MANDAL KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

MØTEBOK

Møte nr. 03/19
Dato: 28.05.19, kl. 09.30 – 11.00.
Sted: Mandal rådhus, formannskapssalen
Tilstede:
Ebba Farre Roksvold, leder
Rune Engeset, medlem
Idar Tronstad, nestleder
Siril Follerås Engedal, medlem
Erik Hoffmoen, møtte for Lønning

Andre til stede: (hele eller deler av møtet)
Agder Sekretariat v/Willy Gill

Forfall:
Hege Lønning, medlem
Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten.
Felles samling for kontrollutvalgene i Lindesnes, Mandal og Marnardal.
Tema:
1. Info om saker til behandling i utvalgene (valg av revisor og sekretær)
2. Drøfting omkring kontrollutvalgsarbeidet i ny kommune. Alle oppfordres til å delta
med tanker og idéer.
SAK 08/19
SAK 09/19
SAK 10/19

GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 07.05.19
VALG AV REVISJONSORDNING/REVISOR - NYE LINDESNES
VALG AV SEKRETARIAT FOR KONTROLLUTVALGET - NYE
LINDESNES

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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Fellessamling del I.
Møtet startet med en fellessamling for kontrollutvalgene i Lindesnes, Mandal og Marnardal.
Tema:
Utvalgssekretær orienterte kort om sakene til behandling i det enkelte kontrollutvalg.
Når det gjaldt sak om valg av sekretær viste utvalgssekretær kun til saksutredning skrevet av
settesekretariatet Rogaland Kontrollutvalgssekretariat.
SAK 08/19

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 07.05.19

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 07.05.19 godkjennes
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen
Saksfremstilling:

Saksbehandler: Willy Gill

Vedlegg:
Forslag til møteprotokoll fra møte 07.05.19
Bakgrunn for saken:
Forslag til protokoll fra møte 07.05.19 legges frem for godkjenning.
Forslag til vedtak:
1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 07.05.19 godkjennes
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen

SAK 09/19

VALG AV REVISJONSORDNING/REVISOR - NYE LINDESNES

Kontrollutvalget vedtok følgende innstilling:
Kontrollutvalget innstiller på at ordningen med Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS
som revisor videreføres i nye Lindesnes kommune.
Saksfremstilling:

Saksbehandler: Willy Gill
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Innledning og bakgrunn
Formålet med denne saken er å gi kontrollutvalget og fellesnemnda grunnlag for å velge
revisjonsordning/revisor for ny kommune. Kommunene Lindesnes, Mandal og Marnardal er
vedtatt slått sammen til nye Lindesnes fra 2020.
Av forskrift for kontrollutvalg § 16 og kommuneloven § 78 tredje og fjerde ledd går det frem
at kommunestyret eller fylkestinget selv velger revisjonsordning og revisor, men at
vedtakene skal treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget. Inndelingslova § 26
femte ledd åpner for at fellesnemnda kan få fullmakt til å ansette revisor, videreføre
deltakelse i interkommunalt samarbeid om revisjon eller videreføre avtale med annen
revisor. Fellesnemndas vedtak skal også treffes på grunnlag av innstillinger fra
kontrollutvalget.
Med utgangspunkt i overnevnte legges det til grunn at kontrollutvalgene i Lindesnes, Mandal
og Marnardal skal avgi hver sin innstilling til fellesnemnda om valg av revisjonsordning/valg
av revisor.
Dagens ordning
Lindesnes, Mandal og Marnardal kommuner har alle tre offentlig revisjonsordning der de er
medeiere i samme interkommunale revisjonsselskap, Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder
IKS.
Selskapet ble opprettet midt på 90-tallet etter sammenslåing av kommunale
distriktsrevisjoner i området. I 2003 ble selskapet omdannet til et interkommunalt selskap.
Selskapet er eid av de 11 kommunene Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad,
Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal og Åseral. Hovedkontoret er
lokalisert i Flekkefjord, mens det er avdelingskontorer i Mandal og Lyngdal. I tillegg er det
etablert kontorplasser for revisor på det enkelte rådhus/kommunehus.
Kort fortalt leverer selskapet revisjonstjenester til de 11 eierkommunene etter
selvkostprinsippet.
I tillegg revideres kirkelige fellesråd, menighetsråd, interkommunale selskaper, stiftelser og
kommunale foretak.
De viktigste revisjonstjenester selskapet leverer er:
• Revisjon av årsregnskap
• Forvaltningsrevisjon
• Selskapskontroll
• Overordnet analyse
• Plan for selskapskontroll
• Spesielle undersøkelser/granskninger
• Attestasjoner
• Kontroll av byggeregnskaper etc.
Samarbeidet mellom kommunene dreier seg om å utføre oppgaver for deltakerkommunene,
og har altså ikke et kommersielt formål. Mer enn 80% av selskapet virksomhet er retter mot
deltakerkommunene. Dette forholdet sammen med deltakerkommunenes muligheter til å
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utøve kontroll over selskapet, gir grunnlag for kommunene til å kunne utføre
revisjonstjenestene i egenregi. Det betyr at anskaffelsesregelverket ikke kommer til
anvendelse.
Alternativer for organisering av revisjon
Kommuneloven § 78 tredje ledd åpner for tre alternative revisjonsordninger:
• Ansette egne revisorer
• Kjøpe hele eller deler av revisjonstjenestene i markedet
• Delta i interkommunalt samarbeid/selskap
Den revisjonsordning som velges utelukker de øvrige ordningene. Uavhengig av hvilken
ordning for revisjon som velges vil revisjonsarbeidet være styrt av detaljerte forskrifter,
metoder og standarder med konkrete krav til utdanning og praksis hos revisorene. Dette skal
også sikre revisjonens uavhengighet til revidert part. Det ligger til kontrollutvalget å føre
tilsyn/påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.
Inndelingslova åpner for en videreføring av eksisterende revisjonsordning og revisor for den
nye kommunen. Fellesnemnda for nye Lindesnes kan videreføre offentlig revisjonsordning
(deltakelse
i interkommunalt samarbeid/selskap) såfremt nødvendig fullmakt er gitt fra
kommunestyrene.
Ansette egen revisor
Kommunen kan ansette egne revisorer til å dekke kommunens behov for revisjonstjenester.
Denne ordningen benyttes i dag av enkelte store kommuner som Oslo, Bærum og
Trondheim. Revisorene er ansatt direkte i kommunen, og daglig leder velges av
kommunestyret. Selv om revisorene er ansatt i kommunen kan de ikke instrueres om
revisjonsfaglige forhold, og er ikke underlagt rådmannens instruksjonsmyndighet. På den
måten er de uavhengige. Ingen kommuner i Agder har denne ordningen.
Fordeler med egne ansatte revisorer er at disse kjenner kommunen de jobber i veldig godt
da de har kontinuerlig fokus på kun én kommune. Revisor vil også være lett tilgjengelig for
politikere og administrasjon, og ha god kunnskap om den etablerte organisasjonskulturen.
Tilgjengeligheten kan bidra til at revisor i større grad kan fungere som rådgiver for
