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Søgne kommune – kontrollutvalget behandlet i møte 26.09.17 sak 26/17, Orientering ved rådmann knyttet til
uklarheter til 10 – faktorundersøkelsen.
Kontrollutvalget anmoder med dette både politisk‐ og administrativ ledelse om å legge til grunn prinsippet om
god forvaltningsskikk og presiserer i den sammenheng viktigheten av at alle beslutningstakere har
tilgang til lik informasjon til samme tid. Ber om at denne forsendelsen legges frem som referatsak for
kommunestyret.
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Orientering ved rådmann knyttet til uklarheter til 10 - faktorundersøkelsen

Søgne kontrollutvalg har handsama saken i møte 26.09.2017 sak 26/17
Møtebehandling
Rådmann var invitert til kontrollutvalgets møte for å orientere om saken og svare på spørsmål
fra utvalgets medlemmer. Organisasjonssjef Gustav Skretting var også delaktig under
behandlingen av saken.
Både ordfører og rådmann redegjorde for deres vurderinger knyttet til saken. Oppsummert kom
dette frem:
Det kom frem under orienteringen at det på mandagsmøte den 27.03.17 mellom politisk ledelse
og administrasjonen ble orientert om at 10-faktorundersøkelsen ble avsluttet i løpet av dagen,
men at man allerede på daværende tidspunkt kunne si at den kom til å gi gode resultater. Det
ble videre opplyst at undersøkelsen registreres i et eget system og resultantene var tilgjengelige
for alle ledere i kommunen fra 28.03.17.
Administrasjonen var beredt til å legge fram resultatene i kommunestyret den 30.03.17, men
ordføreren ønsket at de først skulle legges frem i Administrasjonsutvalget på grunn av at
undersøkelsen på det tidspunkt ikke var ferdig analysert, og den var ikke presentert for ansatte.
Det opplystes også om at sakskartet til 30.03.17 var fullt, og ordfører ikke fant det forsvarlig å
fravike ordinær saksgang for å sette den saken på sakskartet kun få dager etter.
Videre fremkom det at 10-faktorundersøkelsen først ble tilgjengelig for alle kommunestyre
medlemmene den 05.04.17 og at rapporten først ble lagt ut på kommunens web side den
18.04.17. Administrasjonsutvalgets medlemmer fikk en presentasjon av resultatene fra 10faktorundersøkelsen den 04.04.17. Dermed var ikke resultatene fra 10-faktorundersøkelsen
kjent for alle kommunestyre medlemmene før etter kommunestyrets vedtak den 30.03.17.
Leder fremsatte slikt forslag til vedtak:

Kontrollutvalget anmoder både politisk- og administrativ ledelse om å legge til grunn
prinsippet om god forvaltningsskikk og presiserer i den sammenheng viktigheten av at alle
beslutningstakere har tilgang til lik informasjon til samme tid.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt av leder.
Vedtak
Kontrollutvalget anmoder både politisk- og administrativ ledelse om å legge til grunn
prinsippet om god forvaltningsskikk og presiserer i den sammenheng viktigheten av at alle
beslutningstakere har tilgang til lik informasjon til samme tid.
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Forslag fra sekretariatet:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Bakgrunn for saken:
Bakgrunnen for at kontrollutvalget ble gjort kjent med 10-Faktorundersøkelsen skyldes at utvalget i
forbindelse med møte 08.03.17 ved en tilfeldighet (administrasjonen la ved en feil ut et vedlegg
under fanen "kontrollutvalg" på publiserings appen for sakspapirer.) fikk informasjon om en
pågående 10-faktor medarbeiderundersøkelse i Søgne kommune.
Kontrollutvalget har invitert rådmann til møte for å få kvitert ut noen uklarheter knyttet til 10Faktorundersøkelsen.

Saksopplysninger:
Kontrollutvalget har invitert rådmann for å få klarhet i når 10-faktorundersøkelsen ble lagt ut
tilgjengelig for politikeren på deres nettbrett og om det er tilfelle at enkelte politikere har fått
informasjon utover det som kom frem i mandagsmøtet i saken, før kommunestyret behandlet
Deloitterapporten i møte 30.03.17 (sak PS 32/17).
Kontrollutvalgets leder har hevdet at det politiske flertallet avviste videre gransking i Søgne
kommune da kommunestyret behandlet Deloitterapporten i møte 30.03.17 (sak PS 32/17) basert på
en undersøkelse de ikke hadde informasjon om og som ikke vurderer arbeidsmiljøet. Den delen av
kommunestyrets vedtak i sak PS 32/17 det vises til er:
«… Kommunestyret legger videre til grunn en nylig gjennomført medarbeiderundersøkelse som gir
veldig gode resultater for kommunen og som også gir gode resultater for
Administrasjonsavdelingen. Undersøkelsen viser imidlertid at det fortsatt er noen utfordringer, men
dette må det arbeides aktivt med i avdelingen …»
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Det går frem av Søgne kommunes presentasjon datert 28.02.16 at «undersøkelsen tar for seg 10
avgjørende holdninger og oppfatninger som påvirker ytelse og resultat. Alle de 10 faktorene kan
utvikles, og undersøkelsen danner derfor et godt grunnlag for utvikling av medarbeidere, ledere og
organisasjon»
Det vises for øvrig til 10-Faktorundersøkelsen for Søgne kommune som ligger vedlagt.
Rådmann er invitert til kontrollutvalgets møte for å orientere om saken og svare på spørsmål fra
utvalgets medlemmer.

