvalget er pålagt å arbeide 

med, gjennom kravene i kommuneloven § 77 og forskrift om kontrollutvalg. Hvilket fokus som 

velges i de ulike arbeidsoppgavene er det i stor grad opp til utvalget å definere selv. 

Kontrollutvalget kan etter anmodning fra bystyret, etter innspill fra innbyggere eller på eget 

initiativ ta opp forhold ved kommunens virksomhet, som kan knyttes til utvalgets tilsynsarbeid. 

Kontrollutvalget er også opptatt av hvordan kommunen følger opp rapporter fra andre tilsyn. 

I det følgende har vi trukket frem noen av sakene som har vært behandlet i løpet av året 2018. 

Regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroller er trukket ut som egne kapitler 

henholdsvis kapittel 10, 11 og 12. 

Saker som behandles i hvert møte: 

• Godkjenning av møteinnkalling 

• Godkjenning av protokoll fra sist møte 

• Orientering fra revisjonen i møte 

• Referatsaker i møte 

• Eventuelt i møte 

 

Saker kontrollutvalget har behandlet: 

• 1/18 Oppfølging - Kostnadssprekken på renseanlegget på Odderøya  

• 2/18 Tilsynsrapport etter drapet på Sørlandssenteret - "Historien om Stina"  

• 3/18 Rapport fra selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS  

• 4/18 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Kristiansand kommunens tilsyn med byggesaker 

og ulovlighetsoppfølging  

• 5/18 Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Kristiansand kommune  
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• 6/18 Revisors egenvurdering av uavhengighet  

• 7/18 Mislighetssak helse- og sosialsektoren - endelig innberetning  

• 8/18 Mislighetssak helse- og sosialsektoren - Foreløpig innberetning  

• 9/18 Nummerert brev 1-2018 - Anvisningsreglement 

• 13/18 Orientering om sammenslåingsprosessen K3 
• 14/18 Årsrapport og årsregnskap 2017 fra kemneren i Kristiansandsregionen - Kristiansand 

• 15/18 Helse- og sosial sektorens arbeid med mislighetssaker og vanskelige personalsaker 

• 16/18 Mislighetssak helse- og sosialsektoren - endelig innberetning 

• 17/18 Rapport om trafikkulykke med mobilkran ved Karussveien i Kristiansand 07.03.17 

• 18/18 Oppfølging - Problematikk knyttet til smerte- og intravenøsbehandling i hjemmet - 

Samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehuset 

• 19/18 Bestilling av neste selskapskontroll  

• 20/18 Studietur - Felles tur med kontrollutvalgene i Aust- og Vest-Agder fylkeskommune til 

Trondheim/Trøndelag  

• 21/18 Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2018 

• 25/18 Årsregnskap 2017 for Kristiansand Havn KF  

• 26/18 Årsregnskap 2017 for Kristiansand Boligselskap KF 

• 27/18 Årsberetning 2017 Nye Kristiansand - Revisors uttalelse  

• 28/18 Årsregnskap og årsrapport 2017 Kristiansand kommune - Kontrollutvalgets uttalelse 

• 29/18 Orientering vedr. kommunens arbeid knyttet til A-krim  

• 30/18 Oppfølging av tilsynsrapport etter drapet på Sørlandssenteret - "Historien om Stina" 

• 31/18 Oppfølging av selskapskontroll i KBR og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen 

• 32/18 Kommunens retningslinjer for egne kjøretøy og bruk av disse  

• 33/18 Forum for kontroll og tilsyn - medlemskap 

• 37/18 Orientering om den økonomiske situasjonen pr. 1. tertial 2018 – Kristiansand 

kommune 

• 38/18 Oppvekstsektorens arbeid med vanskelige personalsaker  

• 39/18 Situasjonen ved Wilds Minne skole  

• 40/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Sykefravær i Kristiansand kommune  

• 41/18 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)  

• 42/18 Prosjektplan for selskapskontroll i Kanalbyen Utvikling AS  

• 43/18 Oppsummering av årsoppgjøret 2017 - Kristiansand kommune 

• 47/18 Orientert om effektene av sammenslåingsprosessen for Kristiansand kommune 

• 48/18 Orientering om varslingsrutiner og rutine for saksbehandling i varslingssaker i 

Kristiansand kommune 

• 49/18 Sak på Lindebøskauen skole – varsel med påstand om lovbrudd  

• 50/18 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 Kristiansand kommune 

• 54/18 Oppfølging del 2 av forvaltningsrevisjonsrapport om samhandlingsreformen 

• 55/18 Oppfølging som følge av brudd på kommunens rutiner ifbm. bruk av maskiner og 

mangel på sikring av arbeider av hensyn til skolebarn 

• 56/18 Mulige forhold knyttet til byggesaksavdelingen – Habilitet m.m. 

• 57/18 Oppfølging av varslingssak - Teknisk sektor  

• 58/18 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Kristiansand kommune 

• 59/18 Mislighetssak økonomisektoren - Foreløpig innberetning  
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• 60/18 Mislighetssak teknisk sektor - endelig innberetning 

• 64/18 Orientering om sammenslåingsprosessen i Nye Kristiansand 

• 66/18 Innstilling til valg av revisjonsordning for nye Kristiansand kommune  

• 67/18 Innstilling til valg av sekretariatsordning for nye Kristiansand kommune 

• 68/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Sykefravær i Kristiansand kommune 

• 69/18 Oppfølging av selskapskontroll i Agder kollektivtrafikk AS  

• 70/18 Varslingsgruppens bruk av eksterne tjenester og tilbydere  

• 71/18 Orientering om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2018  

• 72/18 Orientering - Rådmanns forslag til handlingsprogram for 2019 - 2022 for Kristiansand 

kommune 

• 73/18 Oppfølging av sak ved Wilds Minne skole  

• 74/18 Oppfølging av sak på Lindebøskauen skole 

• 75/18 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon 

fra staten 

• 76/18 Møte- og arbeidsplan for 2019 

 

10. REGNSKAPSREVISJON 

Revisjon av årsregnskapet er en helt sentral del av kommunens egenkontroll. Revisor skal gi 

trygghet for at en kan stole på informasjonen kommunen gir om sin økonomi. Dette er en viktig 

oppgave. Revisor er en uavhengig og objektiv tredjeperson som gjennom sine kontroller kan 

avdekke og forebygge feil og mangler i den økonomiske rapporteringen. Revisor vil i tillegg 

veilede kommunen for å bidra til å forebygge og avdekke feil og misligheter. 

Kontrollutvalget skal påse at kommunen blir revidert på en betryggende måte. Utvalget er derfor 

avhengig av at revisor gir tilstrekkelig rapportering om revisjonsarbeidet. At kontrollutvalget og 

revisor har en god dialog og god forståelse av sine oppgaver, er viktige forutsetninger for å være 

trygg på at revisjonsarbeidet blir forsvarlig utført. 

Kontrollutvalget registrerer at revisors arbeid med å utføre regnskapsrevisjon de siste årene er 

blitt mer omfattende, spesielt knyttet til de mange attestasjonsoppgaver (særattestasjoner) som 

utføres på vegne av staten og andre offentlige organer. I tillegg til avgitte beretninger og 

uttalelser mottar kontrollutvalget jevnlig i møter informasjon om utført regnskapsrevisjon. 

Kontrollutvalget har ved flere anledninger gitt utrykk for at det gjøres mye godt arbeid innenfor 

området regnskapsrevisjon og at de er fornøyd med måten revisjonen løser oppdraget på.  
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11. FORVALTNINGSREVISJON OG ANDRE RAPPORTER 

Forvaltningsrevisjon er et verktøy som bystyret og kontrollutvalget skal bruke for å sikre at 

kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter best mulig. 

Forvaltningsrevisjon er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget. Gjennom 

forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget undersøke om kommunen etterlever regelverk, når 

fastsatte mål, og om ressursene forvaltes på en effektiv måte. 

Kontrollutvalget har vært delaktig i velg av tema og utforming av problemstillinger basert på en 

risiko- og vesentlighetsvurdering, innenfor de rammer som er gitt av bystyret. Kontrollutvalget er 

delegert myndighet til å bestemme hvordan avsatte ressurser til forvaltningsrevisjon skal 

benyttes, og revisjonen har gjennomføre forvaltningsrevisjonen i henhold til faglige krav i løpet 

av valgperioden. 

