
Agder Sekretariat  
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder 

 Postboks 120 
4491 Kvinesdal 
Bankkonto:  
3080 32 25660 
Organisasjonsnr.: 
988 798 185 

 

 
Eierkommuner: 

 
Ansatte: 

Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, 
Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, 
Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, 
Lyngdal, Sirdal, Valle, Åseral 
 

Daglig leder Willy Gill 
Telefon: 90 95 62 46 
E-post: willy.gill@asekretariat.no 

Rådgiver Inger Lise Austrud 
Telefon: 91 86 99 75 
E-post: inger.lise.austrud@asekretariat.no 

 

Til kontrollutvalgets medlemmer i Lyngdal kommune 
 
INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 
 
Tid/sted: Tirsdag 11. oktober 2022 kl. 13.00 i møterom Dagros. 
 

SAKSLISTE: 
 
SAK 10/22 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 23.05.22 
SAK 11/22 FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL - FINANSFORVALTNING 

2021, REVISORUTTALELSE OG NUMMERERT BREV 
SAK 12/22 BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET 2023 
SAK 13/22 KOMMUNEDIREKTØRENS OPPFØLGING AV RAPPORT VEDR. 

RUSFOREBYGGING BLANT BARN OG UNGDOM 
 
REFERATER 
Ref. 07/22 KomRev Sør IKS, uavhengighetserklæringer 
Ref. 08/22 KomRev Sør IKS, innkalling til representantskapsmøte 04.10.22 
Ref. 09/22 Statsforvalteren, inspeksjonsrapport vedr. plastholdig løst fyllmateriale på 

idrettsbaner 
Ref. 10/22 Naturvernforbundet, e-post av 30.09.22 vedr. Kommunens ansvar - viktig lov 
Ref. 11/22 Agder Sekretariat, endring av selskapsform/godkjenning av samarbeidsavtale 
 
FASTE POSTER/ 

- Nytt fra revisor: 
- Planlegging av neste møte 07.11.22 

 
EVENTUELT 

 
 

Lyngdal, den 4. oktober 2022 
    
 

Anne Rakel Haaland   
Leder     Willy Gill 

        Utvalgssekretær 
 
Forfall og melding om mulig inhabilitet bes meldt til sekretær på tlf. 90 95 62 46.  
Kopi sendt elektronisk til: Varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør og revisor 



Agder Sekretariat 
 
Kontrollutvalget i Lyngdal kommune   Sak: 10/22 
        Møtedato: 11.10.22 
        Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
SAK 10/22 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 23.05.22 
 
Vedlegg: 
Forslag til møteprotokoll fra møte 23.05.22 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Forslag til protokoll fra møte 23.05.22 legges frem for godkjenning. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 23.05.22 godkjennes. 
 
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen. 



1 
Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, ordfører, kommunedirektør og revisor 

 
 

LYNGDAL KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
MØTEBOK 

 
Møte nr. 03/22 
Dato: 23.05.22 kl. 13.00 – 14.15. 
Sted: Kommunestyresalen. 
 
Til stede: 
Anne Rakel Haaland, leder 
Jan Egil Telhaug, nestleder 
Torbjørn Ougland, medlem 
Tordis Alise Blørstad, medlem 
Helle Qvale Ringereide, møtte 
for Føreland 
 
Forfall: 
Thor Håkon Føreland, medlem 
 

Andre til stede: (hele eller deler av møtet) 
Administrasjonen v/ Elin Rugland Falkum 
KomRev Sør IKS v/ Monica Nilsen 
Agder Sekretariat v/ Willy Gill 
 

 
Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. 
 

SAKSLISTE: 
 
Orientering:  
Årsregnskap og årsmelding 2021 Lyngdal kommune 
 
SAK 08/22 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 28.03.22 
SAK 09/22 ÅRSREGNSKAP LYNGDAL KOMMUNE 2021  
 
REFERATER 
Ref. 06/22 Invitasjon til lokal kontrollutvalgskonferanse 30.08.22 
 
FASTE POSTER 

- Nytt fra revisor: 
- Videre arbeid i kontrollutvalget 
- Planlegging av neste møte 26.09.22 

 
EVENTUELT 
 
 
 
Underskrift 
 
 
Anne Rakel Haaland 
Leder 
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ORIENTERINGER V/KOMMUNEDIREKTØR 
Tema: Årsregnskap og årsmelding 2021 Lyngdal kommune 
 
 
SAK 08/22 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 28.03.22 
 
Behandling i møtet: 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 28.03.22 godkjennes. 
 
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen. 

 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til møteprotokoll fra møte 28.03.22 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Forslag til protokoll fra møte 28.03.22 legges frem for godkjenning. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1.  Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 28.03.22 godkjennes. 
 
2.  Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen. 

 
 
 
SAK 09/22 ÅRSREGNSKAP LYNGDAL KOMMUNE 2021  
 
Behandling i møtet: 
Sekretariatet informerte om vedlegg til saken som trekkes: 

- Ledelseserklæring m/ vedlegg 
 
Kommunalsjef presenterte hovedtrekkene i årsregnskap og årsmelding. 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Enstemmig vedtak: 
 
Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Lyngdal kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021 som 
viser et netto driftsresultat på kr 12 524 073. 
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KomRev Sør IKS har avgitt normal revisjonsberetning uten merknader.  
 
Basert på revisjonsberetningen har kontrollutvalget ingen spesielle merknader til kommunens 
årsregnskap og årsberetning for 2021. 
 
Kontrollutvalget er ikke kjent med andre forhold, framkommet i dialog med revisor, som 
kunne hatt betydning for utvalgets uttalelse. 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 
2021. 
 
 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
Lover, forskrifter: 
Lov om kommuner og fylkeskommuner m.m. 
Budsjett- og regnskapsforskriften av 2019 
 
 
Saksdokumenter vedlagt saken: 
Revisjonsberetning, datert 11. april 2022 
Årsregnskap 2021 
Årsmelding   
 
 
Saksopplysninger: 
Kommunens årsregnskap viser et netto driftsresultat på kr 12 524 073. 
 
Revisor har avgitt normal revisjonsberetning uten merknader.  
 
I revisjonsberetningen uttaler revisor seg om:  
 
Revisjonen av årsregnskapet: 
 
Revisors konklusjon: 
Vi har revidert Lyngdal kommunes årsregnskap som viser et netto driftsresultat på  
kr 12 524 073. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, bevilgningsoversikter 
drift og investering, økonomisk oversikt drift og oversikt over samlet budsjettavvik og 
årsavslutningsdisposisjoner for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til 
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.  
 
Etter vår mening  

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og  
• gir årsregnskapet en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til 

kommunekassen per 31. desember 2021, og av resultatet for regnskapsåret avsluttet 
per denne datoen i samsvar med kommunelovens regler og god kommunal 
regnskapsskikk i Norge.  



Møtebok 23.05.22      Lyngdal kontrollutvalg 
 

4 
 

 
Årsberetningen: 
 
Revisors konklusjon: 
Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen  

• inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav og  
• at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet.  

 
Øvrige lovmessige krav:  
 
Revisors konklusjon angående registrering og dokumentasjon: 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 
finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar 
med lov og god bokføringsskikk i Norge. 
 
Revisors konklusjon angående vesentlige budsjettavvik: 
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt kjent med forhold som gir 
grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om vesentlige budsjettavvik. 
 
For nærmere informasjon vises det til revisjonsberetningen. 
 
Uttalelser fra kontrollutvalget:  
 
Kontrollutvalget skal avgi uttalelser til følgende: 

- Kommunekassens årsregnskap og årsberetning  
- Konsolidert årsregnskap  
- Kommunale foretak (årsregnskap og årsberetning)  
- Lånefondet (årsberetning kan inngå i kommunekassens årsberetning)  

 
Som oftest vil det være hensiktsmessig med en samlet uttalelse til kommunekassens 
årsregnskap, konsolidert årsregnskap og årsberetning. Kontrollutvalget avgir ikke uttalelse til 
politisk råd og kommunalt oppgavefellesskap, med mindre revisor har avgitt 
revisjonsberetning.  
 
Når det gjelder Lyngdal kommune, skal kontrollutvalget kun avgi uttalelse til 
kommunekassens årsregnskap og årsberetning.  
 
Behandling av årsregnskapet 
Behandling av årsregnskap og årsberetning vil være som følger.  
 

- Kommunedirektør avlegger årsregnskapet innen 22.02.22 
- Kommunedirektør utarbeider årsberetning innen 31.03.22 
- Revisor avgir revisjonsberetning til kommunestyret innen 15.04.22 
- Kontrollutvalget avgir uttalelse om årsregnskap og årsberetning til kommunestyret 
- Formannskapet innstiller overfor kommunestyret om godkjenning av årsregnskapet 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen skal foreligge når  
formannskapet behandler årsregnskapet 
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- Kommunestyret godkjenner årsregnskapet innen 30.06.22 
 
 
Vurderinger: 
Administrasjonen vil være til stede for å presentere årsregnskap/årsberetning, samt svare på 
spørsmål. Revisor vil også være til stede i møtet for å orientere/svare på spørsmål. 
 
Sekretariatet vil anbefale kontrollutvalget å vedta en standard uttalelse til årsregnskapet og 
årsberetningen for 2021. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Lyngdal kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021 som 
viser et netto driftsresultat på kr 12 524 073. 
 
KomRev Sør IKS har avgitt normal revisjonsberetning uten merknader.  
 
Basert på revisjonsberetningen har kontrollutvalget ingen spesielle merknader til kommunens 
årsregnskap og årsberetning for 2021. 
 
Kontrollutvalget er ikke kjent med andre forhold, framkommet i dialog med revisor, som 
kunne hatt betydning for utvalgets uttalelse. 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 
2021. 
 
 
 
REFERATER 
Ref. 06/22 Invitasjon til lokal kontrollutvalgskonferanse 30.08.22 
 
 
FASTE POSTER 

- Nytt fra revisor: 
- Videre arbeid i kontrollutvalget:  

Faste medlemmer til stede og 1. vara meldte seg på kontrollutvalgskonferanse 30.8. 
- Planlegging av neste møte 26.09.22:  

Budsjett for kontrollarbeidet 2022, revisors planlegging for 2022, forenklet 
etterlevelseskontroll, invitere ordfører, virksomhetspresentasjon landbruk. Møtet 
avholdes på Konsmo. 

 
 
EVENTUELT 
 



Agder Sekretariat 
 
Kontrollutvalget i Lyngdal kommune   Sak: 11/22 
        Møtedato: 11.10.22 
        Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
SAK 11/22 ETTERLEVELSESKONTROLL FINANSFORVALTNINGEN 2021,  

REVISORUTTALELSE OG NUMMERERT BREV  
 
Vedlegg:  
Revisors uttalelse fra forenklet etterlevelseskontroll - finansforvaltningen 
Nummerert brev nr. 5 fra revisor 
 
Bakgrunn for saken:   
Kontrollutvalgets skal føre kontroll med den økonomiske forvaltningen i Lindesnes 
kommune, jf. kommuneloven § 23-2 første ledd bokstav b. Forenklet etterlevelseskontroll er 
en del av denne kontrollen, jf. kommuneloven § 24-9.  
 
Formålet er at kontrollen, innenfor en begrenset ressursramme, bidrar til å forebygge 
svakheter og for å sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og vedtak på 
økonomiområdet. Dette bygger opp under god økonomiforvaltning, åpenhet og tillit til 
kommunens forvaltningspraksis.  
 
Målsettingen er å etablere enkle og jevnlige kontrollhandlinger som fanger opp vesentlige 
svakheter i sentrale deler av økonomiforvaltningen. Kontrollhandlingene kan blant annet 
foretas på områder hvor brudd har særlige økonomiske konsekvenser, eller i særlig grad 
svekker tilliten til økonomiforvaltningen.  
 
Kommunedirektøren er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at 
økonomiforvaltningen utøves i tråd med bestemmelser og vedtak, og at økonomiforvaltningen 
er gjenstand for betryggende kontroll.  
 
Revisor utfører forenklet etterlevelseskontroll med moderat sikkerhet i samsvar med 
kommunelovens regler og RSK 301.  
 
Forenklet etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen omfatter ikke vurderinger av 
produktivitet, kostnadseffektivitet, kvalitet, måloppnåelse og virkninger. Slike vurderinger 
faller inn under forvaltningsrevisjon.  
 
Områder for forenklet etterlevelseskontroll kan være finansforvaltningen, selvkostområdene, 
offentlige anskaffelser og offentlig støtte. Andre områder som beregning av driftstilskudd til 
private barnehager, andre tilskudd/ overføringer til private, konsesjonsvilkår, 
kontraktsoppfølging m.m. kan også være aktuelle. Kontrollen skal være basert på en risiko- 
og vesentlighetsvurdering som skal legges frem for kontrollutvalget.  
 
Område valgt for kontroll. 
Revisor har kontrollert Lyngdal kommunes etterlevelse av reglene om finansforvaltningen, 
nærmere bestemt at:  
 



• De langsiktige plasseringene er foretatt i samsvar med rammer  
 gitt i finansreglementet. 

• Rapportering til kommunestyret skal være i henhold til finansreglementets  
 kapittel 5. 

 
 
Revisor har gitt en uttalelse med negativ konklusjon.  
 
Grunnlag for negativ konklusjon: 
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis, er vi blitt oppmerksomme på forhold 
som gir oss grunn til å tro at Lyngdal kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd 
bestemmelsene om finansforvaltningen i kommunen. Følgende ligger til grunn for vår 
konklusjon: 
 
Langsiktige plasseringer 
På bakgrunn av at de gitte rammene for langsiktige plasseringer i finansreglementet kan 
tolkes på ulike måter, har revisor i sine konklusjoner lagt til grunn kommunedirektørens 
tolkning av bestemmelsene. En annen forståelse av reglementet ville kunnet gitt andre 
konklusjoner. 
 
Rapportering til kommunestyret 
Rapporteringen til kommunestyret har flere mangler i forhold til krav til rapportering gitt i 
finansreglementet og finansforskriften. 
 
Negativ konklusjon 
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis, og på grunn av betydningen av 
forholdene beskrevet i avsnittet «Grunnlag for negativ konklusjon» i vår uttalelse, mener vi at 
Lyngdal kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelser om 
finansforvaltningen. 
 
For nærmere beskrivelse vises det til revisor uttalelse og til nummerert brev nr. 5. 
 
I det nummererte brevet kommer revisor med følgende anbefaling: 
Vi anbefaler kommunedirektøren å etablere rutiner som sikrer at rapporteringen fra 
finansforvaltningen blir i samsvar med finansforskriften og finansreglementets bestemmelser. 
Det anbefales videre å sikre at finansregle mentet har utvetydige bestemmelser knyttet til 
rammer for de langsiktige plasseringene. 
 
 
Vurderinger: 
Kontrollutvalget bør drøfte om det er aktuelt med videre arbeid på området etter gjennomført 
etterlevelseskontroll av finansforvaltningen.   
 