kommunen, men kun innenfor de krav som stilles til revisors uavhengighet, jf.
revisjonsforskriften kap. 6.
En ulempe med denne ordningen i mindre og mellomstore kommuner, er at det kanskje bare
er én ansatt, og kanskje bare i deltidsstilling. Dette medfører økt sårbarhet, samt at det
vanskelig lar seg gjøre å finne revisorer som kan dekke alle fagområder på en tilfredsstillende
måte.
Kjøp av revisjonstjenester i markedet
Kommunen har anledning til å konkurranseutsette hele eller deler av revisjonstjenesten i
markedet, det vil si å kjøpe revisjonstjenester fra private revisjonsselskaper. Ca. 12% av
landets kommuner har konkurranseutsatt revisjon.
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Ved konkurranseutsetting velges kommunens revisor for en bestemt periode, gjerne 2 til 4
år, og deretter lyses oppdraget ut på anbud igjen. Konkurranseutsatt revisjon kan derfor
bety regelmessig skifte av revisor med de fordeler og ulemper det kan ha. God kunnskap og
erfaring om revidert part vil være fordelaktig i revisjon og er noe som opparbeides over tid.
Dette må ses i forhold til skifte til aktører som kan ha annen erfaringsbakgrunn og se ting
med «nye øyne». En fordel med de store private revisjonsselskapene er at de er
ressurssterke, og har en stor organisasjon å spille på som dekker mange fagområder. Dette
gjør dem robuste med tanke på leveranser, og de vil være mindre sårbare enn små
organisasjoner. Flere av selskapene har også rekruttert ansatte som tidligere har jobbet i
offentlig revisjon.
Mulige ulemper ved privat revisjon kan være noe mindre erfaring med offentlig forvaltning
og politiske kulturer. Private revisjonsselskaper er forretningsstyrte selskaper der man kan
forvente at de opererer med høyere timepris enn kommunal revisjon. Dette kan variere
mellom privat og offentlig revisjon, men det kan også være forskjeller mellom private
aktører. Sekretariatet har registrert at private revisjonsselskaper kan ha andre forventninger
til hva kommunen skal tilrettelegge for revisjon, at privat revisjon ikke har den samme
nærheten til revidert enhet og at det kan bli mange personer å forholde seg til.
Ved kjøp av revisjonstjenester i markedet, gjelder reglene for offentlige anskaffelser.
Regelverket bidrar til at alle offentlige anskaffelser sikrer konkurranse, god forretningsskikk,
forholdsmessighet, likebehandling av leveransfører, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og
etterprøvbarhet. Ved kjøp i markedet påløper kostnader knyttet til selve anskaffelsen og
kvalitetssikring, kontraktstyring og oppfølging.
Erfaring viser at kjøp av revisjonstjenester i markedet er en krevende prosess fra det
besluttes å gjennomføre konkurranse til anskaffelsen er avsluttet og revisor er engasjert.
Prosessen kan ta fra 6
måneder til ett år med forberedelse til konkurransegrunnlag, offentlig utlysning på Doffin
med de frister som gjelder, gjennomgang og valg av tilbyder, innstilling fra kontrollutvalg,
behandling i kommunestyre/fellesnemnd, tildeling av oppdrag, klagefrist og kontraktskriving.
Interkommunalt samarbeid/selskap – egenregi
De fleste kommuner i landet har valgt å samarbeide om revisjon med andre kommuner i en
interkommunal ordning. Disse er enten organisert etter § 27 i kommuneloven eller som
interkommunale selskaper (IKS) etter lov om interkommunale selskaper. Ca. 88% av landets
kommuner har slik offentlig revisjon. Pr. i dag har alle kommunene i Aust- og Vest-Agder
offentlig revisjon gjennom eierskap i interkommunale selskaper.
Interkommunalt selskap (IKS)
Interkommunale selskap er regulert i lov om interkommunale selskaper, etter mønster av
prinsippene i aksjeloven. Selskapsformen er særlig tilpasset kommunale eiere og
harmonisert med kommunelovens bestemmelser. Det enkelte kommunestyret utøver sin
myndighet gjennom representantskapet og har instruksjonsmyndighet over sin
representant.
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Vurdering av interkommunalt selskap
Fordeler med interkommunale selskaper er at de er underlagt vanlige, forvaltningsmessige
lover og forskrifter, og er åpne for politisk innsyn og kontroll. De kjenner svært godt til det
kommunale systemet, både administrativt og politisk. Større interkommunale selskaper er
robuste og bør ha kapasitet til å betjene eierne med kvalitativt gode revisjonstjenester.
Interkommunale selskaper organisert etter IKS-loven kan vurderes til å ha en praktisk
ulempe med tidkrevende saksbehandling for vedtektsendringer. Alle vedtektsendringer og
