Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

033
2015/2409 -16815/2018
Camilla Erland Aarnes
04.04.2018

Saksframlegg
Nyvalg - kontrollutvalg ut valgperioden 2015 - 2019
Utv.saksnr
1/18
3/18
42/18

Utvalg
Valgnemnda
Valgnemnda
Kommunestyret

Møtedato
11.04.2018
18.04.2018
26.04.2018

Rådmannens forslag til vedtak:
Som medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget ut valgperioden til 31.12.2019 velges:
Medlemmer:

Varamedlemmer:

Leder:
…………………..

Nestleder:
…………………………..

Saksprotokoll i Valgnemnda - 11.04.2018
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens for slag til vedtak:
Som medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget ut valgperioden til 31.12.2019 velges:
Medlemmer:

Varamedlemmer:

Leder:
…………………..

Nestleder:
…………………………..

Repr. Terkelsen (FrP) fremmet forslag:
Valgnemnda utsetter forslag til nytt Kontrollutvalg og ber Sekretariatet undersøke følgende:
 Er det krav om at ett av Kontrollutvalgets medlemmer må suppleres fra Kommunestyret ved
nyvalg i inneværende valgperiode?
 Kan et medlem av Kontrollutvalget samtidig inneha politisk verv i et kommunalt råd uten
vedtaksmyndighet?

Votering:
Enstemmig vedtatt

Vedtak/innstilling:
Valgnemnda utsetter forslag til nytt Kontrollutvalg og ber Sekretariatet undersøke følgende:
 Er det krav om at ett av Kontrollutvalgets medlemmer må suppleres fra Kommunestyret ved
nyvalg i inneværende valgperiode?
 Kan et medlem av Kontrollutvalget samtidig inneha politisk verv i et kommunalt råd uten
vedtaksmyndighet?

Saksprotokoll i Valgnemnda - 18.04.2018
Til behandling forelå rådmannens for slag til vedtak:
Som medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget ut valgperioden til 31.12.2019 velges:
Medlemmer:

Varamedlemmer:

Leder:
…………………..

Nestleder:
…………………………..

Valgnemnda fremmet innstilling:
Leder: Helge Andresen (H)
Varamedlemmer:
 Grethe Alver Jacobsen (H)
 Kjell Tørlin Andreassen (H)
Nestleder: Per Gunnar Salemonsen (SV)
Varamedlemmer:
 Karsten Karstensen (SV)
 Ulla Kristoffersen (FRP)
Medlem: Charlotte Søyland Simonsen (FRP)
Varamedlemmer:
 Rune Tråne (H)
 Asbjørn Langenes (H)
Medlem: Torunn Verdal (KRF)
Varamedlemmer
 Vidar Skartveit (KRF)
 Gerd Dalane (KRF)
Medlem: Audun Øvrebø (AP)
Varamedlemmer:
 Grethe Rirud (AP)
 Asle Jonas Holmen (AP)

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Leder Lunde (AP) ba om at følgende ble protokollført:
Arbeiderpartiet ber om at sekretariatet (primært kontrollutvalgssekretariatet, hvis saken ikke
tilhører den som ansvarsområde, sekretariatet i Søgne kommune)gjør en vurdering av Helge
Andresens habilitet eller valgbarhet hensatt at han var varaordfører i forrige periode og saker
for kontrollutvalget peker for en del tilfeller tilbake til forhold som verserte i forrige periode.
Dernest har Helge Andresen en tilknytning til rådmannen gjennom at hans datter har/har hatt
en relasjon til rådmannen.
Innstilling til kommunestyret:
Leder: Helge Andresen (H)
Varamedlemmer:
 Grethe Alver Jacobsen (H)
 Kjell Tørlin Andreassen (H)
Nestleder: Per Gunnar Salemonsen (SV)
Varamedlemmer:
 Karsten Karstensen (SV)
 Ulla Kristoffersen (FRP)
Medlem: Charlotte Søyland Simonsen (FRP)
Varamedlemmer:
 Rune Tråne (H)
 Asbjørn Langenes (H)
Medlem: Torunn Verdal (KRF)
Varamedlemmer
 Vidar Skartveit (KRF)
 Gerd Dalane (KRF)
Medlem: Audun Øvrebø (AP)
Varamedlemmer:
 Grethe Rirurd (AP)
 Asle Jonas Holmen (AP)