En mulig oppfølging kan være orientering fra kommunedirektør om arbeidet med 
finansforvaltningen i kommunen. 
 
I forbindelse med gjennomført kontroll har revisor utarbeidet nummerert brev nr. 5. Det er 
fast rutine ved oppfølging av nummererte brev at kommunedirektør bes om å komme med en 



skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om administrasjonens oppfølging av de påpekte 
forhold. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunedirektør inviteres til neste møte i kontrollutvalget 07.11.22 for å orientere 
om kommunens finansforvaltning.  

2. Kontrollutvalget ber også om at kommunedirektøren kommer med en skriftlig 
tilbakemelding til utvalget med beskrivelse av administrasjonens oppfølging etter 
gjennomført kontroll, jf. nummerert brev nr. 5. Frist for tilbakemelding settes til 31. 
oktober 2022. 

 



Agder Sekretariat 
 
Kontrollutvalget i Lyngdal kommune   Sak: 12/22 
        Møtedato: 11.10.22 
        Saksbehandler: WG 
 
SAK 12/22  BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET 2023 
 
Vedlagte saksdokumenter: 

1. KomRev Sør IKS, styrebehandlet budsjett for 2023 
2. Agder Sekretariat, vedtatt budsjett for 2023 

 
Bakgrunn for saken: 
Kommunen skal ha en forsvarlig revisjonsordning og et uavhengig sekretariat. 
Budsjettforslaget omfatter derfor lovpålagte oppgaver. Budsjettforslaget er delt inn i 3 
hovedgrupper; kontrollutvalgets utgifter, utgifter til revisjonstjenester og til sekretariat. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets Veileder om kontrollutvalgets rolle og 
oppgaver s. 16, sier bl.a. at: Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett. I budsjettet må 
kontrollutvalget synliggjøre kontrollutvalgets egne kostnader og kostnader knyttet til 
revisjonsaktiviteter.  
 
Videre står det noe om hvem som kan gjøre endringer i kontrollutvalgets budsjett: 
Budsjettforslag fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret.  
 
Grunnen til at kontrollutvalgets budsjett er i en særstilling, er at utvalget skal være fritt og 
uavhengig av de organene som utvalget skal kontrollere. Kontrollutvalgets budsjettforslag 
skal derfor uendret følge det samlede budsjettframlegget til kommunestyret, slik at 
kommunestyret ved budsjettbehandlingen har nødvendig informasjon om hvilket budsjett 
kontrollutvalget trenger for å utøve sin funksjon.  
 
Når det gjelder betaling for tjenester som kjøpes av revisjonsselskapet og sekretariatet for 
kontrollutvalgene, fastsettes budsjettene for disse av hhv. representantskapet for revisjonen og 
av styret for sekretariatet og kan kun endres av disse.  
 
Kontrollutvalgssekretariatets budsjettforslag: 
Driftstilskuddet skal dekke den normale aktiviteten i kontrollutvalget, fra saksbehandling 
til utsending av innkallinger og utskrifter, samt arkivhold med mer. Styret i Agder 
Sekretariat vedtok budsjettet i møte 07.09.22. 
 
Agder Sekretariat har 13 eier- og deltakerkommuner etter kommunesammenslåingene fra 
01.01.20, mens det tidligere var 16 kommuner. 
 
Selskapet har hatt nullvekst i budsjettene de senere år. I budsjettet for 2022 ble det lagt inn en 
økning for å kompensere for pris- og lønnsvekst fra 2021 til 2022, samt for å delvis 
kompensere for tidligere års nullvekst. Resultatutviklingen har vært negativ de senere årene 
med merforbruk/underskudd som følge av den omtalte nullveksten i inntektene i årene  
2019 – 2021. Det er derfor behov for å øke budsjettet og deltakertilskuddet for 2023 for å 
bringe balanse i driften. 
 



For å dekke inn selskapets utgifter blir deltakertilskuddet for 2023 fordelt som følger: 
 
Tabell: Utvikling i deltakertilskudd 
Antall innbyggere Tilskudd 2020 Tilskudd 2021 Tilskudd 2022  Tilskudd 2023 
1 - 3999 Kr. 134.000 Kr. 134.000 Kr. 140.500 Kr. 151.000 
4000 - 6999 Kr. 160.000 Kr. 160.000 Kr. 166.200 Kr. 179.000 
7000 - 9999 Kr. 175.000 Kr. 175.000 Kr. 181.900 Kr. 196.000 
10000 - 19999 Kr. 210.000 Kr. 210.000 Kr. 218.200 Kr. 234.000 
20000 - Kr. 290.000 Kr. 290.000 Kr. 301.300 Kr. 325.000 
 
For Lyngdal kommune betyr det at driftstilskuddet til Agder Sekretariat økes fra  
kr. 218.200 i 2022 til kr. 234.000 i 2023.   
 
For nærmere informasjon vises det til vedlagte budsjettsak for Agder Sekretariat. 
 
 
KomRev Sør IKS: 
I henhold til lov om interkommunale selskaper § 18 og 20 skal representantskapet vedta 
budsjett for kommende kalenderår og en gang i året vedta selskapets økonomiplan. 
 
Styret har behandlet budsjettet i møte 23. august. Representantskapet skal fastsette budsjettet 
4. oktober. 
 
I henhold til selskapsavtalen tilligger det representantskapets myndighet å vedta budsjett og 
økonomiplan, herunder å bestemme den nærmere fordeling av utgiftene på den enkelte 
kommune og virksomhet. Vedtatt budsjett/økonomiplan skal oversendes eierne innen 10. 
oktober før budsjettåret for innarbeidelse i deltakerkommunenes årsbudsjett. 
 
Budsjettet innebærer 810 timer til regnskapsrevisjon og 350 timer til 
forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll m.m., totalt 1160 timer. Timeantallet er til 
regnskapsrevisjon er økt fra 660 timer i 2022 til 810 timer i 2023. 
 
Budsjettet er basert på følgende utgiftsfordeling mellom kommunene: 

 
 
For nærmere beskrivelse av årsak til endring i timeantall til regnskapsrevisjon vises til 
vedlagte utskrift av styresak under deloverskriften Utgiftsfordeling på kommunene. 
 
Budsjettet innebærer en økning av tilskuddet til revisjonen fra kr. 1.271.000 i 2022 til  
kr. 1.489.000 i 2023. 
 

 
Regnskaps 

revisjon 

 
Andre 

oppdrag 

 

Budsjett 
antall timer 
totalt 

%- 
fordeling 
budsjett 

2023 

fordeling 
av 

budsjett 
2023 

 

Timer 
budsjett 

2022 

 

Budsjett kr 
2022 

 

%-vis 
fordeling 
budsjett 2022 

 

Utgifts- 
fordeling 

2021 

 

Timer 
avregnet 

2021 

Farsund 600 360 960 13,4 % 1 232 930 1 170 13,8 % 872 820 
Flekkefjord 650 300 950 13,3 % 1 219 920 1 158 13,7 % 1 053 990 
Hægebostad 320 100 420 5,9 % 539 420 528 6,2 % 401 377 
Kvinesdal 645 250 895 12,5 % 1 149 865 1 088 12,8 % 941 885 
Lindesnes 900 500 1 400 19,5 % 1 797 1 110 1 397 16,5 % 1 412 1 328 
Lyngdal 810 350 1 160 16,2 % 1 489 1 010 1 271 15,0 % 1 220 1 147 
Sirdal 630 300 930 13,0 % 1 194 1 030 1 296 15,3 % 1 560 1 467 
Åseral 350 100 450 6,3 % 578 450 566 6,7 % 580 545 

sum 4 905 2 260 7 165 100 % 9 196 6 735 8 474 100 % 8 039 7 559 

 



For ytterligere informasjon om budsjettet vises til vedlagte utskrift av budsjettsaken og til 
eventuell informasjon fra revisor i møtet. 
 
Dersom utskrift fra budsjettbehandlingen foreligger, vil denne ble ettersendt eller utlevert i 
møtet. 
 
Kontrollutvalgets utgifter: 
Budsjettet for kontrollarbeidet skal omfatte kontrollutvalgets samlede virksomhet. 
Som tidligere er det en egen post i budsjettforslaget til dekning av utvalgets utgifter. 
Denne posten er ment å dekke kurs og opplæring av kontrollutvalgets medlemmer. Det er 
vanlig at ett eller flere medlemmer reiser på den årlige kontrollutvalgskonferansen i regi av 
Norges Kommunerevisorforbund. 
 
Kontrollutvalgets utgifter er budsjettert økt med omlag 4%.  
 
Budsjettforslaget: 
Det fremlagte budsjettforslag for kontrollarbeidet bygger på: 

• Forrige års budsjettramme 
• Styrebehandlet budsjett for KomRev Sør IKS for 2023 
• Vedtatt budsjett for Agder Sekretariat for 2023 

 
Kontrollbudsjett Lyngdal kommune Budsjettforslag 2023 Budsjett 2022 
Tilskudd til revisjonen Kr.   1.489.000 

 
Kr.   1.271.000 
 

Kommunen sin del av sekretariatstjenester Kr.      234.000 Kr.      218.200 
Kontrollutvalgets utgifter: 
Møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste m.m. 
Kurs og andre utgifter: 
Andre konsulenttjenester: 

 
Kr.      104.000 
Kr.        37.000 
Kr.                  

 
Kr.      100.000 
Kr.        35.000 
Kr.                  

Totalbudsjett Kr.   1.864.000 Kr.   1.624.200 
 

 
Forslag til vedtak: 

1. Kontrollutvalget tilrår en budsjettramme for kontrollarbeidet i Lyngdal kommune 
for 2023 på kr. 1.864.000 under forutsetning av at representantskapet for KomRev 
Sør IKS vedtar styrets budsjettforslag. 

 
2. Kontrollutvalgets budsjettforslag skal uendret følge det samlede budsjettforslaget 

for kommunen til kommunestyret. 
 



Agder Sekretariat  
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder 

 
Utskrift av styreprotokoll 07.09.22 

  

 

 
Eierkommuner: 

 
Ansatte: 

Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, 
Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, 
Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, 
Lyngdal, Sirdal, Valle, Åseral 
 

Daglig leder Willy Gill 
Telefon: 90 95 62 46 
E-post: willy.gill@asekretariat.no 

Rådgiver Inger Lise Austrud 
Telefon: 91 86 99 75 
E-post: inger.lise.austrud@asekretariat.no 

 

SAK 09/22 BUDSJETT FOR 2023 - AGDER SEKRETARIAT 
 
Behandling i møtet: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Budsjettet for Agder Sekretariat for 2023 vedtas med et totalbudsjett på kr. 2.351.000. 
 

2. Deltakertilskuddet fra den enkelte kommune i 2023 settes til: 
 

Evje og Hornnes Kr.    151.000 
Bygland  Kr.    151.000 
Bykle  Kr.    151.000 
Farsund  Kr.    196.000 
Flekkefjord Kr.    196.000 
Hægebostad Kr.    151.000 
Iveland  Kr.    151.000 
Kvinesdal Kr.    179.000 
Lindesnes Kr.    325.000 
Lyngdal  Kr.    234.000 
Sirdal  Kr.    151.000 
Valle  Kr.    151.000 
Åseral  Kr.    151.000 
SUM  Kr. 2.338.000 

 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
Vedlegg: 
 
Generelt: 
I vedtektene for Agder Sekretariat, § 10, har styret ansvar for å gjøre vedtak om årsbudsjett. 
Årsbudsjettet skal settes opp slik at det gir et realistisk bilde av virksomheten og det 
forventede økonomiske resultatet av driften. Årsbudsjettet skal fremmes for den enkelte 
kommune, slik at forslaget følger innstilling om årsbudsjett og økonomiplan til 
kommunestyret. 
 
Ifølge § 3 i vedtektene skal sekretariatet drives i balanse, slik at inntekter fra kommunene 
dekker kostnadene. 
 
2023 er det 19. driftsåret i Agder Sekretariat.   
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Agder Sekretariat har 13 eier- og deltakerkommuner etter kommunesammenslåingene fra 
01.01.20, mens det tidligere var 16 kommuner. 
 
Selskapet har hatt nullvekst i budsjettene de senere år. I budsjettet for 2022 ble det lagt inn en 
økning for å kompensere for pris- og lønnsvekst fra 2021 til 2022, samt for å delvis 
kompensere for tidligere års nullvekst.  
 
Fra og med 2020 innførte styret ordning med deltakertilskudd basert på innbyggerantall. 
 
Resultatutviklingen har vært negativ de senere årene med merforbruk/underskudd som følge 
av den omtalte nullveksten i inntektene/deltakertilskuddet i årene 2019 – 2021. 
 
Tabell: Regnskapene 2019 -2021 med resultatutvikling 
 2021 2020 2019 
Sum driftsinntekter 2 132 000 2 154 984 2 080 000 
Sum driftsutgifter 2 193 248 2 194 086 2 116 787 
Brutto driftsresultat     -61 248     -39 102     -36 787 
Finansinntekter        7 848        9 510      30 787 
Netto driftsresultat     -53 400     -29 592       -6 000 
Sum avsetninger         16 991 
Dekning merforbruk 2019        -6 000  
Disponering mindreforbruk 2018         16 991 
Bruk av disposisjonsfond      53 400      35 592  
Regnskapsmessig merforbruk               0               0         5 999 
Regnskapsmessig mindreforbruk               0               0                0 
 
Foreløpige tall viser at budsjettøkningen fra 2021 til 2022 ikke var nok til å sørge for et 
resultat som går i balanse. Et grovt anslag tyder på et merforbruk i 2022 på tilsvarende nivå 
som i 2021. Det vil derfor bli lagt fram sak for styret om budsjettjustering.  
 
Lønns- og prisveksten blir høyere enn budsjettert i 2022. For å bringe balanse i budsjettet for 
2023 har jeg foretatt et anslag for totale driftsutgifter som igjen vil danne grunnlag for 
beregningen av nødvendig deltakertilskudd fra kommunene. 
 
Tab. Utgiftsanslag. Alle tall i hele 1000. 
 Totale driftsutgifter Prosentvis økning 
Virkelig utgifter 2021 2 193  
Anslag utgifter 2022 2 281 4,0% 
Anslag utgifter 2023 2 351 3,1% 
 
Lønnsutgifter inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift. 
Lønn og sosiale kostnader utgjør om lag 88% av selskapets driftsutgifter. Lønnsveksten i 
2022 endte på 3,84%. Lønnsveksten i 2023 er usikker. Et gjennomsnitt av prognose og 
forventning til SSB og Norges Bank er 4,3%. KS anslår en lønns- og prisvekst i 2022 på 5,3% 
og 2,7% i 2023. 
 