Selv om det er spesifikke krav til gjennomføring av en forvaltningsrevisjon, er det viktig at 

kontrollutvalget involverer seg i valg av problemstillinger, avgrensninger og tilnærming. 

Forvaltningsrevisjon gir kontrollutvalget muligheten til å gå i dybden i ulike saksforhold, innen 

ethvert virksomhetsområde i kommunen. Forvaltningsrevisjon vil derfor kunne ha høy 

nytteverdi, både i utvalgets kontrollvirksomhet, og i kommunens internkontroll og 

forbedringsarbeid. 

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 

bystyret er konstituert, utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av bystyret 

selv, men bystyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planperioden. 

Kontrollutvalget behandlet i møte 25.08.16 sak nr. 36/16 overordnet analyse/plan for 

forvaltningsrevisjon for Kristiansand kommune for perioden 2016-2019 utarbeidet av Agder 

Kommunerevisjon IKS. Planen er godkjent av bystyret i møte 21.09.16 sak 135/16. Områder som 

prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019: 

Første Tema: Samhandlingsreformen – utskriving av pasienter (vesentlighet H)  

Overordnet 

- Tema: Inkluderende arbeidsliv – Likestilling, deltidsproblematikk og ansatte over 62 år (ny 

prioritering foretatt av KU, derfor er vesentlighet ikke vurdert)  

- Tema: Sykefravær (vesentlighet M/H) 

 
Økonomisektoren  

- Tema: Etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser (vesentlighet H)  
 

Organisasjonssektoren  

- Tema: Organisering av kommunens arkiv (vesentlighet M/H)  
- Tema: Drift og vedlikehold av IT-system (vesentlighet M/H)  
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Helse- og sosialsektoren  

- Tema: Bosetting av flyktninger (vesentlighet H)  
- Tema: Behandlings- og oppfølgingstilbud til personer/pasienter med psykiske lidelser og/eller 

rusrelaterte problemer (vesentlighet H)  
 

Oppvekstsektoren  

- Tema: Bekjempelse av barnefattigdom (vesentlighet H)  
- Tema: Integrering av minoritetsbarn (vesentlighet H)  

 
Teknisk sektor  

- Tema: Kommunens tilsyn med byggesaker og ulovlighetsoppfølging (vesentlighet M/H)  
 

Kultursektoren  

- Tema: Tildeling av kulturmidler, forvaltning av eiendeler og kunst (vesentlighet M) 

 
Kontrollutvalget har i 2018 behandlet en forvaltningsrevisjonsrapporter i henhold til RSK 001 

(standard for forvaltningsrevisjon).  

 

Videre har revisjonen utarbeidet prosjektplan for neste forvaltningsrevisjonsprosjekt: 
«Prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Kristiansand kommunens tilsyn med byggesaker og 
ulovlighetsoppfølging» og bestilt forvaltningsrevisjon «Prosjektplan for forvaltningsrevisjon - 
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)».  
 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Sykefravær i Kristiansand kommune 

 

Forvaltningsrevisjonen har hatt som formål å undersøke nærmere sykefraværs-arbeidet i 
Kristiansand kommune. Undersøkelsen tok hovedsakelig for seg helse- og sosialsektoren og 
oppvekstsektoren, herunder virksomhet omsorgssentre og kommunale barnehager, da disse har 
hatt et høyere sykefravær over tid og det har vært stort fokus på å redusere sykefraværet i disse 
virksomhetene. 
 
Problemstillingene som revisjonen har besvart i denne forvaltningsrevisjonen var: 

• Hvordan har utviklingen i sykefraværet vært de senere årene i Kristiansand kommune? 
• I hvilken grad oppfyller kommunen sin plikt til systematisk forebygging av sykefravær? 
• I hvilken grad oppfyller kommunen sin plikt til systematisk oppfølging av sykefravær? 
• I hvilken grad arbeider kommunen med sykefravær basert på nyere forskning og studier 

på området? 
 

Det går frem av rapporten at revisjonen på bakgrunn av deres undersøkelse og de funn som er 
gjort, ville gi følgende anbefalinger for det videre arbeidet med å forebygge og redusere 
sykefraværet i kommunen: 

• Kommunen bør videreutvikle rapporteringen på sykefravær for å kunne lage bedre 
analyser av sykefraværet. 

• Kommunen bør rette økt fokus mot systematisk HMS-arbeid for å kunne forebygge 
sykefravær. 

• Kommunen bør sikre at alle ledere har tilstrekkelig kunnskap til å jobbe med sykefravær 
– både i et forebyggende perspektiv og i oppfølgingen av sykmeldte ansatte. 

• Kommunen bør utarbeide et helhetlig planverk for BHT sitt oppdrag i kommunen og en 
• struktur/systematikk for hvordan BHT skal arbeide opp mot kommunens enheter. 
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• Kommunen bør i fremtiden bruke BHT i primærforebyggende hensikt i større grad enn 
det som har vært praksis frem til nå. 

• Kommunen bør arbeide for å sikre at utfordringer/konflikter på arbeidsplassen tas tak i 
på et tidlig tidspunkt. 

• Kommunen bør sikre at alle ledere har tilstrekkelig kunnskap om mulige 
samarbeidspartnere i sykefraværsarbeidet både i og utenfor kommunen. 

• Kommunen bør ha økt fokus på at alle ledere og ansatte følger rutinen for 
sykefraværsoppfølging. 

• Kommunen bør legge til rette for erfaringsdeling og læring internt i de kommunale 
barnehagene og omsorgssentrene. 

• Kommunen bør sikre at oppfølgingen av sykmeldte ansatte dokumenteres i tilstrekkelig 
grad. 

 

12. SELSKAPSKONTROLL 

Selskapskontroll er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget og er et viktig virkemiddel for 

å sikre at selskapene underlegges demokratisk styring og kontroll. 

Plan for selskapskontroll for inneværende valgperiode ble lagt frem for kontrollutvalget i møte 

20.06.16 sak nr. 29/16. Planen ble godkjent av bystyret i møte den 21.09.16 sak nr. 134/16. 

Kontrollutvalget har fullmakt til å prioritere hvilke selskaper som skal kontrolleres. I planen ligger 

følgende selskaper til prioritering: 

- Kristiansand Næringsselskap AS (H) 

- Returkraft AS (H) 

- Avfall Sør AS m/datterselskap (H) 

- Kilden Teater- og konserthus for Sørlandet IKS (M/H) 

- Kristiansandsregionens kommunale IKT-tjeneste (M/H) 

- Agder Kollektivtrafikk AS (M/H) 

- Kanalbyen Utvikling AS (M/H) 

- Vest-Agder Museet IKS (M) 

- ViaPartner 

- Varodd 

- Kino Holding 

 
Kontrollutvalget har i 2018 behandlet rapport etter selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS, 

og vider fulgt denne opp i et senere møte. I tillegg har kontrollutvalget bestilt selskapskontroll i 

Kanalbyen Utvikling AS. 

Problemstillingene som revisjonen har besvart i denne selskapskontrollen var: 

• Har eierne etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? 

• Fører eierne kontroll med sine eierinteresser? 

• Er rutinene gode nok, og blir de fulgt? 

• Utøves eiernes eierinteresser i samsvar med kommunestyrets og fylkestingenes vedtak 

og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og 

selskapsledelse? 
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På grunnlag av de vurderinger revisjonen har gjort i forbindelse med selskapskontrollen av AKT 

har revisjonen kommet med anbefalinger: 

 

Anbefalinger til eierne 

- Eierne bør vurdere å opprette felles valgkomite. 

- Eierne bør unngå å velge medlemmer av generalforsamlingen som styre-medlemmer. 

- Ved sammenslåing av Vest- og Aust-Agder fylkeskommune og opprettelsen av nye 

Kristiansand kommune bør eierne vurdere organiseringen av virksomheten, herunder om 

det fortsatt er hensiktsmessig at virksomheten er organisert som et aksjeselskap. 

 

Anbefalinger til virksomheten 

- Styret bør ut fra en risiko- og sårbarhetsanalyse vurdere behovet for egenkapital. 