økonomiske saker av vesentlig karakter skal legges frem for eierne, og det kan være særlig
tidkrevende i et IKS med mange eiere.
Kostnader ved revisjon
Budsjettene til revisjonsselskaper organisert etter IKS-loven fastsettes av
representantskapet. Kostnadene fordeles på eierne med bakgrunn i vedtekter og
selskapsavtale. Sekretariatet erfarer at offentlige revisjonsselskaper er konkurransedyktige
på pris.
Det er vanskelig å forutsi kostnaden for kjøp av revisjonstjenester i markedet da den først vil
bli synliggjort gjennom en konkurranse. Erfaring tilsier at noen kommuner synes å være
fornøyd blant annet med hensyn til pris i avtalen, men tilleggsregninger kan forekomme.
Dette er forhold som til en
viss grad kan reguleres gjennom konkurransegrunnlaget og kontrakt. Ved kjøp av
revisjonstjeneste i markedet må konkurranseutsetting foretas i perioder, og kostnadene og
tidsbruken knyttet til dette arbeidet er ikke ubetydelig.
Kostnader for revisjonstjenester fra ulike leverandører, både kommunale, interkommunale
og private, vil sjelden være sammenlignbare uten at det blir korrigert for innhold og omfang i
leverte tjenester, antall rapporter og kompleksitet i rapporter mv. En sammenligning krever
derfor vesentlig kjennskap til innholdet i revisjonsarbeidet.
Erfaring med ulike revisjonsselskaper og -ordninger viser også noe ulik praksis i
arbeidsmetode for å framskaffe dokumentasjon og nødvendig revisjonsgrunnlag. Det vil også
være variasjoner i bestillingene fra den enkelte kommune. De samlede variasjonene på dette
området gjør det vanskelig å synliggjøre hele kostnadsbildet, særlig med tanke på i hvor stor
grad revisjonen er avhengig av kommunens administrasjon for å utføre oppdraget.
Sekretariatets vurdering
Sekretariatet vurderer at ordningen med å ansette egen revisor ikke er aktuell. Denne
ordningen er ikke lenger særlig utbredt, og finnes stort sett bare i store bykommuner der det
vi være rom for et stort revisjonsmiljø.
Kjøp av revisjonstjenester i markedet kan være en aktuell ordning. Det vil påløpe kostnader
og betydelig tidsbruk ved selve konkurranseutsettingen, normalt hvert andre til fjerde år.
Kjøp av revisjonstjenester i markedet kan medføre hyppige skifter av revisor, med de
fordeler og ulemper dette medfører.
Videreføring av eierskap i interkommunalt selskap fremstår for sekretariatet som den mest
aktuelle og naturlige løsningen. Både Lindesnes, Mandal og Marnardal kommuner har i dag
offentlig revisjon gjennom sitt eget revisjonsselskap Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder
IKS. Ved å velge offentlig revisjonsordning vil man ivareta nærhet og sikre at revisjonen har
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god kjennskap til offentlig forvaltning. Revisor vil også kunne dra nytte av erfaring fra
tidligere revisjonsarbeid i kommunene.
Et av selskapets fortrinn er å være en dedikert kommunal revisjonsordning med svært god
kompetanse på det kommunale systemet med tilhørende lovverk.
Noe som kommer samarbeidende kommuner til gode er den erfaringsoverføring som finner
sted i forbindelse med revisjonssamarbeidet. Dette gjelder både regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon. Gjennomføring av like eller liknende forvaltningsrevisjonsprosjekter i
kommunene vil gi stordriftsfordeler som medfører lavere timeforbruk pr. prosjekt.
Det er også verdt å merke seg den effekten som samarbeidet om kommunale
revisjonstjenester har å si for å bevare kompetansearbeidsplasser i distriktet.
Revisjon i kommunal sektor er mye mer en kontroll av regnskap og attestasjoner. Det
handler om kontroll av fellesskapets midler og verdier. Offentlig sektor har som formål å gi
mest mulig velferd til innbyggerne gjennom et mangfold av tjenester. Kommunene er også
myndighetsutøvere, samfunnsutviklere og en viktig arena for demokratisk aktivitet.
Kommunal sektor er kompleks og det skjer et betydelig samspill mellom de statlige organer,
fylkeskommune og kommune. Kompleksiteten i revisjonsoppdraget gjenspeiler dette og
tradisjonelt sett har offentlig revisjon blitt sett på som viktig for å sørge for en god kontroll
av kommunenes virksomhet. En veldrevet kommunal revisjonsordning er spesialisert på
kommunal sektor og innehar en stor og bred kompetanse på området.
Sekretariatets erfaring er at Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS leverer meget gode
revisjonstjenester.
Sekretariatets forslag til innstilling
Kontrollutvalget innstiller på at ordningen med Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS
som revisor videreføres i nye Lindesnes kommune.