Øvrige driftsutgifter. 
Denne posten utgjør om lag 12% av driftsutgiftene og dekker blant annet husleie, 
kurs/opplæring, kontingenter/medlemskap/abonnementer, telefon/bredbånd og div. IT.                 
Denne posten må budsjetteres noe opp. Det skyldes ikke minst krav til obligatorisk 
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etterutdanning, jf. krav fra NKRF. Hver medarbeider skal i løpet av en 3-årsperiode 
gjennomføre minst 105 kurstimer innenfor relevante fagområder. 
 
For å dekke inn selskapets utgifter blir deltakertilskuddet for 2023 fordelt som følger: 
 
Tabell: Utvikling i deltakertilskudd 
Antall innbyggere Tilskudd 2020 Tilskudd 2021 Tilskudd 2022  Tilskudd 2023 
1 - 3999 Kr. 134.000 Kr. 134.000 Kr. 140.500 Kr. 151.000 
4000 - 6999 Kr. 160.000 Kr. 160.000 Kr. 166.200 Kr. 179.000 
7000 - 9999 Kr. 175.000 Kr. 175.000 Kr. 181.900 Kr. 196.000 
10000 - 19999 Kr. 210.000 Kr. 210.000 Kr. 218.200 Kr. 234.000 
20000 - Kr. 290.000 Kr. 290.000 Kr. 311.300 Kr. 325.000 
 
Dette gir følgende budsjettforslag for 2023: 
 
Tabell: Budsjettforslag 2022 
Forslag til tallbudsjett for driftsåret 2022 (i hele 1000 kr) 
 B 2023 B 2022 B 2021 R 2020 
Sum driftsinntekter 2 338 2 173 2 082 2 155 
Sum driftsutgifter 2 351 2 186 2 095 2 194 
Brutto driftsresultat      13      13      13      39 
Netto finansinntekter     -13     -13     -13       -9 
Netto driftsresultat        0        0        0      30 
Netto avsetninger        0        0        0     -30 
Regnskapsmessig 
resultat 

       0        0        0        0 

 
 
Øvrige kommentarer til budsjettforslaget for 2022: 
Selskapet driver svært nøkternt med lave driftsutgifter. Når det gjelder lønnsnivå, 
sammenligner vi oss med tilsvarende stillinger i aktuelle kommunale virksomheter.  
 
Opplæring og kompetanseutvikling er viktig for de ansatte og for selskapets tjenester til 
kontrollutvalgene. Det antas at det vil bli gjennomført flere kurs på elektroniske plattformer, 
men det vil fortsatt være behov for fysiske kurs/konferanser innenfor vår sektor. Uansett vil 
det være viktig med tilstrekkelige ressurser til opplæring og kompetanseutvikling i årene 
fremover. 
 
Differanse i totalbudsjettet og sum deltakertilskudd i forslag til vedtak er budsjetterte 
renteinntekter. 
 
Det har vært økt bruk av hjemmekontor for de ansatte de siste årene. En vil fortsatt ha fokus 
på effektiv ressursutnyttelse og nøktern drift.  
 
Det tas sikte på omdanning av selskapet fra §27 samarbeid til Kommunalt oppgavefellesskap 
fra 01.11.23. Sak om dette sendes ut til eierkommunene medio september d.å. 
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Forslag til vedtak: 
 

1. Budsjettet for Agder Sekretariat for 2023 vedtas med et totalbudsjett på kr. 2.351.000. 
 

2. Deltakertilskuddet fra den enkelte kommune i 2023 settes til: 
 

Evje og Hornnes Kr.    151.000 
Bygland  Kr.    151.000 
Bykle  Kr.    151.000 
Farsund  Kr.    196.000 
Flekkefjord Kr.    196.000 
Hægebostad Kr.    151.000 
Iveland  Kr.    151.000 
Kvinesdal Kr.    179.000 
Lindesnes Kr.    325.000 
Lyngdal  Kr.    234.000 
Sirdal  Kr.    151.000 
Valle  Kr.    151.000 
Åseral  Kr.    151.000 
SUM  Kr. 2.338.000 

 
 
 
Utskrift sendt elektronisk til: 
 
 
Rett utskrift: 
 
 
Willy Gill 
Daglig leder 
(sign.) 



Agder Sekretariat 
 
Kontrollutvalget i Lyngdal kommune   Sak: 13/22 
        Møtedato: 11.10.22 
        Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
SAK 13/22 KOMMUNEDIREKTØRENS OPPFØLGING AV RAPPORT VEDR. 

RUSFOREBYGGING BLANT BARN OG UNGDOM 
 
Vedlegg: 

1. Utskrift av KU-sak 17/21 
2. Kommunedirektørens tilbakemelding angående oppfølging av rapporten 

 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget vedtok følgende innstilling til kommunestyret ved behandling av rapporten i 
møte 01.11.21: 
 

1. Kommunestyret takker for en interessant rapport.   
2. Kommunestyret konstaterer at revisjonen mener at kommunen gjennomfører et 

tilfredsstillende arbeid for å forebygge rusmisbruk blant barn og ungdom. 
Kommunestyret vil på denne bakgrunn gi ros til ledelsen og aktuelle fagavdelinger. 

3. Kommunestyret ber kommunedirektør om å følge opp anbefalingen i rapporten om å 
vurdere muligheten for å fastsette flere konkrete og målbare delmål for 
rusforebygging blant barn og ungdom for ytterligere å forbedre et allerede godt 
arbeid. 

4. Skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan anbefalingen i rapporten er 
fulgt opp bes oversendt innen 1. oktober 2022.  

 
Kommunestyret vedtok kontrollutvalgets innstilling i saken. 
 
Kontrollutvalget v/ sekretariatet fikk oversendt kommunedirektørens oppfølging av denne 
rapporten 30.09.22.  
 
I tilbakemeldingen orienterer administrasjonen om arbeidet med å fastsette flere delmål på 
området, jf. punkt 3 i vedtaket. 
 
 
Vurderinger: 
Sekretariatets oppfatning er at administrasjonen arbeider på en god måte for ytterlig å 
forbedre arbeidet med rusforebygging blant barn og ungdom i Lyngdal kommune. Denne 
forvaltningsrevisjonen og oppfølgingen av rapporten med anbefalinger er et eksempel til 
etterfølgelse.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget takker for tilbakemeldingen fra kommunedirektøren. Utvalget er tilfreds med 
administrasjonens oppfølging av anbefalingene i rapporten. 
 



UTSKRIFT AV MØTEBOK 
 
LYNGDAL KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
 
Mandag 1. november 2021 
 
SAK 17/21 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON – RUSFOREBYGGING  

BLANT BARN OG UNGDOM I LYNGDAL KOMMUNE 
 
Forvaltningsrevisor presenterte hovedtrekkene i rapporten. 
 
Kontrollutvalget vedtok følgende innstilling: 
 

1. Kommunestyret takker for en interessant rapport.   
2. Kommunestyret konstaterer at revisjonen mener at kommunen gjennomfører et 

tilfredsstillende arbeid for å forebygge rusmisbruk blant barn og ungdom. 
Kommunestyret vil på denne bakgrunn gi ros til ledelsen og aktuelle fagavdelinger. 

3. Kommunestyret ber kommunedirektør om å følge opp anbefalingen i rapporten om å 
vurdere muligheten for å fastsette flere konkrete og målbare delmål for 
rusforebygging blant barn og ungdom for ytterligere å forbedre et allerede godt 
arbeid. 

4. Skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan anbefalingen i rapporten er 
fulgt opp bes oversendt innen 1. oktober 2022.  

 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
Vedlegg: 
Rapport fra KomRev Sør IKS datert oktober 2021 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Generelt. 
Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal bruke for å 
sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter best 
mulig. Forvaltningsrevisjon er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget. Gjennom 
forvaltningsrevisjon undersøker kontrollutvalget om kommunen etterlever regelverk, om 
kommunen når fastsatte mål, og om ressursene forvaltes på en effektiv måte. Fokus på å bidra 
til forbedring er et viktig aspekt ved gjennomføring av forvaltningsrevisjoner.  
 
Dette konkrete prosjektet ble bestilt av kontrollutvalget i november 2020, mens 
prosjektplanen ble vedtatt i februar 2021. Endelig rapport fra prosjektet ble levert i oktober 
2021. 
 
KomRev Sør IKS har gjennomført prosjektet.  
 
Nærmere om prosjektet. 



Beskrivelsen av prosjektet er i stor grad hentet fra rapportens sammendragsdel.  
 
KomRev Sør IKS har, etter oppdrag fra kontrollutvalget i Lyngdal, gjennomført et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt med tema forebygging av rusproblemer blant barn og ungdom. 
Med rusproblemer menes misbruk av ulovlige rusmidler, alkohol og vanedannende 
legemidler.  
 
Problemstilling. 
Følgende problemstilling har ligget til grunn for prosjektet:  
I hvilken grad arbeider kommunen for å forebygge rusmisbruk blant barn og ungdom?  
 
For å svare på problemstillingen har revisjonen først vurdert hvordan kommunen arbeider for 
å skaffe seg oversikt over lokale risikosituasjoner og ungdomsgrupper som er mest utsatt for 
rusmisbruk. Deretter har en sett på kommunens mål, strategier og tiltak for rusforebygging. 
Videre er det undersøkt hvordan kommunen legger til rette for samarbeid mellom ulike 
kommunale tjenester og eksterne aktører som er involvert i rusmiddelarbeidet. Til slutt er det 
vurdert om kommunen foretar tilstrekkelige evalueringer av eget arbeid med rusforebygging, 
og i hvilken grad evalueringsarbeidet egner seg til læring og forbedring av virksomheten. 
 
Revisjonskriterier er hovedsakelig hentet fra folkehelseloven, helse- og omsorgstjenesteloven 
og sosialtjenesteloven. Disse lovbestemmelsene beskriver kommunens ansvar innenfor 
folkehelsearbeid, og fastsetter krav for systematisk å forebygge sykdom, skader og sosiale 
problemer. Både folkehelseloven og helse- og omsorgstjenesteloven setter dessuten krav om 
at forebyggende arbeid rettes mot utsatte grupper, blant annet barn og ungdom. Funnene som 
presenteres i denne rapporten tar utgangspunkt i revisjonens analyse av kommunens gjeldende 
planer og rutiner. I tillegg er det foretatt en systematisk gjennomgang av kommunens tiltak for 
rusforebygging blant barn og ungdom. Revisjonen har også gjennomført intervjuer med 
kommunens koordinator for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak.  
 
Hovedfunn. 
Revisjonen beskriver hovedfunnet etter gjennomført prosjekt slik: 
«Lyngdal kommune arbeider aktivt for å kartlegge rusmisbruk blant barn og ungdom. Lokale 
planer og tiltak for rusforebygging er i henhold til lovfestede krav og anbefalinger fra 
helsemyndigheter. Kommunen legger til rette for samhandling og samarbeid mellom relevante 
aktører, og foretar tilstrekkelige evalueringer av eget arbeid med rusforebygging. Lyngdal 
kommune synes i stor grad å tilpasse sitt forebyggende arbeid til lokale risikoforhold og 
risikogrupper. Kommunen har identifisert flere bekymringsfulle utviklinger i det lokale 
ungdomsmiljøet og er i ferd med å ferdigstille en særskilt handlingsplan for å svare på disse 
utfordringene. Dette tilsier at kommunen aktivt vurderer eget tjenestetilbud mot utviklingen i 
ungdomsmiljøet, for å så foreta nødvendige tilpasninger. Revisor konkluderer med at Lyngdal 
kommune gjennomfører et tilfredsstillende arbeid for å forebygge rusmisbruk blant barn og 
ungdom.» 
 
Anbefaling. 
Revisjonen kommer med følgende anbefaling til kommunen: 
«Selv om forebygging av rusproblemer blant barn og ungdom synes å foregå på en god og 
effektiv måte, har kommunen i liten grad fastsatt konkrete delmål for ulike målgrupper og 
arbeidsområder. Etter vår mening er slike delmål viktige for å kunne prioritere tildeling av 
begrensende ressurser til ulike tiltak, samt for å kunne gjennomføre presise evalueringer av 



måloppnåelse i fremtiden. I lys av dette anbefales Lyngdal kommune å vurdere muligheten 
for å fastsette flere konkrete og målbare delmål for rusforebygging blant barn og ungdom.» 
 
Høring: 
Rapporten har på vanlig måte vært på høring hos kommunen. Kommunedirektørens uttalelse 
til rapporten lyder som følger:  
 
Forvaltningsrevisjonen med tema rusforebygging blant barn og ungdom i Lyngdal kommune 
har vært en lærerik og bevisstgjørende prosess for oss. Det gleder oss at revisors konklusjon 
er at Lyngdal kommune gjennomfører et tilfredsstillende arbeid for å forebygge rusmisbruk 
blant barn og ungdom.  
 
Likevel vil det være viktig for oss å opprettholde, styrke og forbedre dette arbeidet fremover, 
og sørge for at det forebyggende arbeidet som vi gjør er tilpasset vårt gjeldende lokale 
utfordringsbilde og våre mål på området. Når Lyngdal kommunes kommuneplan blir vedtatt, 
vil vi i tråd med denne og revisors anbefalinger utarbeide konkrete delmål knyttet til 
forebygging av rusmisbruk blant barn og ungdom.  
 
Vi vil takke revisjonen for gjennomføringen og rapporten, og for et godt samarbeid. 
 
For nærmere beskrivelse vises det til rapporten og til revisjonens presentasjon i møtet.  
 
Administrasjonen er også invitert til møtet og vil bli gitt anledning til å kommentere 
rapporten. 
 
 
Vurderinger: 
Arbeid med å forebygge rusmisbruk blant barn og ungdom er en viktig oppgave for 
kommunen. Det er derfor gledelig at revisjonen konkluderer positivt på problemstillingen  
I hvilken grad arbeider kommunen for å forebygge rusmisbruk blant barn og ungdom?  
 
Anbefalingen fra revisjonen om å vurdere muligheten for å fastsette flere konkrete og målbare 
delmål for rusforebygging blant barn og ungdom må ses på som et forbedringstiltak på et 
område som allerede fungerer bra. 
 
Det er kommunestyret som fatter vedtak i saken etter innstilling fra kontrollutvalget.  
Jeg råder kontrollutvalget til å anbefale kommunestyret å be kommunedirektøren om å følge 
opp revisjonens anbefaling.  
 
 
Forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret takker for en interessant rapport.   
2. Kommunestyret konstaterer at revisjonen mener at kommunen gjennomfører et 

tilfredsstillende arbeid for å forebygge rusmisbruk blant barn og ungdom. 
Kommunestyret vil på denne bakgrunn gi ros til ledelsen og aktuelle fagavdelinger. 

3. Kommunestyret ber kommunedirektør om å følge opp anbefalingen i rapporten om å 
vurdere muligheten for å fastsette flere konkrete og målbare delmål for rusforebygging 
blant barn og ungdom for ytterligere å forbedre et allerede godt arbeid. 



4. Skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan anbefalingen i rapporten er 
fulgt opp bes oversendt innen 1. oktober 2022.  