- Styret bør i fremtiden ha aktiv fokus på å utvikle styringsindikatorer knyttet til 

ressursbruk og kapasitetsutnyttelsen i AKTs virksomhet. 

- Styret bør oppdatere instruks for daglig leder som inkluderer prokura 

- Styret bør, i samsvar med kommuneloven § 80, varsle kontrollutvalgene og valgte 

revisorer i kommunen og fylkeskommunene om selskapets generalforsamling. 

 

13. ØKONOMISKE UREGELMESSIGHETER OG 

MISLIGHETER 

Kontrollutvalget behandler saker om økonomiske uregelmessigheter og misligheter som 

innberettes av revisjonen etter revisjonsforskriften § 3, siste ledd. I noen slike saker legges det 

fram både foreløpige og endelige innberetninger. Nedenstående tabell viser omfanget av 

endelige innberetninger som er behandlet av kontrollutvalget de siste årene: 

2018 2017 2016 2015 

4* 1 5 0 

* To forhold hvor det er avgitt separate endelige innberetninger, men behandlet som samme sak. 

Fra 2018 utarbeider sekretariatet årlig en oversikt over mislighetssakene som etter behandling i 

kontrollutvalget sendes kommunalutvalget til orientering. 

14. VARSLINGSSAKER 

Kontrollutvalget har fått en generell orientering om varslingsutvalgets arbeid og rutiner i møte 

30.08.18 sak 48/18, i tillegg til at kontrollutvalget har fått informasjon om varslingsgruppens bruk 

av eksterne tjenester og tilbydere i møte 06.12.18 sak 70/18. Kontrollutvalget har også fulgt opp 

kommunens håndtering av flere konkrete saker. Disse sakene er kompliserte og har krevd en del 

ressurser å følge opp, både fra revisjonen og sekretariatets side. Men også for kontrollutvalget 

som har måtte sette seg inn i et stort omfang dokumenter, for å kunne ha en formening om 

kommunens håndtering av sakene. 
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Det går frem av årsrapport fra varslingsgruppen i Kristiansand kommune for 2018 at det totalt 

ble innmeldt 61 saker til varslingsgruppen i 2018. Videre går det frem av årsrapporten at av totalt 

61 saker i 2018 har varslingsgruppen kun brukt ekstern bistand i 3 saker. 

15. KONKLUSJON OG AVSLUTTENDE KOMMENTARER 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 legges med dette frem for bystyret til orientering. Ved å se 

årsplan og årsmelding for 2018 i sammenheng, kan bystyret se om de vedtatte oppgaver og 

målsettinger for kontrollutvalget er eller blir fulgt opp.  

 

 

Kristiansand, 7. februar 2019 

 

 

Makvan Kasheikal (sign.)      Alexander Etsy Jensen (sign.) 

Leder        Sekretær 
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Arkivsak-dok. 19/18025-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Nye Kristiansand kontrollutvalg 12.12.2019 

 

 

 

   

Møte- og arbeidsplan for 2020  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2020 godkjennes. 

 

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de 

møter utvalget ønsker (innenfor budsjettrammen).  

 

Møtedatoer 2020: Torsdager kl. 12:00: 20.02 - 19.03 - 23.04 - 07.05 - 18.06 - 27.08 - 17.09 - 22.10 - 

12.11 - 10.12 

 

Vedtaket oversendes bystyret til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
For å planlegge aktivitetene til kontrollutvalget legger sekretariatet årlig frem et utkast til møte og 

arbeidsplan med møtetidspunkt og planlagte aktiviteter. I arbeidet med møtekalenderen er det viktig å 

tenke på blant annet: 

 samordning av kontrollutvalgsmøtene med bystyrets møter og andre utvalgsmøter 

 tidspunkt for rapportering fra regnskapsrevisjon 

 tidspunkt for rapportering fra forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollprosjekter 

 godkjenning av årsmelding 

 frister for behandling av budsjett 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet legger med dette frem en egen sak om møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget. 

Saken skal videre legges frem til behandling i bystyret. 

 

Møte- og arbeidsplanen er ikke å forstå som en fullstendig presentasjon av alle de oppgaver/saker som 

kontrollutvalget vil behandle i løpet av året, men legger vekt på de oppgaver som utvalget etter 

kontrollutvalgsforskriften er pålagt å behandle. 

 

I tillegg til ordinære saker som blir lagt frem for kontrollutvalget gjennom året, vil det av erfaring fra 

tidligere år alltid dukke opp spørsmål som blir gjenstand for drøfting i utvalget. I spesielle saker er det 

direkte kontakt/drøftelser med berørte parter (eks. kommunedirektør eller ordfører). Kontrollutvalget har 

valgt å legge frem møte- og arbeidsplanen for bystyret, fremfor å utarbeide en samlet plan for 

virksomheten i valgperioden. 

 

Sekretariatet legger frem forslag til følgende møtetidspunkt og agenda for 2020: 
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Kristiansand kommune 

Kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan 2020 

 

Torsdag 20. februar 2020 kl.12:00 

 Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 

 Kontrollutvalget og politisk ledelse - forventninger og samarbeid 

 Kontrollutvalget og administrativ ledelse - forventninger og samarbeid 

 Forvaltningsrevisjonsrapport - Samfunnssikkerhet og beredskap i Songdalen kommune 

 Forvaltningsrevisjonsrapport - Dispensasjoner fra plan og bygningsloven i Søgne kommune  

 Revisors egenvurdering av uavhengighet 

 Årsmelding 2019 fra kontrollutvalget i Kristiansand (i tillegg til Søgne og Songdalen) 

 Referat fra kontrollutvalgskonferansen (NKRF) 

 Orientering fra revisjonen 

 Referatsaker 

 Eventuelt 

 

Torsdag 19. mars 2020 kl. 12:00 

 Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 

 Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2020 

 Risiko og vesentlighetsvurdering – plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

 Orientering fra revisjonen 

 Referatsaker 

 Eventuelt 

 

Torsdag 23. april 2020 kl. 12:00 

 Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 

 Årsrapport og årsregnskap 2019 fra Kemneren i Kristiansandsregionen 

 Rapport fra forvaltningsrevisjon - Bekjempelse av barnefattigdom i Nye Kristiansand kommune 

 Bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 

 Virksomhetsbesøk/bedriftsbesøk - kontrollutvalget kommer med ønske i møte 

 Orientering fra revisjonen 

 Referatsaker 

 Eventuelt 

 

Mandag 7. mai 2020 kl. 12:00 

 Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 

 Årsregnskap/årsrapport 2019 for Kristiansand kommune 

 Årsregnskap 2019 fra de kommunale foretakene 

 Orientering fra økonomisjef/regnskapssjef 

 Orientering fra revisjonen 

 Referatsaker 

 Eventuelt 

 

Torsdag 18. juni 2020 kl.12:00 

 Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 

 Orientering om økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2020 

 Orientert om effektene av sammenslåingsprosessen for Kristiansand kommune 

 Orientering fra revisjonen 

 Referatsaker 

 Eventuelt 
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Torsdag 27. august 2020 kl. 12:00 

 Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 

 Rapport fra forenklet etterlevelseskontroll 

 Virksomhetsbesøk/bedriftsbesøk 

 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2020 

 Orientering fra revisjonen 

 Referatsaker 

 Eventuelt 

 

Torsdag 17. september 2020 kl. 12:00 

 Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 

 Budsjett for kontroll og tilsyn 2021 

 Orientering fra revisjonen 

 Referatsaker 

 Eventuelt 

 

Torsdag 22. oktober 2020 kl.12:00 

 Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 

 Orientering om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2020 

 Orientering fra revisjonen 

 Referatsaker 

 Eventuelt 

 

Torsdag 12. november 2020 

 Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Bekjempelse av barnefattigdom i Nye Kristiansand 

kommune 

 Orientering fra revisjonen 

 Referatsaker 

 Eventuelt 

 

Torsdag 10. desember 2020 kl. 12:00 

 Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 

 Orientering om budsjett/handlingsprogram nye Kristiansand kommune 2021 

 Kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan for 2021  

 Orientering fra revisjonen 

 Referatsaker 

 Eventuelt 

 

Det kan være aktuelt å kalle inn representanter fra administrasjonen for å orientere om aktuelle 

saker/temaer utover de punktene som er nevnt ovenfor. I tillegg til at aktuelle rapporter fra statlige tilsyn 

vil bli lagt frem for kontrollutvalget. 