SAK 10/19

VALG AV SEKRETARIAT - NYE LINDESNES KOMMUNE

Utvalgssekretær forlot møtet under behandlingen av saken.
Kontrollutvalget vedtok følgende innstilling:
Kontrollutvalget i Mandal kommune mener at nåværende interkommunale samarbeid
om sekretærordning for kontrollutvalgene bør videreføres i den nye kommunen.
Mandal kontrollutvalgs innstilling til fellesnemnda er derfor som følger:
Fellesnemnda vedtar å videreføre Agder Sekretariat som sekretariat for
kontrollutvalget i Nye Lindesnes fra 01.01.2020.
Saksfremstilling:

Saksbehandler: Wencke Sissel Olsen
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Vedlegg:
Ingen
Bakgrunn
Formålet med saken er å gi kontrollutvalget og fellesnemnda grunnlag for å velge
sekretær/sekretariat for kontrollutvalget for nye Lindesnes kommune.
For å sikre nødvendig uavhengighet i denne saken, er Rogaland Kontrollutvalgssekretariat
oppnevnt som settesekretariat i denne saken.
Sammenslåing av kommunene Lindesnes, Mandal og Marnardal skjer som kjent fra
01.01.2020. Fra samme dato må den nye kommunen ha på plass et sekretariat for
kontrollutvalget. Ifølge kommuneloven § 77 nr. 9 (§ 23-7 i ny kommunelov) skal
kommunestyret sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget. Etter Inndelingsloven § 26, 5.
ledd kan ansettelse av sekretær og videreføring av deltakelse i interkommunalt samarbeid
om sekretariat delegeres til fellesnemnda. Slike vedtak skal skje etter innstilling fra
kontrollutvalgene i de tre kommunene.
Kontrollutvalgene må ta stilling til om de vil anbefale en videreføring av deltakelsen i
selskapet. Dette for at fellesnemnda skal ha et grunnlag for sin anbefaling til det nye
kommunestyret.
Denne saken gir en oversikt over:
• hvilke oppgaver et kontrollutvalgssekretariat bør kunne utføre
• hvordan et kontrollutvalgssekretariat kan organiseres
• konsekvenser av nye rammebetingelser for Agder Sekretariat
Hvilke arbeidsoppgaver bør sekretariatet for kontrollutvalget kunne utføre?
I den nye kommuneloven, som gjelder fra og med det nye kommunestyret er konstituert,
står det at kommunestyret skal skaffe bistand til kontrollutvalget som tilfredsstiller utvalgets
behov, og at dette skjer etter innstilling fra kontrollutvalget.
Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens administrasjon og kommunens revisor.
Sekretariatets oppgaver omtales bare generelt: Sekretariatet skal påse at sakene som blir
lagt fram for kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt.
Sekretariatet til kontrollutvalget må rimeligvis ha kompetanse på arbeidsområdene til
kontrollutvalget. Lovens utsagn om kontrollutvalgets arbeidsoppgaver 1 gir derfor noe mer
informasjon om hvilke oppgaver sekretariatet bør utføre:
• Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på
kommunestyrets vegne