 
 
 
Rett utskrift:        
 
 
Willy Gill        
Utvalgssekretær  
      
Utskrift sendt elektronisk til: Postmottak, ordfører, kommunedirektør, revisor  
       



 

 

   

Orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Rusforebygging - 
administrasjonens tilbakemelding til kontrollutvalget 

Viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Rusforebygging blant barn og ungdom i Lyngdal 
kommune», herunder kontrollutvalgets behandling av saken i deres møte 01.11.21 sak 17. I 
kommunestyrets møte 18.11.21 sak 55 ble det gjort følgende vedtak: 

Kommunestyret vedtar følgende innstilling fra Kontrollutvalget: 
1. Kommunestyret takker for en interessant rapport. 
2. Kommunestyret konstaterer at revisjonen mener at kommunen gjennomfører et tilfredsstillende 
arbeid for å forebygge rusmisbruk blant barn og ungdom. Kommunestyret vil på denne bakgrunn 
gi ros til ledelsen og aktuelle fagavdelinger. 
3. Kommunestyret ber kommunedirektør om å følge opp anbefalingen i rapporten om å vurdere 
muligheten for å fastsette flere konkrete og målbare delmål for rusforebygging blant barn og 
ungdom for ytterligere å forbedre et allerede godt arbeid. 
4. Skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan anbefalingen i rapporten er fulgt opp 
bes oversendt innen 1. oktober 2022. 

Vi vil takke for at kontrollutvalget valgte å rette fokus mot tematikken rusforebygging blant barn 
og ungdom i Lyngdal kommune, og for gjennomføringen, rapporten og det gode samarbeidet 
med revisjonen. Vi vil her gi en redegjørelse for arbeidet så langt knyttet til revisjonens 
anbefaling og punkt 3 i kommunestyrets vedtak. 

I Lyngdal kommunes kommuneplan, kommuneplanens samfunnsdel 2022 – 20331 som ble 
vedtatt i februar 2022, er blant annet «livskvalitet og levekår» definert som et av 
satsingsområdene, herunder et mål om at «I Lyngdal har alle barn en trygg og aktiv oppvekst». I 
vår kartlegging av ungdomsmiljøet i Lyngdal kommune (HKH)2, ble ett av fire delmål definert til 
å være å «utsette ungdoms alkoholdebut og forebygge bruk av illegale rusmidler». 

 
1 https://www.lyngdal.kommune.no/no/meny/skatt-og-naring/kommuneplan/  
2 https://www.lyngdal.kommune.no/globalassets/helse-sosial-og-omsorg/dokumenter/ungdomsmiljoet-i-
lyngdal-kommune-hkh-2021.pdf  

Agder Sekretariat for kontrollutvalg v/Willy Gill 
 
   

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato:  

 2021/4372-6 Camilla Buch Vidringstad  F61 30.09.2022 

PLAN OG NÆRING

https://www.lyngdal.kommune.no/no/meny/skatt-og-naring/kommuneplan/
https://www.lyngdal.kommune.no/globalassets/helse-sosial-og-omsorg/dokumenter/ungdomsmiljoet-i-lyngdal-kommune-hkh-2021.pdf
https://www.lyngdal.kommune.no/globalassets/helse-sosial-og-omsorg/dokumenter/ungdomsmiljoet-i-lyngdal-kommune-hkh-2021.pdf
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Våren 2022 ble Ungdata-undersøkelsen3 gjennomført i Lyngdal kommune, og undersøkelsen har 
blant annet blitt brukt som kunnskapsgrunnlag i det påbegynte arbeidet med å utarbeide flere 
konkrete og målbare delmål for rusforebygging blant barn og ungdom. Blant annet vil neste 
Ungdata-undersøkelse også kunne være en av flere indikasjoner på måloppnåelse og utviklingen 
i statistikk som blant annet viser ungdoms rusbruk. 

Med utgangspunkt i Lyngdal kommunes kommuneplan, vår kartlegging av ungdomsmiljøet og 
tall fra årets Ungdata-undersøkelse, er foreløpig følgende mål for rusforebygging skissert som et 
utgangspunkt for videre arbeid: 

Mål for rusforebygging blant barn og ungdom i Lyngdal kommune 

I Lyngdal har alle barn en trygg og aktiv oppvekst (kommuneplanens samfunnsdel) 

Å utsette ungdoms alkoholdebut og forebygge bruk av illegale rusmidler (HKH 2021) 

Delmål 

1. Barn og unge har en utsatt alkoholdebut - Barn og unge i Lyngdal kommune er eldre når 
de begynner å drikke alkohol 

2. Barn og unge bruker ikke illegale 
rusmidler 

- I Lyngdal kommune er det færre barn og unge 
som bruker illegale rusmidler 

3. Barn og unge har bevisste holdninger som 
bidrar til å forebygge bruk av rusmidler 

- Barn og unge i Lyngdal kommune vet nok om 
rusmidler til å ha forutsetninger for å ta gode 
og bevisste valg 

4. Barn og unge som bruker rusmidler 
fanges opp av foresatte og ulike tjenester 

- Foresatte, ulike tjenester og andre har god 
kunnskap om rusmidler og føler seg trygge på 
å snakke med ungdom om rus 
- Foresatte, ulike tjenester og andre vet hvor de 
kan henvende seg dersom de er bekymret for 
en ungdoms rusbruk 

5. Barn og unge som bruker rusmidler og 
deres familier skal oppleve at de møtes og 
følges opp på en god måte på tvers av 
tjenestene, og at de opplever å få den 
hjelpen som de trenger 

- Ansatte jobber etter BTI-modellen4 
- Kommunen, politiet og andre arbeider 
koordinert og samkjørt mot felles målsetninger 
- Lyngdal kommune har gode tjenester og tiltak 
rettet mot ungdom som bruker rusmidler 

 

 
3 https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/ungdommen-har-felt-sin-dom-over-lyngdal/  
4 Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/ungdommen-har-felt-sin-dom-over-lyngdal/
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De skisserte målene i tabellen er som nevnt foreløpige forslag til mål. Ungdata-undersøkelsen 
kan blant annet gi oss en indikasjon på barn og unges rusmiddelbruk (delmål 1 og 2), og kan 
bidra til å måle disse. Ungdata-undersøkelsen kan også gi oss en indikasjon knyttet til delmål 3. 
Når det gjelder delmål 4 og 5 vil det særlig være behov for å benytte kvalitative metoder for å 
måle grad av måloppnåelse. 

Det er flere faktorer som kan påvirke ungdommers rusmiddelbruk, som for eksempel kjønn, 
alder, sosioøkonomisk status, familie- og foreldrerelasjoner og regler for alkoholbruk, venner og 
nærmiljø, skole, fritid, fysisk og psykisk helse og deres holdninger til rusmidler.5 Man kan derfor 
ikke arbeide med rusmiddelforebygging isolert sett, men se det i sammenheng med øvrig 
helsefremmende og forebyggende arbeid. 

I forbindelse med barnevern-/oppvekstreformen er kommunen pålagt å utarbeide og å vedta en 
plan for kommunens arbeid for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer, jf. 
barnevernloven6 § 3-1 annet ledd. Det vil være naturlig og hensiktsmessig å bearbeide mål og 
tiltak i en god prosess i forbindelse med denne for et mer helhetlig arbeid, herunder når det 
gjelder rusforebygging. 

Forvaltningsrevisjonsrapporten og anbefalingen i denne om å vurdere muligheten for å fastsette 
flere konkrete og målbare delmål for rusforebygging blant barn og ungdom har vært på 
agendaen i SLT-samarbeidet, herunder i lokalt politiråd og SLT koordineringsgruppe. Det ble 
tidlig vurdert at det ville være nødvendig å knytte disse opp mot kommuneplanens samfunnsdel, 
og naturlig og nyttig å ha kunnskap om de nyeste resultatene fra Ungdata-undersøkelsen i 
arbeidet med å fastsette mål på området. Ungdata-resultatene ble tilgjengelige for oss våren 
2022. 

Det er vurdert at det i arbeidet med å fastsette mål er viktig med en god prosess som innebærer 
felles forståelse, medvirkning og forankring blant ungdomsråd, politikere og andre naturlige 
samarbeidspartnere i SLT-nettverket. Vi ser også at det vil kunne være hensiktsmessig med flere 
konkrete og delbare mål for å spisse innsatsen, knytte tiltak opp mot mål og i enda større grad 
tilpasse tiltak til vårt lokale utfordringsbilde. Dette vil også kunne bidra til høyere kvalitet på 
evalueringer av vårt rusforebyggende arbeid, slik at vi kan sikre oss at tiltakene som igangsettes 
i størst mulig grad fungerer som de er ment. Det vurderes at dette kan styrke vårt 
rusforebyggende arbeid blant barn og unge i Lyngdal kommune. Målene vil bearbeides og sees i 
sammenheng med arbeidet med kommunens plan for forebyggende arbeid. De skisserte målene 
for rusforebygging vil bearbeides videre i denne sammenheng, knyttes til tiltak og evalueres 
fortløpende. 

 

 
5 Møller, Geir og Bentsen, Asle. (2015). Hva påvirker alkoholbruken gjennom ungdomstida? 
https://tidliginnsats.forebygging.no/Artikler--Kronikker/Hva-pavirker-alkoholbruken-gjennom-ungdomstida/  
6 Lov 17. juli 1953 nr. 14 om barneverntjenester  

https://tidliginnsats.forebygging.no/Artikler--Kronikker/Hva-pavirker-alkoholbruken-gjennom-ungdomstida/
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Vennlig hilsen 

Camilla Buch Vidringstad 
SLT-koordinator og saksbehandler 
 

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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Lyngdal kommune  

 

Saksbehandler: 

Postboks 353 Cecilie Haraldstad Moen 
4577 Lyngdal  
  

    

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon med Lyngdal kommune tekniske 
tjenester avd. drift og vedlikehold - Kontrollnummer: 
2022.181.I.SFAG – Plastholdig løst fyllmateriale på idrettsbaner 
 
Kontaktpersoner ved inspeksjonen: 
Fra virksomheten: 
Bjørn Tore Hellestøl 
Zvezdana Malbasa 

Fra Statsforvalteren i Agder: 
Cecilie H. Moen  
Lena Helvik 

Resultater fra inspeksjonen 
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Lyngdal Kommune, tekniske 
tjenester avd. drift og vedlikehold (heretter kalt Lyngdal kommune) med befaring på Konsmo 
stadion og Byremo kunstgressbane den 2. juni 2022. Rapporten er å anse som endelig 
dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er 
mottatt. 
 
Statsforvalteren i Agder avdekket 4 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen.   
 
Avvik: 

1. Kommunen har baneanlegg som ikke oppfyller forskriftens krav til tiltak og forårsaker 
med det spredning av plastgranulat. 

2. Brukere av idrettsbanene blir ikke tilstrekkelig informert om spredning av 
plastholdig løst fyllmateriale og tiltak for å redusere risikoen dette. 

3. Kommunen mangler skriftlig internkontroll for å sikre overholdelse av regelverkskrav 
som gjelder idrettsbaner med plastholdig fyllmateriale. 

4. Området rundt baneanlegget er forurenset av plastholdig fyllmateriale og det er fare 
for ytterligere forurensning.  

 
Anmerkninger: 

1. Kommunen sin avfallshåndtering av plastholdig fyllmateriale bør sikres mot 
feilhåndtering. 

2. Avvikshåndteringen som gjelder ytre miljø bør forbedres. 
 

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.  
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4. 
 

Sted: Vår ref.(bes oppgitt ved svar):

Arendal 2022/893
Dato: Deres ref.:

1. juli 2022 Bjørn Tore Hellestøl
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Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 
 
1. juli 2022 Cecilie Haraldstad Moen Lena Helvik 
dato kontrollør  kontrollør 
 Statsforvalteren i Agder 
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten 
 
Ansvarlig enhet: 
Navn: LYNGDAL KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER AVD DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Organisasjonsnr.: 974583526  Eies av: 922421498 

Bransjenr. (NACE-kode): 42.110 - Bygging av veier og motorveier  
 
Kontrollert enhet: 
Navn:   Konsmo stadion / Helle stadion Anleggsnr.:  4225.0122.01 

Kommune: Lyngdal Fylke: Agder  

Anleggsaktivitet: Annen aktivitet   

Tillatelse gitt:   Sist endret:   
 
Kontrollert enhet: 
Navn:   Byremo kunstgressbane Anleggsnr.:  4225.0123.01 

Kommune: Lyngdal  Fylke: Agder  

Anleggsaktivitet: Annen aktivitet   

Tillatelse gitt:   Sist endret:   

2. Bakgrunn for inspeksjonen 
Inspeksjonen er en del av en landsdekkende tilsynsaksjon med idrettsbaner som har 
plastholdig løst fyllmateriale. Målet med aksjonen er å sikre at de ansvarlige for idrettsbaner 
som bruker plastholdig fyllmateriale har nødvendig kjennskap til regelverket, og følger 
kravene. Kravene i forurensningsforskriften kapittel 23A er rettet mot den «ansvarlige», som 
videre i § 23A-3 blir definert som både den som eier og den som er ansvarlig for drift og 
vedlikehold av idrettsbanene. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2021 og krav om 
substitusjonsvurderinger og fysisk barriere gjelder iht. overgangsbestemmelser kun for 
baner anlagt eller rehabilitert etter forskriftens ikrafttredelse.  
 
Lyngdal kommune har to utendørs fotballbaner med kunstgress, som hhv. er fra 2009 og 
2010. Begge banene antas å ha fyllmateriale av typen SBR, som er oppmalte bildekk. Det er 
ikke vinterdrift på noen av banene, og det foreligger ingen planer om rehabilitering i 
nærmeste fremtid.  
 
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48. 
 
Inspeksjonstema

 Tiltak mot spredning av 
fyllmateriale 

 Informasjonsplikt 

 Ombruk, oppbevaring og 
avfallshåndtering 

 Internkontroll og skriftlig oversikt 
 Ansvarsfordeling    
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Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen, og gir 
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. 
 
Definisjoner 
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 
 
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre 
miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 
 
Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for 
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som 
ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.  

3. Oppfølging etter inspeksjonen 
 

 Lyngdal kommune plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. 
For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Lyngdal kommune må innen 14. 
oktober 2022 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet eller planlagt 
rettet. Vi ber også om at kommunen sender inn en kort redegjørelse for hvordan 
anmerkningene er vurdert, eventuelt hvordan disse vil bli fulgt opp. 

 
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfagpost@statsforvalteren.no) til 
Statsforvalteren i Agder v/Cecilie H. Moen. 
 
 
4. Vedtak om gebyr 
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til Lyngdal kommune den 19. mai 
2022. Det skal betales gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i 
forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring 
og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter 
forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. 
 
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Lyngdal kommune bli ilagt et gebyr på 
kr 21 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer 
gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Kommunen vil få tilsendt en faktura fra 
Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens 
kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen. 
 