 

Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det politiske 

miljø og kommunens innbyggere. Endret regelverk gjør det nødvendig å legge til rette for opplæring og 

kursvirksomhet for alle medlemmer av kontrollutvalget. Kunnskap om kontrollutvalgets rolle, oppgaver 

og lovverk er nødvendig for å utføre de oppgaver som fremgår av lov og forskrift. Slik opplæring og 

kursvirksomhet kan skje lokalt (høst og vårkonferanse i regi av Temark) og/eller gjennom sentrale tilbud. 

Kontrollutvalget inviteres blant annet årlig til landskonferansen for kontrollutvalg i regi av Norges 

kommunerevisorforbund (NKRF) og/eller Forum for kontroll og Tilsyn (FKT). Dette er en viktig samling 

for å tilføre kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og det er en arena der kontrollutvalgsmedlemmer 

fra hele landet møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder. 
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Planen er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp saker og avholde de møter de ønsker. 
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Arkivsak-dok. 19/15819-4 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Nye Kristiansand kontrollutvalg 12.12.2019 

 

 

 

Budsjett for kontrollarbeidet 2020 - Kristiansand  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller følgende til bystyret: 

 

Bystyret vedtar forslag til budsjett 2020 for kontrollarbeidet i Kristiansand kommune med en ramme på kr 

10 439 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til bystyret via formannskapet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon gjeldende fra konstituering av nytt bystyre høsten 2019 § 2 sier 

følgende om kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet: 

 

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje 

ledd til kommunestyret eller fylkestinget. 

 

Av kommuneloven § 14-3 tredje ledd fremgår følgende: 

Formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og 

årsberetning. […] 

 

Kontrollutvalget fremmer med dette en sak til bystyret (med kopi til formannskapet) om budsjett for 

kontrollarbeidet for 2020 i Kristiansand kommune. 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Kristiansand kommune for 2020. 

Kontrollutvalgets budsjett omfatter kostnadene knyttet til selve driften av utvalget, og i tillegg kostnadene 

til sekretariatstjenester for kontrollutvalget og kommunens kjøp av revisjonstjenester. Budsjettet er 

hovedsakelig basert på kommunens reglement for godtgjøringer og velferdsgoder for folkevalgte i 

Kristiansand kommune (vedtatt av bystyret i møte 09.10.19 sak 25/19), tidligere budsjettall som 

kontrollutvalget har spilt inn, regnskapstall og innspill fra de interkommunale selskapene som utfører 

arbeid på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalget er bystyrets eget verktøy for gjennomføring av egenkontroll i virksomheten. Bystyret har 

ansvar for å sørge for at det blir bevilget tilstrekkelige ressurser til dette. Sekretariatet ønsker gjennom 

budsjettsaken også å synliggjøre kostnadene innen kontrollarbeid eksplisitt. 
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Budsjett for kontrollarbeidet 2020  

 

 
 

Noter 

 

Note 1 

Posten gjelder fast godtgjørelse til folkevalgte (Frikjøp). Ved frikjøp mottar den folkevalgte en fast 

godtgjøring som inkluderer arbeidsgodtgjøring etter kommuneloven § 8-4 og økonomisk tap (tapt inntekt) 

etter kommuneloven § 8-3. Frikjøpet står i forhold til ansvars- og arbeidsbyrden forbundet med vervet.  

 

Denne posten avhenger både av aktiviteten i utvalget og hvilket godtgjøringsnivå kommunen ligger på. 

Budsjettet tar hensyn til kommunens reglement for godtgjøringer og velferdsgoder for folkevalgte i 

Kristiansand kommune (vedtatt av bystyret i møte 09.10.19 sak 25/19). Det er i tråd med gjeldende avtale 

mellom Kristiansand kommune og Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS tatt høyde for 10 

kontrollutvalgsmøter i året og 7 medlemmer i kontrollutvalget.  

 

Note 2 

Posten gjelder arbeids- og møtegodtgjøring til vara. Budsjettet tar hensyn til kommunens reglement for 

godtgjøringer og velferdsgoder for folkevalgte i Kristiansand kommune (vedtatt av bystyret i møte 

09.10.19 sak 25/19). 

 

Det er tatt høyde for at en vara møter i hvert møte og at det er en ramme på ti møter i året.  

 

Note 3  

Posten gjelder tapt arbeidsfortjeneste til folkevalgte. Budsjettet tar hensyn til kommunens reglement for 

godtgjøringer og velferdsgoder for folkevalgte i Kristiansand kommune (vedtatt av bystyret i møte 

09.10.19 sak 25/19). 

 

Folkevalgte i kommunen har krav på erstatning for tap av inntekt som følge av tillitsverv i kommunen. 

For arbeid som er dekket av frikjøpsordningen har den folkevalgte ikke rett til å få dekket økonomisk tap 

Regnskap  Budsjett  Budsjett Budsjett Note

        2 018         2 018 2019 2020

Art TEKST

108000 Godtgjørelse folkevalgte (Frikjøp) 233 325         250 000         250 000         547 000         1

108001 Arbeids- og møtegodtgjøring til vara 97 778           100 000         125 000         14 000           2

108002 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte -                 15 000           15 000           38 000           3

109900 Arbeidsgiveravgift 46 761           38 000           50 000           65 000           

109001 Pensjonsinnskudd KKP -                 46 000           46 000           10 000           

105002 Trekkpliktig bilgodtgjørelse 532                 -                 1 000             

114000 Annonser, kunngjøringer m.m 1 500             8 000             8 000             8 000             

111500 Bevertning, møtemat 14 036           30 000           30 000           35 000           

115000 Kurs, fagmøter, opplæring 28 878           100 000         100 000         70 000           4                     

117000 Reise- og transportutgifter 28 753           15 000           18 000           70 000           4                     

110002 Tidsskrifter, aviser og liknende -                 3 000             

112000 Annet forbruksmateriell og tjenester 44 271           60 000           10 000           10 000           5                     

127000 Kjøp av ekstra tjenester -                 110 000         -                 100 000         6                     

KONTROLLUTVALGETS DRIFTSUTGIFTER 495 834       772 000       652 000         971 000         

137500 Tilskudd sekretariat 445 800         447 000         604 000         849 000         7                     

137500 Tilskudd revisjon 5 682 000     5 750 000     5 700 000     7 314 000     8                     

137500 Revisjon - forberedelser, møtedeltakelse mv. 265 000         265 000         265 000         325 000         9                     

137500 Revisjon - Selskapskontroll 850 000         850 000         850 000         980 000         10                   

SUM KJØP AV TJENESTER FRA IKS 7 242 800     7 312 000     7 419 000     9 468 000     

SUM BUDSJETT/REGNSKAP 7 738 634    8 084 000    8 071 000     10 439 000   11                   
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(tapt inntekt). Da de faste medlemmene av utvalget mottar «Frikjøp», er det kun vara som får erstatning 

for tap av inntekt.  

 

Note 4 

Postene gjelder utgifter til kurs, opplæring fagmøter og reise- og transportutgifter. Denne posten er 

beregnet ut i fra tidligere års praksis, i tillegg til at det er tatt høyde for at utvalget består av syv 

medlemmer.  

 

Kurs/opplæring og oppdatering av utvalgets medlemmer er vesentlig for kvaliteten på kontrollutvalgets 

arbeid, og det forventes at det settes av tilstrekkelige ressurser til dette. I tillegg er det av stor verdi å få 

kontakt og erfaringsutveksling med kontrollutvalgsmedlemmer i andre kommuner. Sekretariatet 

anbefaler: 

 NKRF’s kontrollutvalgskonferanse i januar 2020 (Norges Kommunerevisorforbund), og/eller 

 FKT’s fagkonferanse i juni 2020 (Forum for kontroll og tilsyn), samt 

 vår- og høstkonferanser regionalt i regi av sekretariatet. 

Posten for opplæring tar anslagsvis høyde for at alle medlemmer kan delta på én sentral konferanse eller 

andre tilsvarende opplæringstiltak, samt vår- og høstkonferansen til Temark. I tillegg er det tatt høyde for 

å videreføre praksis med inntil en fag tur i året. 