1

Koml. § 23-2
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• Utvalget skal påse at det utføres revisjonstjenester som regnskapsrevisjon,
forvaltningsrevisjon og selskaps- og eierskapskontroll. Kontrollutvalget bestiller disse
tjenestene av revisor via sekretariatet
• Kontrollutvalget kan bestille andre undersøkelser, som bestilles av revisor via
sekretariatet dersom et gjelder revisjonstjenester, eller bestilles fra sekretariatet
dersom det gjelder andre saker (f.eks. habilitetsvurderinger o.l.)
• Utvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning
FKT (Forum for kontroll og tilsyn) anbefaler at ansatte i sekretariatet bør ha kompetanse på
masternivå eller tilsvarende og bør ha tilstrekkelig kapasitet. NKRF (Norges
Kommunerevisorforbund) har definert sekretariatets arbeidsoppgaver ytterligere og relatert
dem til sekretariatets ulike roller:
Administrator. Sekretariatets rolle som administrator gjelder praktisk arbeid i forbindelse
med utvalgets møteavvikling: innkalling, protokollføring, bestilling av møterom osv. I tillegg
skal sekretariatet føre utvalgets arkiv og postjournal.
Saksbehandler. Som saksbehandler gjør sekretariatet selvstendige vurderinger av saker som
blir lagt fram til behandling. For eksempel om revisors rapporter svarer på utvalgets
bestillinger, om de holder tilstrekkelig kvalitet og hvilken anbefaling kontrollutvalget bør gi
kommunestyret.
Utreder. Som utreder kan sekretariatet gjøre selvstendige utredninger, for eksempel
overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Sekretariatet kan også gjøre andre utredninger
som kontrollutvalget ber om.
Rådgiver. Sekretariatet kan gi råd om praktisering av lov- og regelverk, for eksempel om
habilitet, møteoffentlighet eller dokumentoffentlighet. Som rådgiver gir det også opplæring
til kontrollutvalget.
Koordinator. Rollen inneholder planlegging av kontroll- og tilsynsarbeidet og koordinering
overfor revisjon og rådmann/kommuneadministrasjonen. I tillegg bidrar sekretariatet i
samordningen av statlige tilsyn og kommunalt kontroll- og tilsynsarbeid.
Kontrollutvalgssekretariatet for nåværende kommuner fyller i dag samtlige roller, men
utarbeider ikke overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Dette leveres av revisjonen.
Kommunelovens tre ordninger for kontrollutvalgssekretariat
Både nåværende og ny kommunelov legger opp til at kommunene kan organisere
sekretariatet for kontrollutvalget på tre måter: ved å etablere et eget sekretariat, ved å
kjøpe tjenesten i markedet eller ved å gå inn i et interkommunalt samarbeid om tjenesten.
Sistnevnte kan være organisert etter kommuneloven, etter IKS-loven eller i andre
selskapsformer, som aksjeselskap eller samvirkeforetak.
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Ulike ordninger for kontrollutvalgssekretariater:
Ordning

Antall kommuner som benytter
ordningen

Eget sekretariat
Kjøp av sekretariatstenesten
Interkommunalt styre (§ 27 o.l.)
Interkommunalt selskap (IKS)