Klageadgang 
Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i 
forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til 
Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Agder. Statsforvalteren vil vurdere 
endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En 
eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må 
betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli 
refundert.  
 



Inspeksjonsrapport 2022.175.I.SFAG   Side 5 av 8 
Versjon 2022.02.03

5. Innsyn 
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren 
i Agder (jf. offentleglova).  
 

6. Avvik  
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: 
 
Avvik 1 
Kommunen har baneanlegg som ikke oppfyller forskriftens krav til tiltak og forårsaker med 
det spredning av plastgranulat. 
 
Avvik fra:  
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensingsforskriften) § 23A-4. 
 
Kommentarer: 
I henhold til forskriften skal utendørs idrettsbaner ha løsninger som forhindrer plastholdig 
fyllmateriale å havne utenfor banen. Alle baner skal kunne håndtere drensvann og overvann 
slik at fyllmaterialet ikke spres samt løsninger som hindrer brukere og anleggsmaskiner, eller 
annet utstyr som brukes til snørydding og vedlikehold, i å spre fyllmaterialet til omgivelsene.  
 
Ingen av kunstgressbanene til Lyngdal kommune har kummer med sil. Kommunen mangler 
oversikt over avløpssystemet og det er usikkert hvor avløpet fra kummene rundt banen 
havner. Det er heller ikke installert system for å hindre brukere i å ta med plastholdig 
fyllmateriale til områder utenfor banen. Kommunen bør også sikre at utstyr som brukes på 
banene ikke medfører spredning av plastholdig fyllmateriale .  
 
 
Avvik 2 
Brukere av idrettsbanene blir ikke tilstrekkelig informert om spredning av 
plastholdig løst fyllmateriale og tiltak for å redusere risikoen for dette. 
 
Avvik fra:  
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensingsforskriften) § 23A-5.  
 
Kommentarer: 
I henhold til forskriften skal den ansvarlige for idrettsbaner der plastholdig fyllmateriale 
brukes, sørge for å informere brukere av banen om spredning og tiltak for å redusere 
spredningen. Det kan eksempelvis gjøres gjennom informasjonsplakater som er synlig på 
anlegget, informasjon på nettside og/eller utsending av informasjon til brukere, foreninger 
og idrettslag. 
 
Lyngdal kommune har dialog med de lokale idrettslagene, men det er ikke plakater på 
banene som sørger for å informere brukere om faren for spredning av løst fyllmateriale. 
Utover møter med idrettslag, er det ikke iverksatt andre tiltak for å informere brukere. 
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Avvik 3 
Kommunen mangler skriftlig internkontroll for å sikre overholdelse av regelverkskrav som 
gjelder idrettsbaner med plastholdig fyllmateriale. 
 
Avvik fra:  
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensingsforskriften) § 23A-8 
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften) § 5 andre ledd punkt 6 og 7.  
 
Kommentarer: 
Internkontrollforskriften setter krav til skriftlige rutiner for å sikre at krav i lovgivningen 
overholdes. Forskriften har også krav om å skriftlig kartlegge farer og problemer som 
omfatter ytre miljø, for så å utarbeide tilhørende planer og iverksette tiltak som reduserer 
risikoforholdene. Omfanget av risikovurderingen skal være tilpasset utslippspotensialet og 
virksomhetens kompleksitet.  
 
I henhold til forurensningsforskriftens kapittel 23A skal den ansvarlige for idrettsbaner der 
løst plastholdig fyllmateriale brukes, sørge for å ha kunnskap og dokumentasjon tilgjengelig 
som gjelder mengder som er fylt på, fjernet og oversikt over tiltak iverksatt for å hindre 
spredning. Dokumentasjon på disse forholdene skal foreligge skriftlig i kommunen sin 
internkontroll og skal tas vare på i minst 5 år. 
 

a) Kommunen mangler skriftlige rutiner for kontroll og vedlikehold av kunstgressbaner. 
 
Det ble under tilsynet etterspurt skriftlige rutiner for drift og vedlikehold av baneanleggene. 
Vi fikk opplyst at kommunen tidligere hadde hatt noen skriftlige rutiner, men at dette ikke 
var fulgt opp etter kommunesammenslåingen av Lyngdal og Audnedal kommune.  
 

b) Kommunen har ikke gjennomført en miljørisikovurdering for sine kunstgressbaner. 
 
Lyngdal kommune har en overordnet miljørisikovurdering. Vurderinger som gjelder ytre 
miljø og fare for forurensning, herunder fra kunstgressbaner og spredning av plastholdig 
fyllmateriale, er ikke vurdert.  
 

c) Kommunen mangler nødvendig oversikt og dokumentasjon som kreves i forskriften. 
 
Lyngdal kommune hadde lite skriftlig dokumentasjon tilgjengelig under tilsynet. Det manglet 
bl.a. dokumentasjon som viser hvor mye fyllmateriale som er fylt på de ulike anleggene. Vi 
fikk opplyst at banene renses ca. hvert andre år, og at siste etterfylling av plastgranulat var i 
2021. Kommunen har i dag et system for registreringer og oppfølginger. Muligheten for å 
bruke dette systemet også til kunstgressbaner, ble diskutert på tilsynet og vurdert til å være 
et godt alternativ for å etterleve kravene til skriftlig dokumentasjon i forskriften. 
 
Avvik 4  
Området rundt baneanlegget på Konsmo er forurenset av plastholdig fyllmateriale og det er 
fare for ytterligere forurensning.  
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Avvik fra:  
Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) § 7.   
  
Kommentarer:   
Forurensningsloven § 7 omhandler den generelle plikten til å unngå forurensning, og sier 
bl.a. at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning, med 
mindre det er lovlig etter §§ 8 og 9, eller gitt tillatelse til etter § 11. Forbudet mot å 
forurense gjelder både aktive handlinger som kan føre til forurensning, samt passivitet og 
unnlatelser som fører til at det kan oppstå forurensning. Hva som forstås med forurensning 
følger av forurensningsloven § 6. Tilførsel av fast stoff og væske til vann og grunnen er å anse 
som forurensning.   
 
Det ble under befaring ved baneanlegget på Konsmo observert plastholdig fyllmateriale 
liggende utenfor banen. Kommunen har ikke gjennomført tiltak for å fjerne granulat. 
Granulatet slik det ligger i dag vil kunne spres ytterliggere med vind og regn, samt kunne 
medføre avrenning av miljøgifter. 
 
Grunnundersøkelser gjennomført rundt om i landet i tilknytning til idrettsbaner med 
plastholdig fyllmateriale, har avdekket at det ikke bare er problemer med plastholdig 
fyllmateriale på avveie. Fyllmaterialet SBR (oppmalte bildekk) inneholder stoffer og 
tungmetaller som over tid kan vaskes ut. Grunnundersøkelser har bl.a. vist forhøyede verdier 
av sink, krom og PAH-forbindelser. Ved fremtidige rehabiliteringer må kommunen vurdere å 
ta prøver av grunnen. Dersom prøvetaking avdekker at massene er forurenset, skal dette 
registreres i Miljødirektoratets database Grunnforurensning. Gjenbruk av forurensede 
masser krever godkjenning av Miljødirektoratet. 
 
 
7. Anmerkninger 
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen: 
 
Anmerkning 1 
Kommunen sin avfallshåndtering av plastholdig fyllmateriale bør sikres mot feilhåndtering. 
 
Kommentarer: 
Kommunen oppgir å ikke ha levert plastgranulat til avfallsanlegg, men at alt er gjenbrukt. Det 
er viktig at kommunen sørger for riktig håndtering av det som tas opp fra kummer ved 
rengjøring. Kommunen sine skriftlige rutiner skal sikre korrekt håndtering jf. avvik 3 punkt a).  
 
I henhold til forurensingsforskriften kapittel 23A kan plastholdig løst fyllmateriale gjenbrukes 
på samme bane når oppsamlet materiale er egnet for ombruk. Dersom dette ikke er tilfellet, 
skal fyllmaterialet leveres til et lovlig avfallsanlegg. 
 
Anmerkning 2 
Avvikshåndteringen som gjelder ytre miljø bør forbedres. 
 
Kommentarer: 
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Vi fikk opplyst at kommunen har et overordnet system for registrering av avvik, men det 
fremstår noe uklart hva som er definert som avvik på ytre miljø.  
 
Registrering av avvik bidrar til å avdekke problemområder og forhindre at samme feil gjentar 
seg. Det er viktig å ha en klar definisjon på hva som skal registreres, og at alle er kjent med 
denne definisjonen.  

 
 

8. Andre kommentarer 
Substitusjonsvurdering handler om å vurdere alternativer som medfører mindre risiko for 
miljøforstyrrelse, herunder spredning av plastholdig løst fyllmateriale til omgivelsene. Den 
ansvarlige skal i så fall velge dette alternativet hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller 
ulempe jf. forurensingsforskriften § 23A-9. 
 
Ved fremtidige rehabiliteringer plikter kommunen således å vurdere alternativer til 
plastholdig fyllmateriale. Vi minner om at slike vurderinger skal være skriftlige, og 
tilgjengelige på forespørsel fra forurensningsmyndigheten. 
 
 
9. Informasjon gitt til kommunen 
Regelverk som det ble informert om: 

 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensingsforskriften) kap. 23A - 
Utforming og drift av idrettsbaner der det brukes plastholdig løst fyllmateriale 

 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) §§ 3 og 
3a) - substitusjonsvurderinger 

 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften) – skriftlige rutiner, avvikshåndtering og 
miljørisikovurdering. 
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Lyngdal kommune,
 
vi viser til denne henvendelsen av 08.08. som vi ikke har mottatt tilbakemelding på.  Vi vet derfor
ikke om og i tilfellet hvordan Lyngdal har forholdt seg til vår henvendelse. Etter samtale med
sekretær for kontrollutvalget foretar vi denne etterlysningen.
 
Med hilsen Peder Johan Pedersen, fylkesleder
 
Kopi til leder i Lyngdal Arbeiderparti som vi er kjent med har engasjert seg i saken om «gapahuk»
eller daghytte ved Øydnavatnet
 

 
 

Fra: pederjop@online.no <pederjop@online.no> 
Sendt: mandag 8. august 2022 09:38
Til: 'postmottak@lyngdal.kommune.no' <postmottak@lyngdal.kommune.no>
Kopi: 'Jan Kristensen' <Jan.Kristensen@lyngdal.kommune.no>; 'gordondrag@hotmail.com'
<gordondrag@hotmail.com>; 'willy.gill@sekretariat.no' <willy.gill@sekretariat.no>
Emne: kommunens ansvar - viktig lov
 
 

Lyngdal kommune
 
Plan- og bygningsloven, som er kommunenes ansvarsområde, er den
viktigste miljøloven vi har. Men bakgrunn i denne loven gjøres det nær sagt
daglig vedtak landet over med konsekvenser for natur, klima og biologisk
mangfold. Kommunenes arealpolitikk er derfor et svært viktig
interesseområde for Naturvernforbundet. I den anledning foretar vi fra tid
til annen nærmere undersøkelser om hvordan loven praktiseres i
kommunene. Det er bakgrunnen for vår henvendelse om tiltak til
friluftsformål, «gapahuker» som er utført i tidligere Audnedal kommune.
Tilbakemeldingen fra kommunen ved saksbehandler bekrefter dessverre det
vi også har avdekket i andre kommuner at kommuner unntar avklaring etter
plan og bygningsloven med søknad og vedtak også for omfattende tiltak som
opparbeidelsen og bygget i Sandvika  ved Øvre Øydnavatnet må sies å være.
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Vi er kjent med at forholdet er reist i kommunestyret, og at ordføreren da
svarte at det er gitt fritak for de aktuelle tiltakene. Det samsvarer ikke med
den tilbakemeldingen kommune har gitt oss. Det må derfor defineres som et
ulovlig utført terrenginngrep med en ulovlig oppført bygning i strandsona  ,
eller «hytte» som bygget ble betegnet ved den offisielle åpningen av
anlegget.
 
Tiltaket i Sandvika nødvendiggjør, etter vår oppfatning, søknad og
dispensasjon fra kommuneplanen og en vurdering etter
naturmangfoldloven, jfr § 7, noe det heller ikke finnes dokumentasjon på.
 
Til arealforvaltning  knytter det seg personlige interesser og følelser,
allmenne friluftsinteresse, økonomiske forhold, naturverdier og et
forvalteransvar slik det er nedfelt i Grunnloven og naturmangfoldloven. Med
den kompleksiteten kommunene her må forholde seg til, bør det ikke herske
noe tvil om nødvendigheten av at lover og regler følges. Det er derfor viktig
at kommunene har en ryddig prosess der forutsetninger i aktuelt lovverk
følges. Vi kan heller ikke se bort fra den uheldige, allmenne signaleffekten
det kan ha når kommuner velger å unnta lovbestemte prosedyrer for
arealinngrep.    
 
Vi finner det naturlig å sende denne tilbakemeldingen i kopi til
kontrollutvalget ved Willy Gill.
 
Med vennlig hilsen Peder Johan Pedersen, fylkesleder
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"Ivan Sagebakken"; "Kåre Einar Larsen"; "Kyrre Jordbakke"; "Stale Mannerak Kongsvik"; "Frantz Are
Nilsen"; "sten-albert.reisaenen@iveland.kommune.no"; "jan.dagfinn.dalen@bykle.kommune.no";
"john.salve.sigridnes@bygland.kommune.no"; "Vidar.Homme@valle.kommune.no";
"karina.sloth@bykle.kommune.no"; "torbjorn.klungland@flekkefjord.kommune.no";
"terje.mokjaland@iveland.kommune.no"; "sigbjorn.fossdal@bygland.kommune.no"; "steinar kyrvestad";
"jan kristensen"; "Margrethe Handeland"; "Jonny Liland"; "arnt abrahamsen"; "per sverre kvinlaug"; "Inger
Lise Lund Stulien"; "Even Tronstad Sagebakken"; "Svein Arne Haugen"; Jorunn Sørlie Tveiten

Kopi: Ebba Farre Roksvold
Emne: Sak til kommunestyrene i eierkommunene - Endring av selskapsform og godkjenning av selskapsavtale

Agder Sekretariat
Dato: tirsdag 4. oktober 2022 13:04:00
Vedlegg: Sak til kommunestyrene endelig.doc

Styrets forslag til samarbeidsavtale av 07.09.22.pdf
Utskrift av sak 10-22 Endring av organisasjonsform .pdf
KL §19 - Kommunalt oppgavefellesskap.pdf
Gjeldende vedtekter §27 samarbeidet.pdf

Hei,

Som følge av ny kommunelov må Agder Sekretariat i løpet av inneværende valgperiode endre
organisasjonsform fra §27 - samarbeid.

Styret i Agder Sekretariat har behandlet denne saken grundig og kommet frem til en anbefaling
om å velge kommunalt oppgavefellesskap, KO, som ny organisasjonsform.