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret fattet i møte 22.03.18, sak PS 33/18 følgende vedtak:
1. Kommunestyret ser Kontrollutvalgets ønske om å foreta nyvalg. Kommunestyret ber
Valgnemnda starte arbeidet med valg av Kontrollutvalg snarest.
2. Kommunestyret ber Valgnemnda vurdere 5 medlemmer i Kontrollutvalget.

Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den
kommunale forvaltning på sine vegne (§77 pkt. 1 i Kommuneloven). Utvalget skal ha minst tre
medlemmer og varamedlemmer som velges av kommunestyret. Søgne kommunestyre vedtok i

møte 31.01.13, sak PS 5/13 å utvide kontrollutvalget fra 3 til 5 medlemmer. I samme møte
vedtok et enstemmig kommunestyre ikke å etablere en felles liste med nummererte
varamedlemmer, i strid med kontrollutvalgets innstilling. Ved utvidelsen fra 3 til 5 medlemmer
ga kommunestyret signaler om at et flertall av medlemmer i kontrollutvalget bør være fra
opposisjonen.
Blant kontrollutvalgets medlemmer velges så leder og nestleder av kommunestyret. Utvalgets
leder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker behandles.
Saksutredning:
I §77 pkt 1 pekes det på at minst ett av medlemmene skal velges blant kommunestyrets
medlemmer. Denne ordningen trådde i kraft fra 1. november 2007. Dette for å styrke
utvalgets kontakt med kommunestyret og for å understreke at utvalget har en sentral rolle. De
øvrige medlemmene som velges bør ha god kjennskap til kommunal forvaltning.
Det gjøres oppmerksom på at de som velges til utvalget samtidig ekskluderer seg fra alle andre
folkevalgte verv grunnet de strenge habilitetsregler som lovverket fastsetter for medlemmer av
kontrollutvalget.
Følgende personer er utelukket fra valg til kontrollutvalget:
Ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskapet, medlem og varamedlem av
kommunal nemnd med beslutningsmyndighet og ansatte i kommunen.
FKT (forum for kontroll og tilsyn) peker på noen uheldige rollekombinasjoner som
kommunene og fylkeskommunene kan styra klar ved å velge andre til kontrollutvalget:





Kontrollutvalget har et “påse-ansvar” overfor revisjonen, imf. KL §77 pkt. 4. FKT
synes således det er uheldig om kontrollutvalgsmedlemmer samtidig sitter i
revisjonsstyret.
Kontrollutvalget innstiller i plan for selskapskontroll, og påvirker i stor grad hvilke
selskap det skal gjennomføres selskapskontroll i. Kontrollutvalgsmedlemmer som har
styreverv i eller har ledende stilling i et av de samme selskapene, bør etter FKT sin
mening fratre under denne prosessen. FKT mener kommunen gjør det lettere for seg
selv med å velge andre enn medlemmer av kontrollutvalget inn i selskapsstyret. Det er
et råd ift. alle selskap der kommunen har eierdeler, men er viktigere jo større det
kommunale eierskapet er.
Unngå å velge ansatte i egen kommune inn i kontrollutvalget, også som varamedlem.
Dette gjelder også ansatte i deltidsstillinger.