 

Note 5  

Posten omfatter kostnader som ikke naturlig går inn under de andre postene.  

 

Note 6 

Posten gjelder kjøp av eventuelle ekstra tjenester. Dersom denne posten skal benyttes kreves det særskilt 

vedtak i kontrollutvalget. Det kan for eksempel være snakk om bestilling av en undersøkelse som faller 

utenfor ordinær revisjon m.m.  

 

Note 7  

Denne budsjettposten knytter seg til tilskudd til sekretariat. Kristiansand kommune er medeier i Agder og 

Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Kostnadene til selskapet blir fordelt etter egen 

fordelingsnøkkel vedtatt av representantskapet (eierbrøk/kommunestørrelse/antall møter). Budsjettet for 

Temark vedtas av representantskapet i november. 

 

Bystyret skal sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som tilfredsstiller utvalgets behov jfr. 

Koml. § 23-7. Sekretariatet skal påse at de sakene som behandles av kontrollutvalget, er forsvarlig 

utredet, og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens 

administrasjon og av den eller dem som utfører revisjon for kommunen. Den som utfører 

sekretariatsoppgaver, er direkte underordnet kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg 

som utvalget gir. 

 

Sekretariatets oppgaver kan oppsummeres i fem hovedoppgaver: administrasjon, saksbehandling, 

utredning, rådgivning og koordinering.  

 

Beløpet dekker sekretariatets tid til forberedelse og deltakelse ved politiske møter samt arbeid og dialog 

med revisjonen, fylkesmannen med flere.  

 

Første driftsår i ny kommune (2020) vil på mange måter være ett «utprøvings år» med tanke på 

aktivitetsnivå og omfang av saker. Derfor har sekretariatet lagt til grunn tidligere års praksis og føringer. I 

tillegg er det tatt høyde for at sekretariatet skal håndtere/saksbehandle tre årsregnskap og utarbeide tre 

årsmeldinger (kontrollutvalgenes) for de tre gamle kommunene.  

 

Note 8 

Revisjonstilskuddet er beregnet til kr 7.314.000. Beløpet gjelder hele Nye Kristiansand kommune, hvor 

også regnskapene for 2019 skal revideres i alle 3 kommuner. Det er anslått at opptil 37,5 % av budsjettert 
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tid vil medgå til forvaltningsrevisjon. Revisjonens tilskudd fra kommunen er beregnet etter medgått tid og 

en timepris tilnærmet selvkost. 

 

Note 9 

Beløpet dekker revisjonens tid til forberedelse og deltakelse ved politiske møter samt arbeid og dialog 

med sekretariatet, inngår i revisjonstilskuddet. 

 

Note 10 

Selskapskontrollen er en lovpålagt oppgave fra 2006. Det skal i ny valgperiode utarbeides en risiko og 

vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2023. Risiko og 

vesentlighetsvurderingen skal sammen med plan for eierskapskontroll behandles av bystyret innen 

utgangen av 2020. 

 

Note 11 

Dersom vi hadde lagt sammen budsjettene for kontroll- og tilsynsarbeid i de tre «gamle» kommunene, og 

justert budsjettallet til IKSène med 3,2 % i henhold til KS-Bedrifts beregning av årslønnsvekst for 2019, 

ville totalrammen for 2020 blitt kr. 10 716 000. Dermed kan man si at det er en besparelse på kr. 277 000 

som følge av kommunesammenslåingen av de tre kommunene.  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr. 10 439 000,- for kontrollutvalget for 2020, dette inkluderer 

også kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester. Vi anser dette for å være en nøktern budsjettering, 

samtidig som vi mener dette gir et realistisk bilde av forventede utgifter for kontrollutvalgets virksomhet i 

kommende år. 

 

Skulle det oppstå uforutsette situasjoner/hendelser hvor det blir behov for ekstraordinære 

granskninger/rapporter fra revisjonen eller det skulle være behov for å innhente ekstern kompetanse, kan 

behovet for tilleggsbevilgninger til kontroll- og tilsynsvirksomheten oppstå. Dette er i så tilfelle en sak for 

bystyret. 

 

 

Vedlegg:  

- Del-budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Kristiansand kommune for 2020 
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Arkivsak-dok. 19/14353-5 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Nye Kristiansand kontrollutvalg 12.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Forvaltningsrevisjon - Bekjempelse av barnefattigdom i Nye 

Kristiansand kommune (forankring i nytt kontrollutvalg) 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon – Bekjempelse av barnefattigdom i Nye Kristiansand kommune 

vedtas slik den foreligger. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. Rapport 

til kontrollutvalget forventes ila. første halvår 2020. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget vedtok overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 i møte 25.08.16 

sak 36/16. Bystyret fattet endelig vedtak i møte 21.09.16, sak 135/16. Dette prosjektet går frem av plan 

for forvaltningsrevisjon, men bystyret har delegert myndighet til kontrollutvalget til å kunne definere og 

avgrense konkrete prosjekter innenfor de utvalgte områdene i planen. 

 

I kontrollutvalgets møte den 18.06.2019, sak 36/19, ble revisjonen bedt om å utarbeide en prosjektplan for 

prosjektet «Bekjempelse av barnefattigdom (bla. ifht. minoritetsbarn)». 

 

Kontrollutvalget i «gamle» Kristiansand kommune vedtok prosjektplanen slik den ble lagt frem av 

revisjonen i møte 29.08.19 sak 45/19. Men det er likevel viktig at prosjektet er forankret hos 

kontrollutvalget for nye Kristiansand kommune, og derfor legges prosjektplanen frem på nytt.  

 

Saksopplysninger: 
Det fremgår av prosjektplanen at det overordnede formålet med dette forvaltningsrevisjonsprosjektet vil 

være å gjennomgå Kristiansand kommunes arbeid med barnefattigdom. Problematikken knyttet opp mot 

barnefattigdom er kompleks og sektorovergripende, og ansvar for løsninger og tiltak fordeler seg også 

over flere fagområder og forvaltningsnivåer. 

 

Det går frem av prosjektplanen at det i dette ligger en avgrensning både i forhold til forvaltningsnivåer – 

fokuset vil være på kommunens arbeid –, og i forhold til hvilke områder som vektlegges i arbeidet med å 

bekjempe barnefattigdom. Revisjonens utgangspunkt vil være tiltakene som er beskrevet i kapittel 2 om 

Oppvekstsektoren og kapittel 3 om Helse- og sosialsektoren Kristiansand kommunes Handlingsprogram 

for 2019-2022. 

 

Samtidig bemerker revisjonen i prosjektplanen at det vil være naturlig å se dette 

forvaltningsrevisjonsprosjektet i sammenheng med arbeidet som gjøres i Oppgaveutvalget som 
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kommunen har oppnevnt i henhold til Kommunelovens §10, nr. 5. Oppgaveutvalget vil komme med 

forslag til hvordan Nye Kristiansand kommune kan jobbe bedre og mer helhetlig med å hjelpe flere inn i 

arbeidslivet. Videre vil det i forbindelse med arbeidet med dette forvaltningsrevisjonsprosjektet være 

aktuelt å være i dialog med Fylkesmannen, Fylkeskommunen og UiA. 

 

Ut fra formålet har revisjonen satt opp følgende problemstillinger som de mener bør besvares i dette 

prosjektet: 

 

1. Hva er status når det gjelder barnefattigdom i Kristiansand kommune? 

 

2. Hva er status når det gjelder mål og tiltak i handlingsprogram for 2019-2022? 

 

Her går det frem av prosjektplanen at revisjonens vil fokus være på kommunens arbeid med å realisere 

Bystyrets vedtak og forutsetninger når det gjelder arbeidet med å forebygge og å redusere barnefattigdom 

i Kristiansand kommune. 

 

3. I hvilken grad er Kristiansand kommunes arbeid med barnefattigdom innrettet på en 

hensiktsmessig måte? 

