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Rapport - Undersøkelse/granskning av påstander om kritikkverdige forhold

Søgne kontrollutvalg har behandlet saken i møte 14.12.2018 sak 40/18
Møtebehandling
Leder av varslingsutvalget var invitert til kontrollutvalgets møte for å gi en orientering med
bakgrunn i rapporten, deretter svarte han på de spørsmålene som ble reist i møte 05.11.18 (sak
34/18-1b), denne informasjonen ble gitt i åpent møte.
Deretter ble behovet for å lukke møte drøftet, sett i lys av at kontrollutvalget ønsket noe mer
utfyllende informasjon fra revisjonen om saken.
Kontrollutvalget besluttet enstemmig å lukke møtet under behandlingen av saken jf.
Kommunelovens § 31.3 – jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13.1.
Ordfører Astrid Margrethe Hilde er av kommunestyret erklært inhabil som part i saken, jf. Fvl.
§ 6,1.ledd a og fratrådte møtet.
I tillegg ble rådmann Kim Høyer Holum bedt om å møte for å svare på et spørsmål, han var kun
inne for å svare på det konkrete spørsmålet.
Møte ble åpnet igjen etter at denne informasjonen ble gitt.
Per Gunnar Salomonsen (SV) fremsatte to protokolltilførsler:
1. Kontrollutvalget reagerer på at kommunen bruker en saksbehandler som var part i saken ved
oversendelsen til varslingsmottaket (SV, AP og KRF gav sin tilslutning).
2. Kontrollutvalget må konstatere at daværende organisasjonssjefens notat til gruppelederne
m/vedlegg inneholdt papirer unntatt offentlighet. Dette er et klart brudd på taushetsplikten fra
en av kommunens toppsjefer (SV og AP gav sin tilslutning).

Helge Andresen (H) fremsatte slikt forslag til vedtak:
Kommunestyre sak 119/18. Behandlet i kommunestyret 22.11.2018.
Rapport – undersøkelser/granskning av påstander om kritikkverdige forhold.
Kommunestyret fattet enstemmig et vedtak i saken som må forstås slik at saken ved dette
vedtaket avsluttes.
Kontrollutvalget har merket seg kommunestyrets enstemmige vedtak og har ikke ytterligere
merknader til dette.
Kontrollutvalget vil ved avslutningen av saken tillate seg å komme med en sterk anmodning til
de politiske- og administrative lederne og de tillitsvalgte, til å tilstrebe et godt samarbeid for å
ivareta kommunens posisjon og omdømme, ansattes arbeidsforhold og innbyggernes interesse.
Audun Øvrebø (AP) fremsatte slikt forslag til vedtak:
Kontrollutvalget mener håndteringen kan bidrar til å svekke tilliten til varslingsinstituttet i
kommunen, og ber om at det blir lagt frem rutiner for håndtering av fremtidige saker som
sikrer en trygg prosess.
Votering
Øvrebø (AP) sitt forslag ble satt opp mot Andresen (H) sitt forslag. Forslaget til Øvrebø falt
med to (AP, SV) mot tre stemmer (to H, KRF) for Andresen (H) sitt forslag.
Vedtak
Kommunestyre sak 119/18. Behandlet i kommunestyret 22.11.2018.
Rapport – undersøkelser/granskning av påstander om kritikkverdige forhold.
Kommunestyret fattet enstemmig et vedtak i saken som må forstås slik at saken ved dette
vedtaket avsluttes.
Kontrollutvalget har merket seg kommunestyrets enstemmige vedtak og har ikke ytterligere
merknader til dette.
Kontrollutvalget vil ved avslutningen av saken tillate seg å komme med en sterk anmodning til
de politiske- og administrative lederne og de tillitsvalgte, til å tilstrebe et godt samarbeid for å
ivareta kommunens posisjon og omdømme, ansattes arbeidsforhold og innbyggernes interesse.
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Forslag fra sekretariatet:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget behandlet i møte 05.11.18 sak 34/18-1b (Referatsaker). Følgende vedtak ble fattet:
I forbindelse med fremleggelse av rapporten fra Kluge, ønsker kontrollutvalget en gjennomgang av
prosessen i forbindelse med bestillingen av granskningen:
-