71

5
159
186

Vurdering av eget sekretariat:
Dette kan være en noe gunstigere ordning rent økonomisk, da sekretariatet kan bruke
kommunens kontorer, datautstyr og arkivsystem. Det må likevel etableres rammer som
ivaretar uavhengigheten overfor kommuneadministrasjonen.
Rådmannen skal ikke ha instruksjonsrett overfor sekretæren, og arbeidsgiver-ansvaret vil
ligge hos kontrollutvalget. Ordningen har noen begrensninger som etter settesekretariatet
vurdering veier tungt: Slike sekretariat har som regel kun en ansatt, med de begrensninger i
kompetansebredden dette medfører. Den faglige tyngden vil også være mindre enn i et
sekretariat med mer enn en ansatt. Ordningen er også sårbar i forbindelse med uforutsett
fravær og evt. utskifting av medarbeidere.
Vurdering av kjøp av tjenesten
Kvaliteten på tjenesteleveransen vil avhenge av kvaliteten på utlysningen og på tilbyderne.
Dersom tjenesten leveres av et større fagmiljø med god kjennskap til kommunal forvaltning,
vil hensynet til kompetansebredde i stor grad være ivaretatt. Da må det også antas at
kapasiteten er tilstrekkelig dersom det blir behov for periodevis økning i
leveransekapasiteten. Sekretariatets uavhengighet vil også være ivaretatt med denne
løsningen. Kjøp av sekretariatstjenester vil med en god kravspesifikasjon og en god
leverandør oppfylle kravene til et sekretariat med henblikk på kapasitet og kompetanse.
‘
Settesekretariatet mener likevel at det er en vesentlig ulempe at kontinuiteten i
sekretariatet går tapt ved skifte av leverandør, noe som kan skje hver gang man lyser ut en
ny konkurranse. Dette slår negativt ut for denne ordningen. Det vil heller ikke være mulig å
hente ut synergier knyttet til erfaringer fra andre kommuner.
Vurdering av interkommunalt samarbeid
Fordelen med denne organiseringen, er at sekretariatets medarbeidere får erfaring fra
arbeid i flere og ulike kommuner. Det tilfører sekretariatet kunnskap som kommer alle
deltakerkommunene til gode. Større interkommunale samarbeid gir rom for flere ansatte,
noe som medfører bedre kapasitet og gir muligheter for en fleksibel bruk av
personalressursene. Et slikt sekretariat vil også ligge utenfor kommune-administrasjonen,
med egne datasystemer og eget arkiv, slik loven pålegger. Den lovpålagte uavhengigheten av
administrasjonen blir dermed godt ivaretatt.
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Settesekretariatet mener at et interkommunalt samarbeid er den beste måten å organisere
tjenesten på, gitt at sekretariatet skal fylle alle rollene som er beskrevet under «Hvilke
arbeidsoppgaver bør sekretariatet for kontrollutvalget kunne utføre?»
Konsekvenser av nye rammebetingelser for Agder sekretariat
Agder sekretariat berøres av de forestående endringene i kommuneloven og av
kommunereformen. I den nye kommuneloven opphører de såkalte § 27-samarbeidene.
Selskapet må derfor omdannes til en selskapsform som harmonerer med det nye lovverket,
enten som et Oppgavefellesskap etter den nye kommune-lovens § 19 eller som
interkommunalt selskap (IKS) etter Lov om interkommunale selskaper. Det må skje innen fire
år etter at loven trer i kraft.
Vurderinger:
Etter vanlig prosedyre skal de tre kontrollutvalgene utrede valg av sekretær/ sekretariat og
innstille til fellesnemnda som treffer endelig vedtak i saken etter fullmakt fra de respektive
kommunestyrene. Alternativt er det kommunestyrene som fatter endelig vedtak dersom
ikke slik fullmakt er gitt til fellesnemnda.
Interkommunalt samarbeid om sekretariat er den klart foretrukne løsning på landsbasis.
Så vidt settesekretariatet er kjent med har det ikke kommet signaler om annet enn å
videreføre dagens ordning fra noen av de tre kommunene.
Settesekretariatets innstilling
Kontrollutvalget i Mandal kommune mener at nåværende interkommunale samarbeid om
sekretærordning for kontrollutvalgene bør videreføres i den nye kommunen.
Mandal kontrollutvalgs innstilling til fellesnemnda er derfor som følger:
Fellesnemnda vedtar å videreføre Agder Sekretariat som sekretariat for kontrollutvalget i
Nye Lindesnes fra 01.01.2020.

Fellessamling del II.
Møtet ble avsluttet med en fellessamling for kontrollutvalgene i Lindesnes, Mandal og
Marnardal.
Tema:
Drøfting omkring kontrollutvalgsarbeidet i ny kommune.
Utvalgene kom med sine erfaringer og tanker om kontrollutvalgets arbeid i ny kommune.
Konklusjon:
Det var enighet om å få til et nytt fellesmøte til høsten sammen med nyvalgt kontrollutvalg
for å sørge for erfaringsoverføring til det nye utvalget.
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