 

Revisjonen understreker i prosjektplanen at det her ikke vil være snakk om å vurdere innholdet og 

hensiktsmessigheten i de politisk vedtatte målene for kommunens virksomhet, men snarere om i hvilen 

grad kommunens arbeid med barnefattigdom er innrettet på en måte som er optimal i forhold til å oppnå 

politisk vedtatte mål. Referansen her vil være eventuelle veiledere12 for denne typen arbeid samt 

forskning på området. 

 

Forslaget til prosjektplan beskriver nærmere de konkretiseringer, avgrensninger og metodevalg revisjonen 

ser for seg i prosjektet. Det vises for øvrig til vedlagt prosjektplan. Revisjonen arbeider mot at rapporten 

skal være klar til behandling i kontrollutvalget ila. første halvår 2020. 

 

Agder Kommunerevisjon IKS vil legge frem forslag til prosjektplan i møte. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet vurderer problemstillinger, vinkling og metoder å være i tråd med bestillingen foretatt i møte 

18.06.19 (sak 36/19), og foreslår derfor at prosjektplanen blir vedtatt slik den foreligger. 

 

Etter sekretariatets vurdering er temaet like dagsaktuelt, derfor bør kontrollutvalget opprettholder 

vedtaket om å vedtatt prosjektplan slik også kontrollutvalget i «gamle» Kristiansand kommune gjorde. I 

tillegg har revisjonen kommet godt i gang med prosjektet, og det vil være lite hensiktsmessig å avslutte 

dette prosjektet nå.  

 

 

Vedlegg:  
- Prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Bekjempelse av barnefattigdom i Nye Kristiansand kommune 
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1 Innledning  

1.1 Kontrollutvalgets vedtak 

I Kontrollutvalgets møte 18.06.2019, sak 36/19, ble revisjonen bedt om å utarbeide en 
prosjektplan for prosjektet «Bekjempelse av barnefattigdom (bla. ifht. minoritets-
barn)». 
 

1.2 Nærmere om barnefattigdom 

I et land som Norge, hvor den generelle levestandarden er høy, er det vanlig å bruke 
definisjoner av fattigdom som handler om mer enn det å mangle helt essensielle ting i 
livet og å leve på et eksistensminimum, eksempelvis: 
 

En person er fattig dersom vedkommende mangler ressurser til å delta i samfunnets 
aktiviteter og å opprettholde den levestandarden som er vanlig i dette samfunnet.1 

 
Med et slikt utgangspunkt kan vi snakke om fattigdom blant barn både som et uttrykk 
for (i) manglende muligheter og som et uttrykk for (ii) ressursknapphet.2 
 
En sentral indikator både nasjonalt og internasjonalt for å måle såkalt barnefattigdom, 
er andelen barn (0-17 år) i husholdninger med vedvarende lavinntekt3, det vil si lavinn-
tekt over en treårsperiode. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) peker på 
at når mediene skriver om barnefattigdom i Norge, er det vanligvis denne indikatoren 
som blir brukt for å tallfeste barn som lever i risiko for fattigdom. Bufdir presiserer at 

                                            
1 Se NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene, s. 43. 
2 Se https://www.bufdir.no/Familie/Fattigdom/Veileder/Om_fattigdom1/Hva_er_fattigdom/  
3 Barnefattigdom i Norge regnes vanligvis ut fra andelen barn som vokser opp i husholdninger med en samlet 

inntekt som er lavere enn 60 % av medianinntekten i Norge. «Vedvarende» har en treårsperiode som referanse. 
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man bruker begrepet risiko fordi ikke alle barn i lavinntektsfamilier nødvendigvis vil 
oppleve fattigdom.4  
 
Andelen barn (0-17 år) i husholdninger med vedvarende lavinntekt i Kristiansand kom-
mune var 12,9 pst. i 2017, noe som innebærer at 2246 barn i Kristiansand kommune 
kom inn under denne kategorien dette året. Tabell 1 viser at Kristiansand kommune er 
blant storbykommunene (jf. ASSS-samarbeidet) som har relativt høy andel barn i hus-
holdninger med vedvarende lav inntekt: 
 
Tabell 1 Andelen barn (0-17 år) i husholdninger med vedvarende lavinntekt 
(ASSS-kommunene)  

 2013 2014 2015 2016 2017 

Drammen 15,0 16,8 17,7 18,6 18,6 
Oslo 17,0 16,9 17,5 17,6 17,8 
Fredrikstad 13,0 14,1 15,3 16,2 16,9 
Kristiansand 10,0 10,8 11,6 12,0 12,9 
Bergen 8,0 8,7 9,2 9,6 10,0 
Stavanger 6,0 6,1 7,1 8,0 8,8 
Sandnes 5,0 5,9 6,1 6,9 8,1 
Trondheim 7,0 7,3 7,5 7,5 7,7 
Bærum 5,0 5,8 5,9 6,2 6,5 
Tromsø 5,0 5,8 6,1 6,2 6,0 
Kilde: Bufdir5. 

 
Det understrekes på Bufdirs nettsider6 at i en kommune der inntektene generelt er 
høye, kan det å være fattig oppleves mer ekskluderende enn hvis man bor i en kom-
mune med mer moderate inntekter. Dette må sees i sammenheng med hvordan man i 
dag ser på fattigdom som et relativt fenomen7, noe som betyr at det jo skjevere inntek-
tsfordelingen i et land blir, jo flere regnes som fattige. Det må i så måte nevnes at 
dersom det tas utgangspunkt i medianinntekten i Kristiansand kommune snarere enn 
for landet samlet sett, var andelen barn (0-17 år) i husholdninger i 2017 med vedvar-
ende lavinntekt i Kristiansand kommune 9,7 pst.8  
 

                                            
4 Se https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/#/1001/omfang#barn-i-husholdninger-med-

vedvarende-lavinntekt-(2017)  
5 Se https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/#/1001  
6 Se https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/#/1001/omfang#barn-i-husholdninger-med-

lavinntekt-siste-ar-etter-lokale-lavinntektsgrenser-(2017)  
7 Relativ fattigdom handler i så måte ikke nødvendigvis om materielle mangler og fysisk overlevelse, men også 

om ulikheter i samfunnet, jf. https://www.bufdir.no/Familie/Fattigdom/Veileder/Om_fattigdom1/Hva_er_-

fattigdom/. I NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene (s. 43) kan man lese at det er stor enighet om at det 

er hensiktsmessig å forstå fattigdom som et relativt fenomen i land som Norge, selv om det ikke nødvendigvis er 

samme enighet om hvordan man måler omfanget av fattigdom.  
8 Se https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/#/1001. For alle statistiske fattigdomsmål gjel-

der det at de fungerer mer som indikatorer på økonomisk vanskelige livssituasjoner enn som presisjonsmåling av 

et spesifikt avgrenset fenomen. 
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Bufdir viser på sine nettsider til at det å vokse opp i fattigdom påvirker livene til barn 
og unge i Norge, og ifølge Bufdir ser man systematiske forskjeller mellom barn fra fa-
milier med høy sosioøkonomisk status og lav sosioøkonomisk status på flere viktige 
områder i barns liv, blant annet når det gjelder9: 
 

 Organiserte aktiviteter: Barn i familier med lav inntekt deltar ifølge Bufdir i min-
dre grad i organiserte aktiviteter enn andre barn, og går dermed glipp av en vik-
tig arena for barn og unge hvor de kan treffe andre og få mulighet til å utvikle 
ferdigheter.  
 

 Utenforskap: Videre kan ensomhet og opplevelse av utenforskap være en kon-
sekvens av fattigdom. Bufdir viser til at ungdom fra lavere sosiale lag i større 
grad mangler fortrolige venner enn andre, og de er også mer utsatt for mobb-
ing.  
 

 Skole: Blant elever som oppgir at de ikke har det så godt på skolen (både som 
læringsarena og som sosial arena), er andelen med lav sosioøkonomisk status 
ifølge Bufdir omtrent dobbelt så stor sammenlignet med de med høy sosioøko-
nomisk status.  
 

 Bomiljø: Barn i familier med lav inntekt opplever oftere enn andre å måtte flytte 
vekk fra sitt nærmiljø. Ifølge Bufdir bor de ofte dårligere og trangere enn andre, 
og de bor sjeldnere i en bolig som familien eier selv. Barnefamilier som bor i 
kommunale utleieboliger har ofte dårlig bostandard, og noen har bomiljøer som 
oppleves utrygge for barn.  
 