-

Særlig gjelder det spørsmålet om saksbehandling, og hvilke rutiner som gjelder for at den som
danner grunnlaget for at det blir en granskning også er saksbehandler for saken videre, blant annet
hvordan habilitet vurderes og hvilke vurderinger som ble gjort som tillot dette i denne saken.
Hvilke rutiner som gjelder for samarbeid og kontakt mellom varslingsmottak og revisjon, herunder
kvalitetssikring av anbudsdokumenter. Her vises det i tillegg til de allerede nevnte dokumentene, at
det ligger ved udaterte eposter fra verneombud. I tillegg til at det var flere dokumenter i anbudet
som ikke var kjent for revisjonen, og hva årsaken var for at dokumentene ikke ble oversendt.
Hvorfor advokatfirma med relevant kompetanse som tok kontakt for å gi tilbud, ikke ble forespurt?
Særlig når to av tre som ble forespurt ikke gav tilbud?

Vedtaket over er bakgrunnen for oppfølgingen av rapporten.

Saksopplysninger:
Kommunestyret behandlet i møte 22.11.18 sak PS 119/18. Følgende vedtak ble fattet:
Kommunestyret har gått gjennom rapporten til Kluge Advokatfirma AS, og har gjort seg kjent med
rapportens innhold og konklusjonene som trekkes. Kommunestyret kan ikke se at det foreslås tiltak
som ikke allerede er utprøvd, og finner derfor ikke at ytterligere ressursbruk er hensiktsmessig på
dette tidspunkt. For å sikre alle ansatte et forsvarlig arbeidsmiljø, så vil kommunestyret anbefale at
systematisk HMS-arbeid gis høy prioritet i tiden fremover.
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Rapporten tas i sin helhet til etterretning. (Enstemmig)
Som det fremgår av vedtaket over så ble rapporten tatt til etterretning og kommunestyret avsluttet
med det saken.
Vedlagt følger svar fra leder av varslingsutvalget på de spørsmålene som ble reist i sist møte.
Den offentlige versjon av rapporten legger også ved denne saken. Rapport unntatt offentlighet er
sendt i egen forsendelse til kontrollutvalgets medlemmer.
Leder av varslingsutvalget er invitert til kontrollutvalgets møte for å gi en orientering med bakgrunn
i rapporten, og svare på de spørsmålene som ble reist i møte 05.11.18 (sak 34/18-1b).

Vurdering fra sekretariatet:
Sekretariatet vil på generelt grunnlag minne om at kontrollutvalget ikke har myndighet til å fatte
vedtak som binder forvaltningen. Utvalget kan heller ikke overprøve politiske prioriteringer som er
foretatt av kommunens folkevalgte organer eller vurdere hensiktsmessigheten av politiske vedtak.
Dette innebærer at kontrollutvalget ikke skal vurdere den politiske hensiktsmessigheten av
administrative vedtak som
gjøres med hjemmel i delegert myndighet. Utvalget skal ikke brukes som arena for «omkamp» om
politiske saker der flertallet i kommunestyret eller politiske utvalg har fattet et vedtak.
Kontrollutvalget kan imidlertid uttale seg dersom kommunestyret for eksempel har truffet, eller er i
ferd med å treffe, et vedtak som vil være ulovlig.
Videre slutter sekretariatet seg til kommunestyrets vedtak som sier noe om at det arbeides for å
sikre alle ansatte et forsvarlig arbeidsmiljø og at det jobbes systematisk med HMS-arbeid i tiden
fremover.
Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av orienteringen fra leder av varslingsutvalget
som vil bli gitt i møtet.
Vedlegg:
- Svar fra leder av varslingsutvalget
- Offentlig versjon av rapporten fra Kluge
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Søgne kontrollutvalg har behandlet saken i møte 14.12.2018 sak 40/18
Møtebehandling
Leder av varslingsutvalget var invitert til kontrollutvalgets møte for å gi en orientering med
bakgrunn i rapporten, deretter svarte han på de spørsmålene som ble reist i møte 05.11.18 (sak
34/18-1b), denne informasjonen ble gitt i åpent møte.
Deretter ble behovet for å lukke møte drøftet, sett i lys av at kontrollutvalget ønsket noe mer
utfyllende informasjon fra revisjonen om saken.
Kontrollutvalget besluttet enstemmig å lukke møtet under behandlingen av saken jf.
Kommunelovens § 31.3 – jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13.1.
Ordfører Astrid Margrethe Hilde er av kommunestyret erklært inhabil som part i saken, jf. Fvl. §
6,1.ledd a og fratrådte møtet.
I tillegg ble rådmann Kim Høyer Holum bedt om å møte for å svare på et spørsmål, han var kun
inne for å svare på det konkrete spørsmålet.
Møte ble åpnet igjen etter at denne informasjonen ble gitt.
Per Gunnar Salomonsen (SV) fremsatte to protokolltilførsler:
1. Kontrollutvalget reagerer på at kommunen bruker en saksbehandler som var part i saken ved
oversendelsen til varslingsmottaket (SV, AP og KRF gav sin tilslutning).
2. Kontrollutvalget må konstatere at daværende organisasjonssjefens notat til gruppelederne
m/vedlegg inneholdt papirer unntatt offentlighet. Dette er et klart brudd på taushetsplikten fra en av
kommunens toppsjefer (SV og AP gav sin tilslutning).