Styret fattet følgende vedtak i møte 07.09.22:

Vedtak:
Det bes om at kommunestyrene fatter følgende vedtak i saken i løpet av 2022:

1.           N.N. kommunestyre godkjenner omdanning av Agder Sekretariat fra §27-samarbeid til
kommunalt oppgavefellesskap etter ny kommunelov kap. 19 med virkning fra 01.11.23.

2.           N.N. kommunestyre godkjenner forslag til samarbeidsavtale for Agder Sekretariat
Kommunalt oppgavefellesskap datert 07.09.22.

3.           N.N. kommunestyre gir sin tilslutning til at møtene i representantskapet og evt. styret kan
avholdes som fjernmøter etter KL § 11-7.

Denne saken framlegges for eier-/deltakerkommunene høsten 2022 med anmodning om
behandling og endelig fattet vedtak så snart som mulig og senest 1. mars 2023. 
Som vanlig i slike saker kreves det likelydende vedtak i alle kommunestyrene for at
omdanningen skal kunne skje.

Vedlagt følger følgende dokumenter:

 1.  Mal for sak til kommunestyrene i eierkommunene
 2.  Forslag til ny samarbeidsavtale datert 07.09.22
 3.  Utskrift av protokoll fra styret i Agder Sekretariat 07.09.22, sak 10/22
 4.  Kommuneloven kap. 19 - Kommunalt oppgavefellesskap
 5.  Gjeldende vedtekter for §27-samarbeidet Agder Sekretariat
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Forslag til saksutredning til kommunestyrene

AGDER SEKRETARIAT – ENDRING AV ORGANISASJONSFORM 

MED GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE


Vedlegg:


1. Forslag til ny samarbeidsavtale datert 07.09.22


2. Utskrift av protokoll fra styret i Agder Sekretariat 07.09.22


3. Kommuneloven kap. 19 – Kommunalt oppgavefellesskap

4. Gjeldende vedtekter for §27-samarbeidet Agder Sekretariat 


Saksopplysninger:


Denne saken gjelder kun endring av organisasjonsform for Agder Sekretariat som følge av krav i ny kommunelov. Sekretariatets oppgaver er uforandret og vil fortsette som før.

Nærmere om Agder Sekretariat.


Agder Sekretariat er et interkommunalt samarbeid som har til oppgave å yte nødvendig sekretariatsbistand til kontrollutvalgene i eier-/deltakerkommunene. Samarbeidet ble opprettet i 2005 etter lovendring i 2004. De aller fleste kommuner i landet har etablert tilsvarende sekretariater sammen med nabokommuner. 


Fra begynnelsen var det 11 eier-/deltakerkommuner, men allerede i 2006 kom de fem Setesdalkommunene med i samarbeidet som da fikk sitt nåværende navn; Agder Sekretariat.


Fra og med 2020 ble antall kommuner redusert fra 16 til 13 som følge av sammenslåinger av kommuner i distriktet.

Nåværende eiere/deltakere er:


Bygland, Bykle, Evje- og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Valle, Åseral


Nåværende organisasjonsform.


Agder Sekretariat er i dag organisert som et interkommunalt samarbeid etter §27 i gammel kommunelov. Denne samarbeidsformen er ikke videreført i ny kommunelov og samarbeidene er gitt frist ut inneværende valgperiode med å endre selskapsform til kommunalt oppgavefellesskap KO eller interkommunalt politisk råd, evt. en annen selskapsform som f.eks. et interkommunalt selskap etter egen lov. 


Et § 27 - samarbeid var den enkleste selskapsform etter gammel kommunelov. Det var mulig å velge mellom at samarbeidet/selskapet skulle være en selvstendig juridisk enhet eller om det skulle være underlagt en kommune gjennom en vertskommuneløsning. Agder Sekretariat har hele tiden vært en selvstendig juridisk enhet. Samarbeidet ledes av et styre valgt av fellesmøte for kontrollutvalgsledere som avholdes i begynnelsen av valgperioden. Det er to ansatte som betjener de aktuelle kontrollutvalgene

Valg av ny organisasjonsform.


De mest aktuelle selskapsformene er kommunalt oppgavefellesskap, KO eller et interkommunalt selskap, IKS. Styret har foretatt en grundig vurdering av hvilken av disse organisasjonsformene en bør velge. Det er et vurderingsspørsmål hvilken organisasjonsform som er mest hensiktsmessig for selskapet. Momenter ved vurderingen er blant annet antall eiere, geografisk utstrekning, samarbeidets oppgaver, antall ansatte, styrende organer (representantskap og styre) m.m. Økte muligheter for fjernmøter/digitale møter er også et moment som har hatt betydning for styrets konklusjon.

Målsettingen har vært å velge en selskapsform som er mest mulig smidig og lite ressurskrevende. Selskapet er lite og fokus for både styret og ansatte er å yte best mulig tjenester til kontrollutvalgene som vi betjener med en nøktern drift.

Daglig leder har sendt informasjonsskriv til eierkommunene v/ordførerne og bedt om innspill dersom noen har meninger om valg av selskapsform. To ordførere kom med tilbakemelding om at spørsmålet overlates til styret å avgjøre. Dette svaret antas å være representativt for eierkommunene. 


Styret har hatt tilgjengelig diverse utredninger og samarbeidsavtaler fra andre oppgavefellesskap, samt artikler og notater fra KS som omhandler omdanning av §27 selskaper. I tillegg har daglig leder deltatt i nettverk om valg av ny organisasjonsform i regi av NKRF – kontroll og revisjon i kommunene.

Styret mener at kommunalt oppgavefellesskap er den mest hensiktsmessige selskapsformen for sekretariatet. Det er den enkleste modellen som ligner mest på nåværende organisasjonsform.

Oppgavefellesskapet skal ha et representantskap der alle deltakere er representert. I en normal driftssituasjon vil det ikke være behov for mer enn ett til to årlige møter i representantskapet. Disse kan også avholdes som fjernmøter dersom kommunestyrene gir sin tilslutning til dette. 

I tillegg kan det opprettes et styre. Daglig leder og nåværende styre er av den klare oppfatning at det bør opprettes et styre som møtes oftere og fysisk. Forskjellen fra tidligere er at kontrollutvalgsmedlemmer ikke lenger er valgbare til styret, slik det også er i et IKS.

Om samarbeidsavtalen.


Et kommunalt oppgavefellesskap skal ha en samarbeidsavtale og innholdet i denne er regulert i Kl. kap. 19, se vedlegg. 

Samarbeidsavtalen skal fastsette:


		a.

		oppgavefellesskapets navn





		b.

		om oppgavefellesskapet er et eget rettssubjekt





		c.

		hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet





		d.

		hvilke oppgaver og hvilken myndighet som er lagt til oppgavefellesskapet





		e.

		deltakernes innskuddsplikt og plikt til å yte andre bidrag til oppgavefellesskapet





		f.

		den enkelte deltakerens eierandel i oppgavefellesskapet og ansvarsandel for fellesskapets 


forpliktelser hvis ansvarsandelen avviker fra eierandelen





		g.

		om oppgavefellesskapet skal ha myndighet til å ta opp lån





		h.

		hva oppgavefellesskapet skal rapportere til deltakerne om





		i.

		hvordan deltakerne kan tre ut av oppgavefellesskapet





		j.

		hvordan oppgavefellesskapet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for at 


oppgavefellesskapets arkiver blir oppbevart etter at oppgavefellesskapet er oppløst.





Foreliggende forslag til samarbeidsavtale bygger på eksisterende vedtekter, kommunelovens krav til innhold i samarbeidsavtalen og samarbeidsavtaler i øvrige sammenlignbare oppgavefellesskap. Det er foretatt en enkel kvalitetssikring av samarbeidsavtalen sammen med ekstern bistand.

Økonomi.


Hver kommune får en eierandel/ansvarsdel på 1/13. Fordeling av utgiftene skjer etter en egen modell basert på en fast andel, innbyggerantall og antall møter i kontrollutvalgene. Dette er en modell som andre tilsvarende virksomheter benytter. Budsjetterte utgifter for det enkelte kontrollutvalg/kommune betales i to årlige terminer. Når regnskapet foreligger foretas endelig avregning basert på virkelige utgifter, antall avholdte møter og antall innbyggere pr. 31.12 i regnskapsåret. Ved normal møteaktivitet i kontrollutvalgene vil driftstilskuddet ikke bli nevneverdig påvirket fra i dag. Sekretariatets hovedfokus er å levere gode tjenester til kontrollutvalgene med en nøktern drift.

I samarbeidsavtalene er det foreslått at tidligere innbetalt innskudd/oppstartstilskudd på 

kr. 40.000 fra hver kommune ved oppstarten av Agder Sekretariat, videreføres som 

disposisjonsfond i det nye oppgavefellesskapet. Det legges ikke opp til ytterligere 

innskudd i forbindelse med omdanningen.

Videre prosess og etablering.


Denne saken framlegges for eier-/deltakerkommunene høsten 2022 med anmodning om behandling og endelig vedtak innen 1. mars 2023. Deretter vil styret og daglig leder våren 2023 forberede omdanningen til ny organisasjonsform. 

Det kreves likelydende vedtak i samtlige kommunestyrer for at oppgavefellesskapet skal bli etablert.

Samarbeidet vil som beskrevet i samarbeidsavtalen bli etablert fra og med 01.11.23.


Saken legges frem for eier-/deltakerkommunene for godkjenning. 

Styrevedtak i Agder Sekretariat.


Styret er øverste organ i Agder Sekretariat og fattet følgende vedtak i saken i møte 07.09.22:


Vedtak:

Det bes om at kommunestyrene fatter følgende vedtak i saken i løpet av 2022:


1. 
N.N. kommunestyre godkjenner omdanning av Agder Sekretariat fra §27-samarbeid til kommunalt oppgavefellesskap etter ny kommunelov kap. 19 med virkning fra 01.11.23.

2. 
N.N. kommunestyre godkjenner forslag til samarbeidsavtale for Agder Sekretariat Kommunalt oppgavefellesskap datert 07.09.22.

3. 
N.N. kommunestyre gir sin tilslutning til at møtene i representantskapet og evt. styret kan avholdes som fjernmøter etter KL § 11-7.


Forslag til vedtak:

1. 
N.N. kommunestyre godkjenner omdanning av Agder Sekretariat fra §27-samarbeid til kommunalt oppgavefellesskap etter ny kommunelov kap. 19 med virkning fra 01.11.23.


2. 
N.N. kommunestyre godkjenner forslag til samarbeidsavtale for Agder Sekretariat Kommunalt oppgavefellesskap datert 07.09.22.

3. 
N.N. kommunestyre gir sin tilslutning til at møtene i representantskapet og evt. styret kan avholdes som fjernmøter etter KL § 11-7.





Forslag til samarbeidsavtale – Agder Sekretariat Kommunalt oppgavefellesskap  
Styrebehandlet 07.09.22 
 
 
§ 1 Navn og organisering 
Oppgavefellesskapets navn er Agder Sekretariat Kommunalt oppgavefellesskap, heretter benevnt 
Agder Sekretariat KO. 


 
Agder Sekretariat KO er opprettet med hjemmel i lov av 18. juni 2018 nr. 83 om kommuner og 
fylkeskommuner kap. 19. 


 
Agder Sekretariat KO er et eget rettssubjekt. 
 
 
§ 2 Formål og ansvarsområde 
Agder Sekretariat KO skal utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg etter de til 
enhver tid gjeldende lover og forskrifter om kontrollutvalg. 
 
Oppgavefellesskapet skal gi deltakernes kontrollutvalg effektiv og kompetent bistand. 
 
 
§ 3 Deltakere i oppgavefellesskapet, eierandel og deltakeransvar 
Følgende kommuner er deltakere i oppgavefellesskapet: 
 
  Bygland kommune 
  Bykle kommune 
  Evje og Hornnes kommune 
  Farsund kommune 
  Flekkefjord kommune 
  Hægebostad kommune 
  Iveland kommune 
  Kvinesdal kommune 
  Lindesnes kommune 
  Lyngdal kommune 
  Sirdal kommune 
  Valle kommune 
  Åseral kommune 
 
Deltakernes ansvarsandel i oppgavefellesskapet er 1/13 hver. 
 
Delingsforholdet blir justert ved opptak av nye kommuner eller utmelding av kommuner i 
kontrollutvalgssekretariatet. 
  
Deltakeransvaret med utgiftsfordeling er nærmere regulert i § 7. 
 
  
§ 4 Representantskapet 
Det øverste organ for oppgavefellesskapet er representantskapet. 
Representantskapet består av en representant valgt fra hver kommune, med personlig  
vararepresentant. Disse velges blant kontrollutvalgets medlemmer. 







 
Representantskapet skal selv behandle: 


• Årsregnskap og årsmelding. I årsmeldingen skal det rapporteres følgende: 
- Representantskapets, evt. styrets sammensetning, aktivitet og godtgjørelser 
- Antall ansatte, daglig leders navn og avlønning 
- Redegjørelse om forhold som er nevnt i krav til årsberetning etter KL § 14-7 


• Overordnet plan og budsjettramme for virksomheten de påfølgende 4 år. Det forutsettes at 
kommunene innarbeider dette i påfølgende årsbudsjett og økonomiplan. 


• Årsbudsjett. 
• Valg av representantskapets leder og nestleder. 
• Valg av styre, styreleder og styrets nestleder dersom det oppnevnes et styre 
• Valg av øvrige organer 
• Valg av valgkomite 


 
 
§ 5 Styret 
Styret velges av representantskapet. Representantskapet fastsetter antall medlemmer og 
varamedlemmer til styret. Representanter for de ansatte i oppgavefellesskapet har tilsvarende 
møterett som etter kommunelovens § 13-4. 
 
Styret skal på vegne av representantskapet påse at virksomheten drives i tråd med samarbeidsavtale, 
vedtekter og vedtak i representantskapet. 
 
Styret fører tilsyn med daglig leder og har instruksjonsmyndighet overfor denne. På vegne av 
representantskapet utøves løpende arbeidsgiverfunksjon i forhold til daglig leder. 
 
Styret oppretter og nedlegger stillinger innenfor gitt budsjettramme. Styret tilsetter daglig leder og 
øvrige faste ansatte og har ansvar for lønnsforhandlinger og ser til at gjeldende tariff- og avtaleverk 
blir fulgt. 
 
Styret kan utarbeide retningslinjer og instrukser til daglige leder. 
 
Dersom representantskapet ikke velger styre, skal oppgavene i § 5 ivaretas av representantskapet 
selv. 
 
 
§ 6 Kontorsted 
Agder Sekretariat KO sitt forretningssted skal være i en av deltakerkommunene. 
 
Representantskapet fastsetter kontorsted vurdert ut fra hensiktsmessighet. 
 