 Psykisk helse: Det er ifølge Bufdir en signifikant sammenheng mellom dårlig fa-
milieøkonomi og psykiske helseproblemer hos barn. Jo høyere inntekt og ut-
danning blant foreldrene, jo lavere er skåren på symptomer for psykiske plager.  
 

 Fremtiden: Det å leve i fattigdom som barn kan ha konsekvenser for situasjon-
en her og nå, men også for fremtidige muligheter. Bufdir viser til at barn som 
vokser opp i husholdninger med lave inntekter, har økt sannsynlighet for selv å 
få lav inntekt når de blir voksne. 

 
Kort sagt handler det ifølge Bufdir om å ha sosiale og materielle levekår som gir 
lavere levestandard enn andre og reduserte muligheter til å benytte de tilbudene som 
finnes innenfor utdanning, fritid og arbeid.10 
 
Videre peker Bufdir på at barnefattigdom rammer noen grupper mer enn andre. Hus-
holdninger med barn i risiko for fattigdom faller ofte inn under av minst én av følgende 
grupper: 

                                            
9 Se https://www.bufdir.no/Familie/Fattigdom/Ny_Barnefattigdom_i_Norge/  
10 Se https://www.bufdir.no/Familie/Fattigdom/Veileder/Om_fattigdom1/. Her er det også en skjematisert frem-

stilling av effektene av fattigdom for barns oppvekst og utvikling.   
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 Barn i hushold uten yrkestilknytning: 6 av 10 barn i familier med lavinntekt bor i 
en husholdning som mangler yrkestilknytning. 

 

 Barn i hushold hvor hovedinntektstaker har lav utdanning: 6 av 10 barn hvor 
hovedinntektstaker har lav utdanning (her forstått som at de ikke har gjennom-
ført videregående skole), opplever lavinntekt.  
 

 Barn med enslige forsørgere: Det er her også slik at betydelig andel enslige for-
sørgere har lav yrkestilknytning. 
 

 Barn med innvandrerbakgrunn: Bufdir peker på at barnefattigdom rammer barn 
med innvandrerbakgrunn i særlig grad. Å vokse opp med lav inntekt kan gjøre 
det vanskeligere for barn med innvandrerbakgrunn å bli integrert i Norge. Ut-
fordringer knyttet til språk og kjennskap til formelle og uformelle systemer i det 
norske samfunnet kan øke når man ikke har tilgang til viktige sosiale arenaer. 
Kombinasjonen av blant annet svak yrkestilknytning hos foreldrene, og familier 
med mange barn, har ført til at mange innvandrerfamilier har hatt en dårligere 
inntektsutvikling enn befolkningen generelt.  

 
Oppsummert så konkluderes det i forordet til Oppvekstrapporten 2017: Økte forskjell-
er – gjør det noe?, som ifølge Bufdir «inneholder artikler fra fremtredende forskere 
med en bred faglig bakgrunn», med at fellesnevneren for artiklene er at de 
 

[…] beskriver hvordan marginalisering på bakgrunn av familiens dårlige økonomiske stil-
ling er et bakenforliggende kjennetegn som forbindes med økt risiko for at barn og unge 
får en vanskelig oppvekst. En god oppvekst er ikke bare viktig her og nå. Den varer i gen-
erasjoner.11 
 

2 Formål og problemstillinger 
Som vi ser, er problematikken knyttet opp mot barnefattigdom kompleks og sektor-
overgripende, og ansvar for løsninger og tiltak fordeler seg også over flere fagområd-
er og forvaltningsnivåer. 
 

2.1 Formål og avgrensninger 

Formålet med dette forvaltningsrevisjonsprosjektet vil være å gjennomgå Kristiansand 
kommunes arbeid med barnefattigdom.  
 
I dette ligger det en avgrensning både i forhold til forvaltningsnivåer – fokuset vil være 
på kommunens arbeid –, og i forhold til hvilke områder som vektlegges i arbeidet med 
å bekjempe barnefattigdom. Revisjonens utgangspunkt vil være tiltakene som er bes-

                                            
11 Se http://bestill.bufdir.no/userfiles/products/284/Oppvekstrapporten_2017.pdf  
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krevet i kapittel 2 om Oppvekstsektoren og kapittel 3 om Helse- og sosialsektoren Kri-
stiansand kommunes Handlingsprogram for 2019-2022. 
 
Samtidig bemerker revisjonen at det vil være naturlig å se dette forvaltningsrevisjons-
prosjektet i sammenheng med arbeidet som gjøres i Oppgaveutvalget som kommun-
en har oppnevnt i henhold til Kommunelovens §10, nr. 5. Oppgaveutvalget vil komme 
med forslag til hvordan Nye Kristiansand kommune kan jobbe bedre og mer helhetlig 
med å hjelpe flere inn i arbeidslivet. Videre vil det i forbindelse med arbeidet med det-
te forvaltningsrevisjonsprosjektet være aktuelt å være i dialog med Fylkesmannen, 
Fylkeskommunen og UiA. 
 

2.2 Problemstillinger 

Det overordnede formålet operasjonaliseres og belyses i dette forvaltningsrevisjons-
prosjektet gjennom følgende problemstillinger knyttet opp mot barnefattigdomsproble-
matikk i Kristiansand kommune: 
 

1. HVA ER STATUS NÅR DET GJELDER BARNEFATTIGDOM I KRISTIANSAND KOMMUNE? 
 

2. HVA ER STATUS NÅR DET GJELDER MÅL OG TILTAK I HANDLINGSPROGRAM FOR 2019-
2022? 

 
Her vil fokus være på kommunens arbeid med å realisere Bystyrets vedtak og forut-
setninger når det gjelder arbeidet med å forebygge og å redusere barnefattigdom i 
Kristiansand kommune. 
 

3. I HVILKEN GRAD ER KRISTIANSAND KOMMUNES ARBEID MED BARNEFATTIGDOM INNRET-
TET PÅ EN HENSIKTSMESSIG MÅTE? 

 
Revisjonen understreker her at det ikke vil være snakk om å vurdere innholdet og 
hensiktsmessigheten i de politisk vedtatte målene for kommunens virksomhet, men 
snarere om i hvilen grad kommunens arbeid med barnefattigdom er innrettet på en 
måte som er optimal i forhold til å oppnå politisk vedtatte mål. Referansen her vil være 
eventuelle veiledere12 for denne typen arbeid samt forskning på området. 
 

3 Revisjonskriterier 
Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de normene og standardene som er rele-
vante på området for den aktuelle forvaltningsrevisjonen. I RSK 001 Standard for for-
valtningsrevisjon er det i punkt 24 presisert at kilder til revisjonskriterier kan være lov-
er, forskrifter, forarbeider, rettspraksis, politiske vedtak og mål og føringer, administra-
tive retningslinjer og mål og føringer, statlige føringer og veiledere, andre myndighet-

                                            
12 Se eksempelvis https://www.bufdir.no/Familie/Fattigdom/Veileder/, det vil si Bufdirs Veileder for tverrsektor-

ielt arbeid for barn som lever i fattigdom. 
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Arkivsak-dok. 19/17998-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Kristiansand kontrollutvalg 12.12.2019 

 

 

 

02/19 Mislighetssak helse- og sosialsektoren - Endelig innberetning 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar revisjonens endelige innberetning av 05.12.2019 til orientering og slutter seg til 

revisjonens vurdering av saken. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
I henhold til Revisjonsforskriften § 3 skal revisor gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke 

misligheter og feil. Videre går det frem av forskriften at dersom det konstateres misligheter ved revisjon, 

eller på annen måte, skal revisor straks sende foreløpig innberetning til kontrollutvalget. Når 

saksforholdet er nærmere klarlagt skal revisor sende endelig innberetning til kontrollutvalget. Revisor 

skal sende kopi av innberetningen til rådmann. 

 

Saksopplysninger: 
Med bakgrunn i Revisjonsforskriften § 3 sender revisjonen endelig innberetning til kontrollutvalget.  