Det er ikke noe lovkrav om at opposisjonen skal ha lederen i kontrollutvalget, men det er
mange kommuner som har valgt å ta det inn i kommunalt reglement. Valgperioden 2007-11 var
det 297 av kommunene som valgte å tildele ledervervet i kontrollutvalget til opposisjonen. Det
utgjør 69,2 % av de kommunale kontrollutvalgene. Hele 18 av 19 fylkeskommuner valgte å la
ledervervet gå til opposisjonen.
TEMARK skriver i brev av 6. mars 2017 følgende om nyvalg og suppleringsvalg:
Kommunestyret er ansvarlig for at kontroll- og tilsynsaktiviteten blir ivaretatt i kommunen.
Kommunestyret kan når som helst foreta nyvalg av kontrollutvalgets medlemmer, se
kommuneloven § 77 nr. 3. Ved utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget skal det

foretas nyvalg av samtlige medlemmer. Dette hindrer ikke at deler av utvalget kan bli
gjenvalgt.
Følgende varamedlemmer har signalisert at de ikke ønsker å bli gjenvalgt ved nyvalg av
kontrollutvalget:



Tor Ståle Stålesen (AP)
Odd-Inge Johannessen (Uavh.)

Se vedlegg for oversikt over medlemmer i nåværende kontrollutvalg.
Forholdsvalg:
Et av medlemmene av kommunestyret kan kreve at valget holdes som forholdsvalg.
Når det gjelder forholdsvalg får reglene i kommunelovens §§36 og 37 anvendelse.
Listene kan inneholde inntil dobbelt så mange forskjellige navn som det skal velges
medlemmer. Ingen kan stå som kandidat eller forslagstiller på mer enn ett listeforslag.
Ordinær kumulering i form av dobbeltoppføring eller kryss eller annet merke ved
kandidatnavn, er det ikke adgang til. Ved fellesliste må listeforslaget være underskrevet av
minst en representant fra hvert av partiene som står bak listeforslaget. Den eller de som
underskriver må være medlem/medlemmer av det velgende organ (kommunestyret).
Kjønnsbalanse:
Ved forholdstallsvalg stiller kommuneloven krav om kjønnsmessig balanse blant kandidatene
på listeforslagene, jf. § 36 nr 2, og blant de som blir valgt inn som representanter fra hver liste,
jf 37 nr 3. Har lista fått to eller tre medlemmer, skal hvert kjønn være representert. Har lista
fått fire eller fem medlemmer skal hvert kjønn være representert med minst to.
Ved avtalevalg stiller kommuneloven § 38a nr 3 krav om at det skal være kjønnmessig balanse
blant de medlemmene som blir valgt, nå en ser organet under ett. Der et utvalg har fem
medlemmer skal hvert kjønn være representert med minst to.
Vedlegg
1 Medlemmer nåværende kontrollutvalg -2015-2019
2 Særutskrift Saksfremlegg - Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å foreta nyvalg
av kontrollutvalget
3 Saksfremlegg - Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å foreta nyvalg av
kontrollutvalget
4 mail
5 Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å foreta nyvalg av kontrollutvalget
6 Saksprotokoll sak 11-18
7 Begrunnelse for søknad om avslutning av verv som vararepresentant i kontrollutvalget offentlig sladdet versjon
8 Nytt kontrollutvalg - ber om fritak
9 Begrunnelse for å søke fritak for verv i kontrollutvalget
10 mail