 
§ 7 Økonomi og fordeling av utgifter 
Representantskapet vedtar oppgavefellesskapets økonomiplan/årsbudsjett med angivelse av 
deltakernes driftstilskudd i samsvar med følgende fordelingsnøkkel: 


1. Hver kommune dekker en fast sum som tilsvarer 1/13 av 5/10 av totalutgiftene 
2. Videre dekker hver kommune en sum som tilsvarer sin prosentvise andel av 


innbyggerantallet i de 13 deltakerkommunene av 2/10 av totalutgiftene. 
3. I tillegg betaler hver kommune sin relative andel av antall møter som er avholdt i samtlige 13 


kommuner av 3/10 av totalutgiftene. 







4. I budsjettet for det enkelte år vil en ta utgangspunkt i folketallet pr. 1/1 det år budsjettet 
vedtas, samt et estimat for antall møter i den enkelte kommune 


5. Fordelingen av de virkelige utgiftene (regnskapet) foretas med grunnlag i folketallet pr. 1/1 i 
regnskapsåret og virkelig avholdte møter. 


 
Vedtatt årsbudsjett/økonomiplan oversendes til deltakerkommunene innen 25.09 hvert år, og 
innarbeides i deltakerkommunenes budsjett for kontrollarbeidet. 
 
Deltakerne faktureres forskuddsvis i to årlige terminer basert på vedtatt budsjett med avregning 
etter at godkjent regnskap foreligger. 
 
Agder Sekretariat KO har ikke myndighet til å ta opp lån. 
 
Tidligere innbetalt innskudd fra deltakerkommunene videreføres som disposisjonsfond i 
oppgavefellesskapet.  
 
 
§ 8 Representantskapets møter 
Møtene ledes av representantskapets leder. Representantskapet er vedtaksført når minst halvparten 
av representantene er til stede, og fatter vedtak med simpelt flertall. Ved votering i 
representantskapet skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. 
 
Representantskapets leder sørger for at det blir ført protokoll fra møtene. 
 
Innkallinger og protokoller sendes til ordfører og kommunedirektør i deltakerkommunene. 
 
Den enkelte kommune dekker utgifter til egen representant i representantskapet. Dersom det ikke 
oppnevnes eget styre, dekker Agder Sekretariat utgifter til representantskapet som styre i 
forbindelse med møter. 
 
Møtene i representantskapet og evt. styret kan avholdes som fjernmøter etter KL § 11-7. 
 
 
§ 9  Daglig leder 
Agder Sekretariat KO skal ha en daglig leder som er ansvarlig for den daglige ledelsen av sekretariatet 
og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir. 
 
Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i 
overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, bestemmelser og i henhold til de vedtak som er 
fattet av representantskap og styre. 
 
Daglig leder er sekretær og saksbehandler for representantskapet og styret. Daglig leder gir innstilling 
til saker som skal behandles. Daglig leder rapporterer til styret. 
 
Daglig leder har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker beslutter at 
daglig leder ikke skal møte. 
 
Daglig leder er de øvrige ansattes nærmeste overordnede, og utøver det daglige arbeidsgiveransvar 
innenfor delegerte fullmakter.  
 
Daglig leder gis anvisningsmyndighet innenfor rammen av budsjettet. 







Regninger som gjelder daglig leder, skal anvises av styreleder. 
 
 
§ 10 Regnskap og revisjon 
Regnskapet for Agder Sekretariat KO føres av en av deltakerkommunene eller av annen godkjent 
regnskapsfører. 
 
Representantskapet velger regnskapsfører og revisor. 
 
Regnskapet skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper og fastsettes av representantskapet. 
 
Revidert årsregnskap og årsberetning vedtas av representantskapet og oversendes 
deltakerkommunene til orientering. 
 
 
§ 11  Endringer i samarbeidsavtalen 
Representantskapet vedtar selv endringer i de delene av samarbeidsavtalen som gjelder andre 
forhold enn de som er nevnt i kommuneloven §19-4, fjerde ledd.  
Kommunestyrene i samtlige deltakerkommuner skal selv vedta avtaleendringer som gjelder nevnte 
forhold i kommuneloven §19-4, fjerde ledd.  
 
 
§ 12 Nye deltakere 
Opptak av nye kommuner som deltakere må godkjennes av alle deltakerkommunene gjennom 
vedtak i kommunestyrene. 
 
Representantskapet fremmer forslag om betingelser for inntreden som f.eks. innskuddsplikt og 
deltakertilskudd. 
 
 
§ 13 Utmelding av oppgavefellesskapet 
En deltakerkommune kan si opp samarbeidsavtalen ved å sende skriftlig oppsigelse til styret med 1 
års oppsigelsestid, regnet fra 31.12 det året avtalen sies opp. 
 
Vedtak om uttreden må fattes av kommunestyret selv. 
 
Representantskapet fastsetter betingelser for utmelding og legger dette fram for de respektive 
kommunestyrer for endelig godkjenning. 
 
Dersom den kommunen som melder seg ut ikke er enig i vilkårene for utmelding blir saken avgjort 
med endelig virkning av departementet.  
 
 
§ 14 Oppløsning av oppgavefellesskapet 
Forslag til oppløsning av oppgavefellesskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak 
om oppløsning må godkjennes av samtlige deltakere gjennom vedtak i kommunestyrene.  
 
Ved oppløsning fordeler deltakerkommunene samarbeidets eiendeler, og er forholdsmessig ansvarlig 
for andel av selskapets forpliktelser i samsvar med deltakerandel, jf. samarbeidsavtalens § 3.  
 







§ 15  Arkiv 
Agder Sekretariat KO skal holde arkiv for hvert kontrollutvalg. Ved enkeltstående kommunes 
uttreden av oppgavefellesskapet, skal avsluttet arkiv for hvert kontrollutvalg sendes til den 
respektive kommune. Det samme gjelder ved oppløsning av oppgavefellesskapet. 
 
 
§ 16 Rapportering til deltakerkommunene 
Representantskapet skal rapportere til sine deltakerkommuner via årsmelding. 
 
Innkallinger og protokoller fra representantskapets møter skal sendes ordførere og 
kommunedirektører i de deltakende kommuner til orientering. 
 
 
§ 17 Arbeidsgiveransvar 
Arbeidstakernes rettigheter etter arbeidsmiljøloven skal ivaretas av representantskapet.  
Agder Sekretariat KO skal være medlem av kollektiv pensjonsordning i KLP. 
 
 
§ 18   Habilitet 
Habilitetsreglene i forvaltningslovens kap. 2 og kommunelovens bestemmelser gjelder for ansatte og 
tillitsvalgte i oppgavefellesskapet. 
 
 
§ 19   Forplikting av sekretariatet 
Styreleder forplikter sekretariatet sammen med daglig leder. Styret kan gi generell eller spesiell 
fullmakt. 
 
Daglig leder representerer kontrollutvalgssekretariatet overfor andre i saker som kommer inn under 
daglig leder sitt ansvar i samsvar med § 9. 
 
 
§ 20 Tvister 
Tvist om tolkning av samarbeidsavtalen skal så langt råd er, løses ved at deltakerne søker ens 
forståelse. Dersom en ikke blir enige, skal tvisten avgjøres med bindende virkning ved voldgift etter 
reglene i tvistemålsloven.  
 
 
§ 21  Iverksettelse 
Agder Sekretariat KO er etablert og samarbeidet satt i verk fra og med 1. november 2023 etter 
forutgående behandling og tilslutning hos deltakerkommunene. Fra samme tidspunkt oppheves 
tidligere vedtekter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Samarbeidsavtalen er gyldig fra og med 01.11.2023, etter følgende vedtak i deltakende kommuner: 
 


Kommunestyre/sak Dato vedtatt Underskrift ordfører 
Bygland kommunestyre 
Sak  
 


  


Bykle kommunestyre 
Sak 
 


  


Evje og Hornnes kommunestyre 
Sak 
 


  


Farsund kommunestyre 
Sak 
 


  


Flekkefjord bystyre 
Sak 
 


  


Hægebostad kommunestyre 
Sak 
 


  


Iveland kommunestyre 
Sak 
 


  


Kvinesdal kommunestyre 
Sak 
 


  


Lindesnes kommunestyre 
Sak 
 


  


Lyngdal kommunestyre 
Sak 
 


  


Sirdal kommunestyre 
Sak 
 


  


Valle kommunestyre 
Sak 
 


  


Åseral kommunestyre 
Sak 
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Utskrift av styreprotokoll 07.09.22 


  


 


 
Eierkommuner: 


 
Ansatte: 


Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, 
Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, 
Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, 
Lyngdal, Sirdal, Valle, Åseral 
 


Daglig leder Willy Gill 
Telefon: 90 95 62 46 
E-post: willy.gill@asekretariat.no 


Rådgiver Inger Lise Austrud 
Telefon: 91 86 99 75 
E-post: inger.lise.austrud@asekretariat.no 


 


SAK 10/22 ENDRING AV ORGANISASJONSFORM TIL 
KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP MED FORSLAG 
TIL SAMARBEIDSAVTALE 


 
Behandling i møtet: 
Styret gjorde en mindre endring i forslag til saksutredning til kommunestyrene. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Det bes om at kommunestyrene fatter følgende vedtak i saken i løpet av 2022: 
 
1.  N.N. kommunestyre godkjenner omdanning av Agder Sekretariat fra §27-samarbeid til 


kommunalt oppgavefellesskap etter ny kommunelov kap. 19 med virkning fra 01.11.23. 
 
2.  N.N. kommunestyre godkjenner forslag til samarbeidsavtale for Agder Sekretariat 


Kommunalt oppgavefellesskap datert 07.09.22. 
 
3.  N.N. kommunestyre gir sin tilslutning til at møtene i representantskapet og evt. styret 


kan avholdes som fjernmøter etter KL § 11-7. 
 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
Vedlegg: 
Ny samarbeidsavtale, forslag datert 02.09.22 
Mal for sak til kommunestyrene 
Kommuneloven kap. 19 
Nåværende vedtekter 
 
 
Saksopplysninger: 
Styret foretok i sist møte en gjennomgang av utkast til ny samarbeidsavtale sammenholdt mot 
eksisterende vedtekter. Merknadene som styret kom med på møtet ble innarbeidet i 
samarbeidsavtalen. I etterkant har daglig leder fulgt opp de forhold som krevde videre 
oppfølging. Det gjaldt hovedsakelig bestemmelse om innmelding av nye deltakere. 
 
I forbindelse med budsjettarbeidet for 2023 har daglig leder lagt inn gjeldende tall i 
utgiftsfordelingsmodellen fra samarbeidsavtalen. For å få en utgiftsfordeling som best mulig 
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samsvarer med dagens utgiftsfordeling, har daglig leder foretatt en justering av modellen med 
følgende vekting av de ulike parameterne: 
 
Grunndel:  5/10 av totalutgiftene fordeles likt på eier-/deltakerkommunene 
Møteandel:  3/10 av totalutgiftene fordeles etter andel av møteaktivitet 
Innbyggerdel: 2/10 av totalutgiftene fordeles etter andel innbyggere 
 
Det er gjennomført en kvalitetssikring av samarbeidsavtalen med ekstern kompetanse. Denne 
medførte kun mindre justeringer som vil bli kommentert i møtet. 
 
 
Vurderinger: 
Slik daglig leder ser det, tilfredsstiller forslag til samarbeidsavtale de formelle kravene i 
kommunelovens §19-4.  I tillegg har man videreført det meste fra de gamle vedtektene. Det at 
samarbeidsavtalen i tillegg bygger på en eksisterende samarbeidsavtale fra et annet 
sekretariat, er i seg selv en kvalitetssikring. Så sammen med den grundige prosessen som 
styret har gjennomført, samt ekstern kvalitetssikring gjør det meg trygg på at det nå foreligger 
en samarbeidsavtale som tilfredsstiller formelle krav og som regulerer nødvendige forhold for 
eierne i tillegg til at den gir trygge og forutsigbare rammer for virksomheten. 
 
Når det gjelder framdrift, kan saken sendes over til kommunene i løpet av september for 
behandling der i løpet av høsten.  
 
Det kreves som kjent likelydende vedtak i alle eierkommunene for at omdanningen og 
samarbeidsavtalen skal være gyldig. 
Dersom vedtakene i kommunestyrene kommer på plass i løpet av høsten, kan styret og daglig 
leder forberede de praktiske forhold våren 2023 slik at alt er på plass til 01.11.23. 
 
Etter kommunevalget neste år skal det velges representantskap som da blir sekretariatets 
øverste organ. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Anbefaling fra styret til eierne: 
Styret er sekretariatets øverste organ og har de siste to årene hatt en grundig prosess knyttet til 
endring av organisasjonsform for Agder Sekretariat med vurdering av ulike 
organisasjonsformer. Denne har munnet ut i anbefaling av kommunalt oppgavefellesskap, KO 
som valgt modell. Det er også arbeidet grundig med utarbeidelse av samarbeidsavtale i tråd 
med bestemmelsene i kommunelovens §19-4. Styret har forsøkt å ta med seg relevante 
bestemmelser fra tidligere/gjeldende vedtekter og har også sett hen til samarbeidsavtaler i 
andre sammenlignbare oppgavefellesskap. 
 
Styret ser for seg at en omdanning fra et interkommunalt samarbeid etter gammel 
kommunelov § 27 til et kommunalt oppgavefellesskap etter ny kommunelov er en endring for 
å tilfredsstille ny/gjeldende kommunelov. Et kommunalt oppgavefellesskap er den 
organisasjonsformen som ligner mest på nåværende § 27-samarbeid.  Styret understreker at 
sekretariatets oppgaver ikke er forandret og at de vil fortsette som før. Forskjellen fra i dag er 
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at kommunestyrene må velge et medlem og et personlig varamedlem til representantskapet 
som nå blir sekretariatets høyeste organ. 
 
Styret anbefaler derfor eierne/deltakerne å slutte seg til valg av kommunalt oppgavefellesskap 
som ny organisasjonsform for Agder Sekretariat og at tilhørende forslag til samarbeidsavtale 
for oppgavefellesskapet vedtas. 
 
En viktig forutsetning for dette valget er at kommunestyrene gir anledning til bruk av 
fjernmøter.  
 
Det bes om at kommunestyrene fatter følgende vedtak i saken i løpet av 2022: 
 
1.  N.N. kommunestyre godkjenner omdanning av Agder Sekretariat fra §27-samarbeid til 


kommunalt oppgavefellesskap etter ny kommunelov kap. 19 med virkning fra 01.11.23. 
 
2.  N.N. kommunestyre godkjenner forslag til samarbeidsavtale for Agder Sekretariat 


Kommunalt oppgavefellesskap datert 07.09.22. 
 
3.  N.N. kommunestyre gir sin tilslutning til at møtene i representantskapet og evt. styret 


kan avholdes som fjernmøter etter KL § 11-7. 
 
 
 
Utskrift sendt elektronisk til: Kommunene v/ ordførere og kommunedirektører 
 
 
Rett utskrift: 
 
 
Willy Gill 
Daglig leder 
(sign.) 