 

I korte trekk gjelder saken tyveri av medikamenter fra minst to dosetter. Det ble oppdaget at en type 

medikamenter var byttet ut med annen medisin på to dosetter (to beboere). På bakgrunn av tips har helse- 

og sosialsektoren i gang kontrolltiltak/kontrolltelling av dosett. Det blir utpekt kontrollører slik at 

beboerne er sikret riktig medisin. På den måten ble forholdet oppdaget.  

 

Revisjonen er av den oppfattning at helse- og sosialsektoren umiddelbart tok tak i saken da man oppdaget 

medikament tyveri. Videre mener revisjonen at det er opprettet et godt kontrollsystem.  

 

Politiet opprettet på eget initiativ sak, og saken ble oversendt Fylkeslegen for vurdering av autorisasjon.  

 

Videre vises det til sakens vedlegg som er unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven § 13 og 

Forvaltningsloven § 13,1. 

 

Revisjonen vil redegjøre for saken i møte. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
På grunn av at saken inneholder opplysninger som er taushetsbelagte etter lovverket vil sekretariatet 

anbefale utvalget å lukke møtet under behandlingen jf. Kommunelovens § 11-5 tredje ledd punkt a – jf. 

Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13,1. 

 

Vedlegg:  

- Mislighetssak økonomisektoren - Endelig innberetning (U.OFF. iht. Offl. § 13 jf. Fvl. § 13,1) 
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Arkivsak-dok. 19/17999-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Kristiansand kontrollutvalg 12.12.2019 

 

 

 

03/19 Mislighetssak helse- og sosialsektoren - Endelig innberetning 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar revisjonens endelige innberetning av 05.12.2019 til orientering og slutter seg til 

revisjonens anbefalinger. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
I henhold til Revisjonsforskriften § 3 skal revisor gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke 

misligheter og feil. Videre går det frem av forskriften at dersom det konstateres misligheter ved revisjon, 

eller på annen måte, skal revisor straks sende foreløpig innberetning til kontrollutvalget. Når 

saksforholdet er nærmere klarlagt skal revisor sende endelig innberetning til kontrollutvalget. Revisor 

skal sende kopi av innberetningen til rådmann. 

 

Saksopplysninger: 
Med bakgrunn i Revisjonsforskriften § 3 sender revisjonen endelig innberetning til kontrollutvalget.  

 

I korte trekk gjelder saken tyveri av tabletter, tilhørende en beboer. Ansatt innrømmet selv forholdet 

ovenfor arbeidsgiver. Saken ble politianmeldt og ansatt har vedtatt et forelegg. Videre ble den ansatte 

avskjediget fra sin stilling. 

 

Det går frem av revisjonens vurdering at de er enig med arbeidsgiver i at den ansatte ble avskjediget fra 

sin stilling, og at forholdet ble politianmeldt. Saken viser at internkontrollen/dokumentasjonen til 

oppbevaring av tabletter ikke har vært god nok. Videre mener revisjonen at helse- og sosialsektoren har 

bedret internkontrollen ved at medisinene skal telles hyppigere (hver uke). 

 

Videre vises det til sakens vedlegg som er unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven § 13 og 

Forvaltningsloven § 13,1. 

 

Revisjonen vil redegjøre for saken i møte. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
På grunn av at saken inneholder opplysninger som er taushetsbelagte etter lovverket vil sekretariatet 

anbefale utvalget å lukke møtet under behandlingen jf. Kommunelovens § 11-5 tredje ledd punkt a – jf. 

Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13,1. 

 

 

Vedlegg:  

- Mislighetssak økonomisektoren - Endelig innberetning (U.OFF. iht. Offl. § 13 jf. Fvl. § 13,1) 
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Arkivsak-dok. 19/18009-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Nye Kristiansand kontrollutvalg 12.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisjonen 12.12.19 

 

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 for pågående arbeid 

3. Orientering alvorlig hendelse ved helse- og sosialsektoren 

 

 

Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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Arkivsak-dok. 19/18010-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Nye Kristiansand kontrollutvalg 12.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 12.12.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Referatsaker: 

a. Påmelding til NKRF`s kontrollutvalgskonferanse 29.-30.01.2020 

b. Abonnement på Kommunerevisoren 

c. Tilsyn Prestheia omsorgssenter – sterk avdeling 

 

2. Innkommen/utgående post: 

Ingen innkommen/utgående post. 

 

3. Saker behandlet i bystyret: 

Ingen saker.  

 

4. Neste møte 20.02.20 kl. 12:00 

 

 

Vedlegg:  

- Kort orientering - Tilsyn Prestheia omsorgssenter sterk avdeling 
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Alexander Etsy Jensen

Fra: Tor Kydland <Tor.Kydland@kristiansand.kommune.no>

Sendt: 12. november 2019 13:37

Til: Alexander Etsy Jensen; Tor Ole Holbek

Kopi: Brede Skaalerud; Janne B Brunborg; Anne Sofie Hellebø; Jan Helge 

Lislevand

Emne: VS: Kort orientering Kontrollutvalg og revisjon - Tilsyn Presteheia 

omsorgssenter sterkavdeling

Oppfølgingsflagg: Følg opp

Status for flagg: Flagget

Kontrollutvalget v/sekretær 

Revisjonen v/leder 

  

Viser til kort samtale ifm dagens kontrollutvalgsmøte. 

  

For 14 dager siden gjennomførte Fylkesmannen et planlagt tilsyn med ovenfor nevnte virksomhet. Utkast til rapport 

om funn vil trolig foreligge i slutten av denne uken. Utkastet er som dere vet offentlig. Det er vårt ønske med denne 

korte orienteringen at dere kjenner til særlig et lovbrudd som ble avdekket ved tilsynet. Det ble avdekket at man 

over noe tid hadde anvendt et isolasjonsrom uten lovlig hjemmel. Rommet ble brukt til å skjerme brukere når de ble 

opplevd som en fare for seg selv eller andre. Fremgangsmåten ved prosedyren var ikke i tråd med gjeldende 

regelverk. Dette er et alvorlig lovbrudd, og vi har igangsatt strakstiltak, og begynt å planlegge for mellomlang sikt, og 

for lengre sikt. 

  

Bruken av isolasjonsrommet som skjerming opphørte umiddelbart etter at det ble gjort kjent ved tilsynet. Nå har 

man leid inn Securitas for at man ved å trygge de ansatte i større grad, samtidig minsker behov for skjerming og 

anvendelse av tvang. Bemanningen er midlertidig justert opp i tilknytning til vaktskiftene. Det har erfaringsmessig 

vært et utsatt tidspunkt i turnusen. Dette gjøres permanent fra årsskiftet. Ajourføring av, og tilegnelse av ny 

kunnskap i personalgruppa har vært gjort. Alt dette på kort sikt, og tenkt som akuttiltak. 

  

På mellomlang sikt må vi søke å få bedre avklaringer med spesialisthelsetjenesten om hvilke brukere/pasienter som 

har rett på tilbud fra hvilket nivå. Utviklingen er nå slik at brukerne/pasientene som skrives ut (eller som ikke skrives 

inn) oppleves å ha utfordringer som man ikke har lovlige virkemidler i kommunen for å håndtere. Dette er 

utfordrende, og må løses i samarbeid, eventuelt juridiske avklaringer. Videre tar helse- og sosialdirektøren disse 

utfordringene med seg inn i et fora av de største kommunene i Norge, kalt K10. Dette er en viktig arena for 

fellesutfordringer. Det diskuteres også forskjellige fagråd rus/psykiatri hvor vi er representert ved en av våre 

kommuneleger. 

  

På lengre sikt ser vi for oss at det vil være behov for en generell styrking av bemanningen ovenfor denne gruppen. Vi 

må også på en eller annen måte klare å rekruttere nye ansatte, og vi må kunne rekruttere ansatte med god 

kompetanse. Dette vil være vanskelig fremover. Vi må også klare å unngå at så mange av de ansatte på dette 

området hver dag er sykemeldt. Her jobbes det langsiktig, men er et vanskelig område, hvor suksessen også er 

avhengig av mange eksterne påvirkende faktorer. 

  

Dersom der allerede nå forefinnes spørsmål fra dere, som dere ønsker avklart, så er det bare å spørre. Ellers følges 

fylkesmannens tilsyn opp på vanlig måte. 

  

Vh Tor Kydland pva helse- og sosialdirektøren. 
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