Kontrollutvalget 2015 - 2019
Parti

Navn

Telefon

Uavhengig

90863832 jan.stubstad@vabb.no

Leder

H

Jan Stubstad
Kjell Tørlin
Andreassen

93224346 kjell@klepland.no

Vara

H

Asbjørn Langenes

41929311 asbjorn.langenes@applysorco.no

Vara

H

48004443 svend.lauvrak@hymax.no

Vara

KRF

Svend Åge Lauvrak
Roar Andreas
Tufteland

41430417 roar.tufteland@gmail.com

Medlem

KRF

Vidar Skartveit

90678101 vskartveit@gmail.com

Vara

KRF

Torunn Marie Verdal

97593532 tverd@broadpark.no

Vara

KRF

41444308

Vara

SV

Gerd Dalane
Peder Johan
Pedersen

45605646 peder@doebla.no

Nestleder

AP

Asle Jonas Holmen

98824442 jonasholmen@hotmail.com

Vara

AP

Roy Sporøy

90127070 e-sporoe@online.no

Vara

FRP

Ulla Kristoffersen

92893710 ulla.kristoffersen@songdalen.kommune.no Vara

H

Reidun Westergren

90545078 reiwes@hotmail.com

Medlem

H

Bjørnar Berg

92467558 berbjo55@hotmail.com

Vara

H

Henrik Sørensen

99714390 alobygg@yahoo.no

Vara

AP

Marianne Meiholt

98827342 marianne.meiholt@gmail.com

Medlem

AP

Grete Rirud

97536738 grete.rirud@vabb.no

Vara

AP

Tor Ståle Stålesen

95050110 torstaale@hotmail.com

Vara

FRP

Roger Johansen
Odd-Inge Nyborg
Johannessen

90768356 roger.johansen@vabb.no

Vara

41612565 johannesen2014@gmail.com

Vara

Uavhengig

Postadresse:

Besøksadresse:

E-post

Telefon:
Telefaks:
Direktenr:

Rangering

Epost:
Web:
Org.nr:

www.sogne.kommune.no
964 967 091 MVA

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

033
2015/2409 -12591/2018
Camilla Erland Aarnes
09.03.2018

Saksframlegg
Saksfremlegg - Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å
foreta nyvalg av kontrollutvalget
Utv.saksnr
33/18

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
22.03.2018

Innstilling fra kontrollutvalget:
Kontrollutvalget ber med dette om at anmodningen om at kommunestyret bes om å foreta
nyvalg av kontrollutvalget legges frem for kommunestyret til behandling.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.03.2018
Behandling:
Til behandling forelå kontrollutvalgets innstilling:
Kontrollutvalget ber med dette om at anmodningen om at kommunestyret bes om å foreta nyvalg av
kontrollutvalget legges frem for kommunestyret til behandling.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
1. Kommunestyret ser Kontrollutvalgets ønske om å foreta nyvalg. Kommunestyret ber
Valgnemnda starte arbeidet med valg av Kontrollutvalg snarest.
2. Kommunestyret ber Valgnemnda vurdere 3 medlemmer i Kontrollutvalget.
Repr. Stubstad (H):
1. Kommunestyret ser Kontrollutvalgets ønske om å foreta nyvalg. Kommunestyret ber
Valgnemnda starte arbeidet med valg av Kontrollutvalg snarest.
2. Kommunestyret ber Valgnemnda vurdere 5 medlemmer i Kontrollutvalget.
Repr. Egeli (AP) fremmet forslag:
Kommunestyret har tillit til kontrollutvalget, og vil anmode medlemmene i utvalget om å fortsette sitt
arbeid ut kommunestyreperioden.

Repr. Monstad (MDG) ba om at følgende ble protokollført:
Miljøpartiet De Grønne har full tillit til sittende kontrollutvalg.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 AP sitt forslag satt opp mot FRP sitt punkt 1. FRP sitt forslag punkt 1 vedtatt med 14 (V, KRF
(2-Kleivset, Elle), H (4 -Andersen, Lohne, Reisvoll, Fardal), Uavh., FRP) mot 13(AP, SV,
MDG, SP, H (1-Strandvik), KRF (1-Sæther)) stemmer.
 FRP sitt forslag punkt 2 satt opp mot Uavh. sitt forslag punkt 2. Uavh. punkt 2 vedtatt med 16
(AP, SV, MDG, SP, H (1-Strandvik), KRF (1-Sæther), V, Uavh.) mot 11 ( KRF (2-Kleivset,
Elle), H (4 -Andersen, Lohne, Reisvoll, Fardal), FRP) stemmer.

Vedtak:
1. Kommunestyret ser Kontrollutvalgets ønske om å foreta nyvalg. Kommunestyret ber
Valgnemnda starte arbeidet med valg av Kontrollutvalg snarest.
2. Kommunestyret ber Valgnemnda vurdere 5 medlemmer i Kontrollutvalget.