Vurdering fra sekretariatet:
Sekretariatet er ikke sikker på at de spørsmål som reises i tilknytning til saken er av en slik karakter
at det kunne fått betydning for utfallet av saken da kommunestyret behandlet Deloitterapporten i
møte 30.03.17 (sak PS 32/17).
Sekretariatet viser videre til at det foreligger et gyldig vedtak i saken (forslag fra FRP vedtatt med
14 mot 13 stemmer). I tillegg er spørsmålene som reises blitt stilt i påfølgende møter i
kommunestyret, slik at kommunestyret skulle hatt anledning til å ta opp saken på ny dersom det
hadde vært ønskelig.
På generelt grunnlag minner sekretariatet om at utvalget ikke skal brukes som arena for «omkamp»
om politiske saker der flertallet i kommunestyret eller politiske utvalg har fattet et vedtak. Utvalget
kan heller ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer
eller vurdere hensiktsmessigheten av politiske vedtak.
Sekretariatet mener likevel at det kan være hensiktsmessig å forsøke å få klarhet i de spørsmålene
som er reist knyttet til denne saken, da det åpenbart er ulik oppfatning av hva som er faktum.
Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av rådmannens orientering.
Vedlegg:
- 10-Faktorundersøkelsen for Søgne kommune

Søgne kontrollutvalg har behandlet saken i møte 26.09.2017 sak 26/17
Møtebehandling
Rådmann var invitert til kontrollutvalgets møte for å orientere om saken og svare på spørsmål fra
utvalgets medlemmer. Organisasjonssjef Gustav Skretting var også delaktig under behandlingen av
saken.
Både ordfører og rådmann redegjorde for deres vurderinger knyttet til saken. Oppsummert kom
dette frem:
Det kom frem under orienteringen at det på mandagsmøte den 27.03.17 mellom politisk ledelse og
administrasjonen ble orientert om at 10-faktorundersøkelsen ble avsluttet i løpet av dagen, men at
man allerede på daværende tidspunkt kunne si at den kom til å gi gode resultater. Det ble videre
opplyst at undersøkelsen registreres i et eget system og resultantene var tilgjengelige for alle ledere
i kommunen fra 28.03.17.
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Administrasjonen var beredt til å legge fram resultatene i kommunestyret den 30.03.17, men
ordføreren ønsket at de først skulle legges frem i Administrasjonsutvalget på grunn av at
undersøkelsen på det tidspunkt ikke var ferdig analysert, og den var ikke presentert for ansatte. Det
opplystes også om at sakskartet til 30.03.17 var fullt, og ordfører ikke fant det forsvarlig å fravike
ordinær saksgang for å sette den saken på sakskartet kun få dager etter.
Videre fremkom det at 10-faktorundersøkelsen først ble tilgjengelig for alle kommunestyre
medlemmene den 05.04.17 og at rapporten først ble lagt ut på kommunens web side den 18.04.17.
Administrasjonsutvalgets medlemmer fikk en presentasjon av resultatene fra 10faktorundersøkelsen den 04.04.17. Dermed var ikke resultatene fra 10-faktorundersøkelsen kjent for
alle kommunestyre medlemmene før etter kommunestyrets vedtak den 30.03.17.
Leder fremsatte slikt forslag til vedtak:
Kontrollutvalget anmoder både politisk- og administrativ ledelse om å legge til grunn prinsippet om
god forvaltningsskikk og presiserer i den sammenheng viktigheten av at alle beslutningstakere har
tilgang til lik informasjon til samme tid.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt av leder.
Vedtak
Kontrollutvalget anmoder både politisk- og administrativ ledelse om å legge til grunn prinsippet om
god forvaltningsskikk og presiserer i den sammenheng viktigheten av at alle beslutningstakere har
tilgang til lik informasjon til samme tid.
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