MANDAL KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET
Møte nr. 01/19
Dato: 15.01.19, kl. 08.15 – kl. 11.00.
Sted: Rådhuset, ordførers kontor
Tilstede:
Ebba Farre Roksvold, leder
Rune Engeset, medlem
Idar Tronstad, nestleder
Siril Follerås Engedal, medlem
Hege Lønning, medlem

MØTEBOK

Andre til stede: (hele eller deler av møtet)
Fra administrasjonen: Irene Lunde, Kyrre Jordbakke
Kommunerevisjonen Vest: Lene Rugland, Irene Loka
Agder Sekretariat v/Willy Gill

Forfall:

SAKSLISTE:
Kl. 08.30 ORIENTERINGER v/rådmann og prosjektleder
Info fra sammenslåingsprosjektet:
Status i de viktigste saker/faser i prosjektet pr. nå, Ansettelser i ny kommune
Sammenslåing NAV, Lokalisering - nærhet til tjenester i ny kommune kontra sentralisering
Info fra «gammel» kommune:
Generelt om drift av gammel kommune, Ansettelser i ledige stillinger,
Ansvarsforhold ved gradvis/hel overføring av tjenester fra gammel til ny kommune
SAK 01/19
SAK 02/19
SAK 03/19

GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 16.10.18
KONTROLLUTVALGETS HÅNDTERING AV VARSLINGSSAKER
NUMMERERT BREV NR. 11 – ELEKTRONISKE REISEREGNINGER

FASTE POSTER:
Nytt fra revisor:
Videre arbeid i kontrollutvalget:
EVENTUELT
REFERATER
Underskrift

Ebba Farre Roksvold
Leder
Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, ordfører, rådmann og revisor
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Møtebok 15.01.19

Mandal kontrollutvalg

Det var ingen merknader til innkallingen.
Når det gjelder sakslisten var det følgende merknad fra sekretær:
Nummerert brev nr. 11 fra revisor skulle vært fremlagt som sak. Dette tas opp under
orientering fra revisor og sekretær.
ORIENTERINGER v/administrasjonen
Info fra sammenslåingsprosjektet:
Status i de viktigste saker/faser i prosjektet pr. nå, Ansettelser i ny kommune
Sammenslåing NAV, Lokalisering - nærhet til tjenester i ny kommune kontra sentralisering
Prosjektleder orienterte.
Info fra «gammel» kommune:
Generelt om drift av gammel kommune, Ansettelser i ledige stillinger,
Ansvarsforhold ved gradvis/hel overføring av tjenester fra gammel til ny kommune
Rådmann orienterte.
SAK 01/19

GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTE 16.10.18

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
1. Møteboken fra 16.10.18 godkjennes. Møtedeltakelse fra 2. vara presiseres.
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteboken.
Saksfremstilling:

Saksbehandler: Willy Gill

Vedlegg:
Forslag til møtebok fra møte 16.10.18
Bakgrunn for saken:
Forslag til møtebok fra 16.10.18 legges frem for godkjenning.
Forslag til vedtak:
1. Møteboken fra 16.10.18 godkjennes.
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteboken.
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Møtebok 15.01.19
SAK 02/19

Mandal kontrollutvalg

KONTROLLUTVALGETS HÅNDTERING AV VARSLINGSSAKER

Leder foreslo at møtet lukkes under behandling av saken med henvisning til KL §31, jf.
Forvaltningsloven §13 (se møtebok fra Marnardal).
Møtet ble åpnet igjen etter orientering om konkret sak og diskusjon.
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
Kontrollutvalget vedtar å nedsette et utvalg bestående av leder, nestleder og sekretær til å
være et utøvende varslingssekretariat når kontrollutvalget får oversendt varslingssaker til
behandling.
Saksfremstilling:

Saksbehandler: Willy Gill

Vedlegg:
Rutine for intern varsling av kritikkverdige forhold fastsatt 11.05.18
Bakgrunn for saken:
Rådmannen har fastsatt rutine for intern varsling av kritikkverdige forhold.
Forslag til ny rutine ble i forkant fremlagt for kontrollutvalget til høring.
Varsler etter disse rutinene følges hovedsakelig opp av rådmannens varslingssekretariat.
Gjeldende rutine for intern varsling av kritikkverdige forhold pkt. 3.3 lyder som følger:
«Dersom varselet gjelder rådmannen, personer i varslingssekretariatet, kommunens
toppledelse eller varselet inneholder kritikkverdige forhold av svært alvorlig grad, sendes
varselet kontrollutvalget for behandling.»
Det fremgår ikke av denne rutinen hvordan kontrollutvalget konkret skal behandle varsler.
Men det naturlige vil være å ta utgangspunkt i gjeldende rutine og følge den så langt det
passer.
Det er kontrollutvalget som organ som er gitt oppgaven med å følge opp varsler etter pkt. 3.3.
Men det vil være upraktisk om det er et samlet kontrollutvalg som skal stå for løpende
behandling av varselet som kontakt med varsler, den det varsles mot og dialog med
sakkyndige som skal foreta undersøkelser i saken. Det anses mer hensiktsmessig å nedsette et
mindre varslingssekretariat som på vegne av utvalget kan forestå gjennomføring av prosessen
med å undersøke et varsel, samt få utarbeidet en rapport som vil danne grunnlag for endelig
konklusjon i saken. En slik løsning vil ikke rokke ved prinsippet om at det er kontrollutvalget
som har ansvaret og som skal ta endelig stilling i en varslingssak. Varslingssekretariatet vil
være et saksforberedende organ.
Et varslingssekretariat kan for eksempel bestå av leder, nestleder og sekretær.
Spørsmålet om et eget varslingssekretariat for kontrollutvalget har aktualisert seg som følge
av at kontrollutvalget i slutten av november mottok et varsel etter pkt. 3.3. For å sikre
fremdrift i den konkrete saken har leder, nestleder og sekretær fungert som et
varslingssekretariat i påvente av kontrollutvalgets godkjenning av denne måten å gjøre det på.
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Møtebok 15.01.19

Mandal kontrollutvalg

Utvalget vil bli orientert om den konkrete varslingssaken i møtet.
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget vedtar å nedsette et utvalg bestående av leder, nestleder og sekretær til å
være et utøvende varslingssekretariat når kontrollutvalget får oversendt varslingssaker til
behandling.

SAK 03/19

NUMMERERT BREV NR. 11 – ELEKTRONISKE REISEREGNINGER

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
Kontrollutvalget ber administrasjonen følge opp saken overfor leverandør og gi
tilbakemelding til kontrollutvalget.
Saksfremstilling:

Saksbehandler: Willy Gill

Vedlegg:
Kommunerevisjonen Vest, nummerert brev nr.11 – elektroniske reiseregninger
Saksopplysninger:
Revisor orienterte om nummerert brev nr. 11. Andre kommuner har arbeidet videre med
problemstillingen om elektroniske reiseregninger og funnet løsning på problemet. Revisor
følger opp saken overfor kommunen.
Forslag til vedtak:

FASTE POSTER:
Nytt fra revisor:
Revisor orienterte om nummerert brev nr. 11.
Konklusjon:
Kontrollutvalget besluttet å ta brevet opp på sakskartet som sak 03/19.
Videre arbeid i kontrollutvalget:
Følgende orientering utsettes på ubestemt tid:
- Sykefravær/nærvær – nærværsprosjekt nedlagt, hvordan er oppfølgingsrutinene før og
nå etter at prosjektet er nedlagt, tar man med seg de gode tiltakene/erfaringene fra
nærværsprosjektet, sammenligning gamle og nye fraværstall, evaluering? Kort- og
langtidsfravær – analyse?
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Møtebok 15.01.19

Mandal kontrollutvalg

Møteplan våren 2019:
15. januar, 19. mars og 7. mai (evt. 14. mai).
Presentasjon av regnskapet 7.5 bestilles fra administrasjonen.
EVENTUELT
REFERATER
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