Bakgrunn for saken:
Søgne kommune – kontrollutvalget behandlet i møte 01.03.18 sak 11/18, Eventuelt –
«Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å foreta nyvalg av kontrollutvalget».
Under følger saksprotokoll fra møte i kontrollutvalget:

Møtebehandling
Følgende sak ble behandlet under eventuelt:
1. Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å foreta nyvalg av kontrollutvalget
Følgende fellesforslag ble fremmet i møte:
Gjennom kommunestyrets siste behandling av kontrollutvalgets oversendelsessak nr.
22/18 ser kontrollutvalget på dette som mistillit fra kommunestyrets side.
På denne bakgrunn ønsker kontrollutvalget å trekke seg og anmoder kommunestyret om å
velge nytt kontrollutvalg.
Votering
Enstemmig for fellesforslaget.
Vedtak
Gjennom kommunestyrets siste behandling av kontrollutvalgets oversendelsessak nr. 22/18 ser
kontrollutvalget på dette som mistillit fra kommunestyrets side.
På denne bakgrunn ønsker kontrollutvalget å trekke seg og anmoder kommunestyret om å
velge nytt kontrollutvalg.

Vedlegg
1 Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å foreta nyvalg av kontrollutvalget

2
3

Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å foreta nyvalg av kontrollutvalget
Saksprotokoll sak 11-18

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

033
2015/2409 -12591/2018
Camilla Erland Aarnes
09.03.2018

Saksframlegg
Saksfremlegg - Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å
foreta nyvalg av kontrollutvalget
Utv.saksnr

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato

Innstilling fra kontrollutvalget:
Kontrollutvalget ber med dette om at anmodningen om at kommunestyret bes om å foreta
nyvalg av kontrollutvalget legges frem for kommunestyret til behandling.
Bakgrunn for saken:
Søgne kommune – kontrollutvalget behandlet i møte 01.03.18 sak 11/18, Eventuelt –
«Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å foreta nyvalg av kontrollutvalget».
Under følger saksprotokoll fra møte i kontrollutvalget:

Møtebehandling
Følgende sak ble behandlet under eventuelt:
1. Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å foreta nyvalg av kontrollutvalget
Følgende fellesforslag ble fremmet i møte:
Gjennom kommunestyrets siste behandling av kontrollutvalgets oversendelsessak nr.
22/18 ser kontrollutvalget på dette som mistillit fra kommunestyrets side.
På denne bakgrunn ønsker kontrollutvalget å trekke seg og anmoder kommunestyret om å
velge nytt kontrollutvalg.
Votering
Enstemmig for fellesforslaget.
Vedtak
Gjennom kommunestyrets siste behandling av kontrollutvalgets oversendelsessak nr. 22/18 ser
kontrollutvalget på dette som mistillit fra kommunestyrets side.
På denne bakgrunn ønsker kontrollutvalget å trekke seg og anmoder kommunestyret om å
velge nytt kontrollutvalg.

Vedlegg
1 Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å foreta nyvalg av kontrollutvalget
2 Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å foreta nyvalg av kontrollutvalget
3 Saksprotokoll sak 11-18

Fra: Alexander Etsy Jensen[Alexander.Etsy.Jensen@temark.no]
Sendt: 06.03.2018 12:05:59
Til: Postmottak; Astrid Margrethe Hilde
Kopi: Camilla Erland Aarnes
Tittel: 18/03963-2 - Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å foreta nyvalg av kontrollutvalget

Søgne kommune
Kommunestyret v/ordfører
Kopi: Formannskapssekretæren
Søgne kommune – kontrollutvalget behandlet i møte 01.03.18 sak 11/18, Eventuelt – «Kontrollutvalget anmoder
kommunestyret om å foreta nyvalg av kontrollutvalget».
Kontrollutvalget ber med dette om at anmodningen om at kommunestyret bes om å foreta nyvalg av
kontrollutvalget legges frem for kommunestyret til behandling.
Vedlegg:
‐ Saksprotokoll sak 11/18
‐ Brev til kommunestyret v/ordfører datert 06.03.18
Med vennlig hilsen
Alexander Etsy Jensen
Rådgiver
Tlf: 91 82 75 45
E‐post: alexander.etsy.jensen@temark.no
www.temark.no
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Temark
Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS

Søgne kommune
Kommunestyret v/ordfører

Søgne kommune
Kontrollutvalget
Vår dato
Deres dato
Vår referanse
Deres referanse
Vår saksbehandler

06.03.2018
18/03963-2
Alexander Etsy Jensen

Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å foreta nyvalg av
kontrollutvalget
Bakgrunn
Kontrollutvalget behandlet i møtet 01.03.18 sak 11/18 (eventuelt). Følgende sak ble tatt opp under
eventuelt:
1. Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å foreta nyvalg av kontrollutvalget
Følgende fellesforslag ble fremmet i møte:
Gjennom kommunestyrets siste behandling av kontrollutvalgets oversendelsessak nr. 22/18 ser
kontrollutvalget på dette som mistillit fra kommunestyrets side. På denne bakgrunn ønsker
kontrollutvalget å trekke seg og anmoder kommunestyret om å velge nytt kontrollutvalg
(Enstemmig).
Saksopplysninger
Kommunestyret velger kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, og blant disse leder og
nestleder. For å sikre tilstrekkelig kontakt mellom kommunestyret og kontrollutvalget, er det et krav at
minst ett av medlemmene skal sitte i kommunestyret.
Nyvalg og suppleringsvalg
Kommunestyret er ansvarlig for at kontroll- og tilsynsaktiviteten blir ivaretatt i kommunen.
Kommunestyret kan når som helst foreta nyvalg av kontrollutvalgets medlemmer, se kommuneloven §
77 nr. 3. Ved utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige
medlemmer. Dette hindrer ikke at deler av utvalget kan bli gjenvalgt.
Dersom et medlem trer varig ut, for eksempel ved flytting, velges et nytt medlem fra den samme
gruppen som den uttredende tilhører (suppleringsvalg). Her vil det imidlertid være viktig å ta hensyn til
den kjønnsmessige balansen, se kommuneloven § 16 nr. 3. Det er ikke et krav at det nye medlemmet
skal sitte i kommunestyret dersom det er kommunestyremedlemmet som skal suppleres. Intensjonene
bak lovbestemmelsen om et medlem fra kommunestyret, tilsier at kommunene gjør sitt ytterste for å
sikre at kommunestyret er representert i kontrollutvalget i hele valgperioden. Øvrige medlemmer vil
likevel ikke bli berørt ved suppleringsvalg.
Postadresse:
Postboks 4
3833 Bø i Telemark