Helge Andresen (H) fremsatte slikt forslag til vedtak:
Kommunestyre sak 119/18. Behandlet i kommunestyret 22.11.2018.
Rapport – undersøkelser/granskning av påstander om kritikkverdige forhold.
Kommunestyret fattet enstemmig et vedtak i saken som må forstås slik at saken ved dette vedtaket
avsluttes.
Kontrollutvalget har merket seg kommunestyrets enstemmige vedtak og har ikke ytterligere
merknader til dette.
Kontrollutvalget vil ved avslutningen av saken tillate seg å komme med en sterk anmodning til de
politiske- og administrative lederne og de tillitsvalgte, til å tilstrebe et godt samarbeid for å ivareta
kommunens posisjon og omdømme, ansattes arbeidsforhold og innbyggernes interesse.
Audun Øvrebø (AP) fremsatte slikt forslag til vedtak:
Kontrollutvalget mener håndteringen kan bidrar til å svekke tilliten til varslingsinstituttet i
kommunen, og ber om at det blir lagt frem rutiner for håndtering av fremtidige saker som sikrer en
trygg prosess.
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Votering
Øvrebø (AP) sitt forslag ble satt opp mot Andresen (H) sitt forslag. Forslaget til Øvrebø falt med to
(AP, SV) mot tre stemmer (to H, KRF) for Andresen (H) sitt forslag.
Vedtak
Kommunestyre sak 119/18. Behandlet i kommunestyret 22.11.2018.
Rapport – undersøkelser/granskning av påstander om kritikkverdige forhold.
Kommunestyret fattet enstemmig et vedtak i saken som må forstås slik at saken ved dette vedtaket
avsluttes.
Kontrollutvalget har merket seg kommunestyrets enstemmige vedtak og har ikke ytterligere
merknader til dette.
Kontrollutvalget vil ved avslutningen av saken tillate seg å komme med en sterk anmodning til de
politiske- og administrative lederne og de tillitsvalgte, til å tilstrebe et godt samarbeid for å ivareta
kommunens posisjon og omdømme, ansattes arbeidsforhold og innbyggernes interesse.

RETT UTSKRIFT
DATO 18.desember.2018
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Fra: Alexander Etsy Jensen[Alexander.Etsy.Jensen@temark.no]
Sendt: 18.12.2018 13:27:27
Til: Postmottak; Astrid Margrethe Hilde
Kopi: Kim Høyer Holum; Ada Elise Qvale Nygård
Tittel: Melding om vedtak sak 40/18, Rapport - Undersøkelse/granskning av påstander om kritikkverdige forhold

Søgne kommune
Kommunestyret v/ordfører
Kopi: Rådmann og formannskapssekretær
Søgne kommune – kontrollutvalget behandlet i møte 14.12.18 sak 40/18, Rapport ‐ Undersøkelse/granskning av
påstander om kritikkverdige forhold.
Kontrollutvalget ber med dette om at saken legges frem for kommunestyret til orientering.
Vedlegg:
‐
‐

Saksprotokoll sak 40/18
Saksutskrift sak 40/18

Med vennlig hilsen
Alexander Etsy Jensen
Rådgiver
Tlf: 91 82 75 45
E‐post: alexander.etsy.jensen@temark.no
www.temark.no
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