Kapittel 19. Kommunalt oppgavefellesskap 
§ 19-1.Kommunalt oppgavefellesskap 


To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et kommunalt 
oppgavefellesskap for å løse felles oppgaver. Kommunestyrene og fylkestingene vedtar 
selv å opprette et oppgavefellesskap. 


Et oppgavefellesskap kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. 
Oppgavefellesskapet kan likevel gis myndighet til å treffe denne typen vedtak om interne 
forhold i samarbeidet og til å forvalte tilskuddsordninger. 


Oppgavefellesskapets navn skal inneholde ordene kommunalt oppgavefellesskap. 


De øvrige kapitlene i denne loven gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for 
oppgavefellesskap. 


§ 19-2.Deltakeransvar 


Den enkelte deltakeren i et kommunalt oppgavefellesskap har ubegrenset 
økonomisk ansvar for sin andel av oppgavefellesskapets forpliktelser. Til sammen skal 
andelene utgjøre oppgavefellesskapets samlete forpliktelser. 


Oppgavefellesskapets kreditorer må først gjøre sitt krav gjeldende mot 
oppgavefellesskapet. Hvis kreditor ikke får dekket kravet sitt innen 14 dager regnet fra 
påkrav, kan kreditor kreve den enkelte deltakeren for dennes andel av forpliktelsen. En 
deltaker som helt eller delvis har dekket sin andel av en fordring på oppgavefellesskapet, 
kan straks kreve tilbake utlegget sitt fra oppgavefellesskapet. 


En deltaker som trer ut av oppgavefellesskapet, fortsetter å ha økonomisk ansvar 
for sin andel av de forpliktelsene oppgavefellesskapet har på det tidspunktet deltakeren 
trer ut. Det samme gjelder hvis oppgavefellesskapet oppløses. 


§ 19-3.Representantskap 


Representantskapet er det øverste organet i et kommunalt oppgavefellesskap. 
Samtlige deltakere skal være representert med minst ett medlem i representantskapet. 
Hvert kommunestyre eller fylkesting velger selv sine medlemmer og minst like mange 
varamedlemmer. Hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen, velger 
representantskapet selv sin leder og nestleder. Det kan fastsettes i samarbeidsavtalen at 
vervene som leder og nestleder skal gå på omgang mellom deltakerne. 


I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform kan kommunestyret 
eller fylkestinget selv fastsette at kommunerådet eller fylkesrådet skal velge kommunens 
eller fylkeskommunens medlemmer. Rådet kan videredelegere denne myndigheten til 
enkeltmedlemmer av rådet hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe 
annet. 


Daglig leder i oppgavefellesskapet kan ikke være medlem av representantskapet. 


Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år hvis ikke 
noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen. Den enkelte deltakeren kan selv når som helst 
ved nyvalg skifte ut de medlemmene og varamedlemmene som deltakeren selv har 
valgt. Nye medlemmer og varamedlemmer velges for resten av valgperioden. 







Representantskapet kan selv opprette andre organer til styring av 
oppgavefellesskapet. Representantskapet velger selv en leder, en nestleder og øvrige 
medlemmer og varamedlemmer til slike organer. 


0 Endret ved lov 21 juni 2019 nr. 55. 


§ 19-4.Samarbeidsavtale 


Når det opprettes et oppgavefellesskap, skal det inngås en skriftlig 
samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i oppgavefellesskapet. 


De enkelte kommunestyrene og fylkestingene i alle deltakerkommunene skal selv 
vedta samarbeidsavtalen og avtaleendringer som gjelder noen av momentene nevnt i 
fjerde ledd. 


Representantskapet i oppgavefellesskapet vedtar selv endringer i de delene av 
samarbeidsavtalen som gjelder andre forhold enn de som er nevnt i fjerde ledd. Slike 
endringer vedtas med tilslutning av minst 2/3 av de avgitte stemmene hvis ikke noe 
annet er fastsatt i samarbeidsavtalen. Det kan fastsettes i samarbeidsavtalen at slike 
endringer skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv i samtlige 
deltakerkommuner. 


Samarbeidsavtalen skal fastsette 


a. oppgavefellesskapets navn 
b. om oppgavefellesskapet er et eget rettssubjekt 
c. hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet 
d. hvilke oppgaver og hvilken myndighet som er lagt til oppgavefellesskapet 
e. deltakernes innskuddsplikt og plikt til å yte andre bidrag til oppgavefellesskapet 
f. den enkelte deltakerens eierandel i oppgavefellesskapet og ansvarsandel for fellesskapets  


forpliktelser hvis ansvarsandelen avviker fra eierandelen 
g. om oppgavefellesskapet skal ha myndighet til å ta opp lån 
h. hva oppgavefellesskapet skal rapportere til deltakerne om 
i. hvordan deltakerne kan tre ut av oppgavefellesskapet 
j. hvordan oppgavefellesskapet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for at  


oppgavefellesskapets arkiver blir oppbevart etter at oppgavefellesskapet er oppløst. 
 



https://lovdata.no/LTI/lov/2019-06-21-55
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VEDTEKTER  


FOR   


AGDER  


SEKRETARIAT 
(Sekretariat for kontrollutvalg i Agder) 


 
§ 1 Hjemmel og deltakere 


 


Kommunene Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, 


Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Valle og 


Åseral har med hjemmel i lov om kommuner og fylkeskommuner § 27 opprettet et 


interkommunalt sekretariat med navn AGDER SEKRETARIAT. 


 


 


§ 2 Rettslig status 


 


AGDER SEKRETARIAT  er et eget rettssubjekt og styret har arbeidsgiveransvaret. 


Kontrollutvalgssekretariatet har ikke fullmakt til å ta opp lån. 


 


 


§ 3 Formål 


 


Formålet med kontrollutvalgssekretariatet er å: 


 


1. Tilby sekretariatstjenester til kontrollutvalg. 


2. Sekretariatsfunksjonen skal ivareta ansvaret for at saker som behandles av 


kontrollutvalgene er forsvarlig utredet, og at utvalgenes vedtak blir fulgt opp(jfr. 


kontrollutvalgsforskriften § 20, 2.ledd). 


3. Kontrollutvalgssekretariatet skal drives i balanse, slik at inntekter fra kommunene dekker 


kostnadene. 


 


 


§ 4 Eierandeler og deltakeransvar 


 


Kommunene sin eier- og ansvarsandel i kontrollutvalgssekretariatet er fastlagt med 1/16-del 


på hver. 


Delingsforholdet blir justert ved opptak av nye kommuner eller uttreden av kommuner i 


kontrollutvalgssekretariatet. 


 


 


§ 5 Innskuddsplikt 


 


Deltakerkommunene som nevnt i § 1 skyter ved etablering inn en kapitaltilskudd på totalt      


kr 640.000  i kontrollutvalgssekretariatet.  Ved eventuell senere opptak av nye 


deltakerkommuner fastsetter styret hva nye deltakere skal betale som innskudd. 
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§ 6 Kontrollutvalgssekretariatets ledelse 


 


Kontrollutvalgssekretariatet ledes av et styre og en daglig leder. 


 


 


§7 Styrets sammensetning 


 


Styret for kontrollutvalgssekretariatet har 4 medlemmer med 4 varemedlemmer i prioritert 


rekkefølge.   


Fellesmøte av kontrollutvalgsledere i deltakerkommunene velger styre.  Ved valg av 


medlemmer og varamedlemmer til styret tilstrebes best mulig fordeling ut fra geografiske 


forhold. 


Funksjonstiden følger kommunevalgperioden. Gjenvalg kan finne sted. 


Styret velger selv leder og nestleder.  


Daglig leder kan ikke være medlem eller varamedlem i styret. 


 


 


§  8 Innkalling til styremøte 


 


Styreleder innkaller til styremøte når han/hun finner det nødvendig eller når daglig leder eller 


styremedlem krever det. 


 


 


§  9 Saksbehandling i styret 


 


Styret gjør sine vedtak i møte under ledelse av styreleder eller nestleder. 


 


Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene møter.  Vedtak blir 


gjort med simpelt flertall.  Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende,   For øvrig 


henvises til reglene i kommunelovens § 38. 


 


Daglig leder er sekretær for styret, og tar del i styremøte med tale og forslagsrett, med mindre 


styret har bestemt annet i spesielle saker. 


 


Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene.  Protokollen underskrives av 


styrets medlemmer.  Utskrift av protokollen sendes styrets medlemmer samt 


kontrollutvalgsleder, ordfører og rådmann i deltakerkommunene. 


 


 


§  10 Styrets myndighet. 


 


Styret har ansvar for kontrollutvalgssekretariatets drift og organisering og skal ha alminnelig 


beslutningsmyndighet. Styret skal herunder: 


 Påse at virksomheten blir drevet i samsvar med lover og regler fra overordnet 


myndighet, kontrollutvalgssekretariatets formål, vedtekter, årsbudsjettet, samt andre 


vedtak og retningslinjer fastsatt av styret. 


 Styret kan inngå forpliktende avtaler med eksterne parter når dette er hjemlet i avtale 


med deltakerkommune(r ) , herunder om økonomisk dekning. 


 Gjøre vedtak om årsbudsjett for kontrollutvalgssekretariatet, herunder opprette og 


inndra stillinger.  Årsbudsjettet skal settes opp slik at det gir et realistisk bilde av 
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virksomheten og det forventede økonomiske resultatet av driften.  Årsbudsjettet skal 


fremmes til den enkelte kommune, slik at forslaget følger innstilling om årsbudsjett og 


økonomiplan til kommunestyret, jfr. forskrift for kontrollutvalg § 7-5. 


 Vedta årsberetning og regnskap samt fordeling av utgiftene på deltakerkommunene og 


andre oppdrag. Kommunelovens frister for å avlegge regnskap og årsmelding gjelder. 


 Ansette og avskjedige personale , og fastsette deres lønns- og arbeidsbetingelser. 


 Sørge for tilfredsstillende kontorlokaler, samt godkjenne evt. leiekontrakter. Styret 


bestemmer hvor selskapets kontor(er) skal ligge, vurdert ut fra hensiktsmessig 


organisering. 


 Godkjenne arbeidsoppgaver/oppdrag ut over det lovbestemte, og fastsette betaling for 


dette. 


 Styrets godtgjørelser fastsettes av Fellesmøte av kontrollutvalgsledere i 


deltakerkommunene 


 


 


§ 11 Daglig leder 


 


Kontrollutvalgssekretariatet skal ha en daglig leder som blir ansatt av styret.  Daglig leder 


skal administrere og lede kontrollutvalgssekretariatet i samsvar med vedtektene og de 


retningslinjer og pålegg som styret har gitt, og ellers etter de lover og regler som gjelder for 


virksomheten.  Daglig leder skal gjennomføre kontrollutvalgssekretariatets formål og de 


oppgaver som blir pålagt i vedtekter, vedtak og budsjett. 


 


Daglig leder gir innstilling i saker som skal behandles og er sekretær for styret. 


 


Daglig leder har anvisningsrett innenfor rammen av budsjettet. 


 


 


§ 12 Innhabilitet 


 


Om inhabilitet for ansatte i kontrollutvalgssekretariatet og medlemmer i styret gjelder 


forvaltningslovens  kap. 2 og kommunelovens bestemmelser. 


 


 


§ 13 Forplikting av kontrollutvalgssekretariatet  


 


Styreleder forplikter kontrollutvalgssekretariatet sammen med daglig leder. Styret kan gi 


generell eller spesiell fullmakt. 


 


Daglig leder representerer kontrollutvalgssekretariatet overfor andre i saker som kommer inn 


under daglig leder sitt ansvar i samsvar med § 11. 


 


 


§ 14 Kontrollutvalgssekretariatets inntekter 


 


Kommunene betaler sin del av kostnadene etter en delt modell: 


1. Antatt totalbeløp pr. kommune fastsettes ut fra den ressursbruk som fremkommer av 


møteplan og årlig aktivitet som respektive kontrollutvalg har fastsatt i budsjettåret. 


Den enkelte kommune betaler sin budsjetterte andel av utgiftene til AGDER 


SEKRETARIAT som a-kontobeløp forskuddsvis hvert halvår.  
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2. Utgifter ved arbeid som er bestilt særskilt av en kommune faktureres den aktuelle 


kommune fullt ut. 


 


 Avregning og oppgjør foretas straks endelig regnskap foreligger etter utgangen av det 


enkelte driftsåret basert på medgått timeforbruk. 


 


 Dersom oppdrag utføres for en kommune og andre kommuner drar nytte av resultatet i 


sitt arbeid skal utgiftene fordeles skjønnsmessig. Styret godkjenner utgiftfordelingen i 


slike saker. 


 


 


§ 15 Revisjon 


 


Kontrollutvalgssekretariatet skal ha revisor som velges av styret. 


 


 


§ 16 Nye deltakere 


  


Opptak av nye kommuner som deltakere må godkjennes av alle deltakerkommunene. 


 


 


§ 17 Vedtektsendringer 


 


Endringer i disse vedtektene krever tilslutning av samtlige deltakere gjennom beslutning i de 


respektive kommunestyrer. 


 


 


§ 18 Utmelding av kontrollutvalgssekretariatet 


 


Utmelding av kontrollutvalgssekretariatet skal skje med minst ett års skriftlig varsel til styret. 


Vedtak om utmelding må fattes av kommunestyret selv. 


Styret fastsetter betingelser for utmelding og legger dette fram for de respektive 


kommunestyrer for endelig godkjenning. 


Dersom den kommunen som melder seg ut  ikke er enig i vilkårene for utmelding blir saken 


avgjort med endelig virkning av departementet. 


 


 


§ 19 Oppløsning 


 


Oppløsning av kontrollutvalgssekretariatet kan bare skje dersom samtlige kommunestyrer har 


gjort vedtak om dette.  


Ved oppløsning fordeler deltakerkommune samarbeidetes eiendeler, og er forholdsmessig 


ansvarlig for andel av selskapets forpliktelser i samsvar med deltakerandel, jf. vedtektenes     


§ 4. 


Gjennomføring av en eventuell avvikling skal ellers skje etter alminnelige retningslinjer som 


gjelder for interkommunalt samarbeid etter KL § 27. 
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§ 20 Tvister 


 


Tvist om tolkning av vedtektene skal så langt råd er , løses ved at partene søker ens forståelse.  


Dersom en ikke blir enige, skal tvisten avgjøres med bindende virkning ved voldgift etter 


reglene i tvistemålsloven. 


 


 


§ 21 Øvrige bestemmelser 


 


For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelser om interkommunal samarbeid i 


kommuneloven. 


 


 


 


********** 


 


Vedtektene er godkjent av alle 16 kommuner som er eiere av selskapet gjennom vedtak i de 


respektive kommunestyrer 


 


 







Dersom det skulle være spørsmål knyttet til saken og videre behandling av denne, er det bare å
ta kontakt med daglig leder eller med styreleder.

Med hilsen
Agder Sekretariat

Ebba Farre Roksvold                                                                                                         Willy Gill
Styreleder                                                                                                                           Daglig leder
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