Besøksadresse:
Hellandtunet
3833 Bø i Telemark

Foretaksregisteret: 987 993 766
postmottak@temark.no
www.temark.no

Begrensninger i valgbarhet
Krav til uavhengighet og nøytralitet i kontrollutvalgsarbeidet medfører at et medlem av kontrollutvalget
som hovedregel ikke kan ha verv som kan komme i konflikt med arbeidet i kontrollutvalget. Dette
innebærer at følgende personer ikke kan bli valgt til kontrollutvalget
 ordfører og varaordfører
 medlem og varamedlem til formannskap og fylkesutvalg
 medlem og varamedlem av kommunestyrekomité
 medlem og varamedlem av kommunale nemnder og utvalg med beslutningsmyndighet
 ansatte i kommunen, uansett stillingsbrøk.
Styremedlemmer i kommunale foretak vil ikke være valgbare til kontrollutvalget.
Generelt bør kommunestyret sørge for at kontrollutvalget blir et velfungerende organ, med medlemmer
som kan delta aktivt i de oppgavene kontrollutvalget er tillagt. I tillegg til valgbarheteten må
kommunestyret derfor også vurdere forhold knyttet til medlemmenes habilitet.
Sammensetning av kontrollutvalget
Hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent blant kandidatene på den enkelte liste jf.
Kommuneloven §38a nr. 3 og § 36 nr. 2.
Leder for kontrollutvalget blir ofte valgt fra mindretallet eller «opposisjonen» i kommunestyret. I flere
kommuner har opposisjonen flertall i kontrollutvalget, se nærmere Evaluering. Kontrollutvalg og
kontrollutvalgssekretariat, Deloitte 2014.
Kommunestyret kan selv fastsette regler om sammensetningen av kontrollutvalget utover
minimumskravene i loven.
Antall medlemmer i utvalget
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget fortsatt skal består av fem medlemmer. Ut i fra vår erfaring
med kontrollutvalg over flere valgperioder bidrar det til at kontrollutvalget er mindre sårbart ved forfall,
sikrer bedre kontinuitet og bredest mulig sammensetning ut i fra representasjonen i
kommunestyret/fylkestinget.
Som andre politiske utvalg skal kontrollutvalget ha minst tre medlemmer. Kommunestyret bør vurdere
om antallet medlemmer i utvalget er tilstrekkelig for å sikre nødvendig legitimitet og tyngde. Antall
medlemmer bør avgjøres ut fra hensynet til representativitet og beslutningsdyktighetet. Et bredt
sammensatt utvalg gir mulighet til å gjennomføre brede og gode diskusjoner i kontrollutvalget. Utvalg
med kun tre medlemmer blir også sårbare ved eventuelle uforutsette forfall. Dersom det ikke er mulig å
få tak i vararepresentant, oppstår det en situasjon hvor det bare er to medlemmer som møtes, og hvor
leder kan avgjøre saker med sin dobbeltstemme. Dette er forhold kommunestyret bør ta stilling til når de
fastsetter hvor mange medlemmer kontrollutvalget skal ha.
Med vennlig hilsen
Alexander Etsy Jensen
Rådgiver
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Behandlet av
1 Søgne kontrollutvalg

Møtedato
01.03.2018

Saksnr
11/18

Eventuelt 01.03.18

Søgne kontrollutvalg har behandlet saken i møte 01.03.2018 sak 11/18
Møtebehandling
Følgende sak ble behandlet under eventuelt:
1. Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å foreta nyvalg av kontrollutvalget
Følgende fellesforslag ble fremmet i møte:
Gjennom kommunestyrets siste behandling av kontrollutvalgets oversendelsessak nr.
22/18 ser kontrollutvalget på dette som mistillit fra kommunestyrets side.
På denne bakgrunn ønsker kontrollutvalget å trekke seg og anmoder kommunestyret om
å velge nytt kontrollutvalg.
Votering
Enstemmig for fellesforslaget.
Vedtak
Gjennom kommunestyrets siste behandling av kontrollutvalgets oversendelsessak nr. 22/18 ser
kontrollutvalget på dette som mistillit fra kommunestyrets side.
På denne bakgrunn ønsker kontrollutvalget å trekke seg og anmoder kommunestyret om å velge
nytt kontrollutvalg.

Fra: Astrid Margrethe Hilde[amh@p.sogne.kommune.no] Sendt: 06.03.2018 14:26:00 Til: Camilla Erland Aarnes;
paul.magne@lunde.cc Kopi: Postmottak Tittel: VS: Nytt kontrollutvalg
Til orientering
Mvh
Astrid Hilde

Fra: Tor Ståle Stålesen [mailto:TorStaale@hotmail.com]
Sendt: 6. mars 2018 14:16
Til: Astrid Margrethe Hilde
Emne: Nytt kontrollutvalg

Jeg har registrert at FRP vil etablere nytt kontrollutvalg. Som 2.varamann til Marianne Meiholt så vil jeg bare
meddele at siden de har bedt seg fritatt så vil også jeg fritas som varamedlem. Jeg ønsker heller ikke å si ja
til deltagelse i et eventuelt nytt utvalg.

Med hilsen

Tor Ståle Stålesen

Til medlemmene i Søgne kommunestyre
I ca 2,5 år har jeg vært en av 5 politikere i Søgnes kontrollutvalg. Det har vært en interessant, men
krevende periode fordi utvalget har hatt en rekke tunge og sammensatte saker til behandling.
Samtidig har jeg sett hvor viktig kontrollutvalgene er gjennom de oppgavene de er tillagt med
kontroll av kommunens virksomhet og som en kanal for innbyggere og organisasjoner overfor en
komplisert, uoversiktelig og dessverre noen ganger motvillig forvaltning.
De 5 utvalgsmedlemmene i Søgne representerer et bredt politisk spekter og har et profesjonelt
fagmiljø, (revisjon og sekretariat) til å utrede og gi råd for de avgjørelsene utvalget fatter. I den
perioden vi har fungert, har jeg opplevd at deler av det politiske miljøet har møtt utvalgets arbeid
først med stor skepsis for deretter å så tvil om avgjørelser som utvalget fatter; eksempelvis klar
advarsel fra Frp under budsjettdebatten i 2016 med formaning om forsiktighet til flertallsvedtak
fremmet av samme parti (varaordfører Terkelsen) nå den 15.02. 2018 der beslutningsgrunnlaget for
kontrollutvalgets vedtak trekkes i tvil, sitat: Kommunestyret ser at saker kan behandles/håndteres på
flere måter. Kontrollutvalget må gjøre sine vurderinger, men det må sikres en god dokumentasjon av
de vurderinger som gjøres. Bakgrunnen var et vedtak som kontrollutvalget hadde sendte til
kommunestyret med anmodning om at det ble truffet tiltak etter to lovbrudd (kommuneloven og
arkivloven). Ja, jeg opplever at kommunestyret sår tvil om kontrollutvalgets avgjørelser, noe som da
også rammer de fagpersonene som utreder sakene for og gir råd til utvalget.
Det er åpenbart at kontrollutvalget har utfordret og irritert politikere i Søgne fordi det har fulgt
kommunens virksomhet tett, tatt initiativ og gått inn i en rekke saker. Det skal føres kontroll med at
aktuelt lov- / regelverk følges og de forpliktelsene kommunen selv har gjort vedtak om for sin
virksomhet. Derfor er det viktig at kontrollutvalgene er frittstående og uavhengige i den forstand at
de ikke skal kunne tillegges å ha sympatier eller bindinger til noen. At kontrollutvalget i Søgne har
vært aktivt, gjort sine vedtak på godt faglig grunnlag og med en integritet som ikke kan trekkes i tvil,
har nok vært noe nytt i Søgne. Det har miljøer i Søgne rådhus åpenbart hatt problemer med å se
verdien av og forholde seg til. Jeg trekker derfor den konklusjonen at det politiske flertallet i Søgne vil
ha et annet, mer anonymt og umælende utvalg. Da finner jeg det riktig at jeg ber om å bli løst fra
vervet som jeg har hatt stor interesse av å fylle så godt jeg har kunnet. At mine kolleger i utvalget har
kommet til samme konklusjon, er dramatisk.
Søgne er i stor omstilling, og det skjer fort, da særlig med henblikk på kommunesammenslåingen. At
kommunen nå framover har et våkent, engasjert og uangripelig kontrollutvalg er derfor særlig viktig.
Det bør derfor heller føre til stor bekymring og selvransakelse i det politiske miljøet i Søgne rådhus
enn lettelse over at hele kommunens kontrollutvalg opplever mistillit til det arbeidet det har utført
og ber seg løst fra sine verv.

Med hilsen, Peder Johan Pedersen, nestleder i kontrollutvalget i Søgne

Ny-Hellesund, 03.03.2018

Fra: Peder Johan Pedersen[pederjop@online.no]
Sendt: 03.03.2018 14:08:09
Til: Postmottak; Astrid Margrethe Hilde
Tittel: begrunnelse for å søke fritak for verv i kontrollutvalget

Til ordfører i Søgne kommune
Dette vedlegget forklarer mer begrunnelsen for hvorfor jeg støttet forslaget fra Marianne Bakke Meiholt (Ap) der alle
medlemmene i Søgne kontrollutvalg anmoder kommunestyret om å bli løst fra sine verv.
Jeg har behov for å utdype min støtte til forslaget, og ber om at vedlegget blir sendt til alle
kommunestyrerepresentantene til orientering. Med hilsen,

Peder Johan Pedersen,
Monsøya 44
4644 Søgne
telefon: 45605646

