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Innledning: 
Agder Sekretariat ble etablert som eget selskap etter § 27 i kommuneloven den 20. desember 
2004 gjennom et fellesmøte av ledere av kontrollutvalgene i kommunene Audnedal, Farsund, 
Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal og 
Åseral etter vedtak i de respektive kommunestyrer. Fra 1. juli 2005 ble også kommunene 
Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle innlemmet i selskapet. 
Sekretariatets oppgaver er fastsatt i Forskrift for kontrollutvalg og selskapets vedtekter. 
 
Agder Sekretariat er et eget rettssubjekt og styret har arbeidsgiveransvaret. 
 
Sekretariatets oppgaver 
Kommunelovens § 77, nr. 10 bestemmer at ”Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for 
sekretærbistand til kontrollutvalget.” 
I forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner heter det i §20:  
Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand 
som til enhver tid tilfredsstiller utvalgets behov. 
Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og 
at utvalgets vedtak blir iverksatt. 
Sekretærfunksjonen kan ikke legges til kommunen eller fylkeskommunens administrasjon. Den 
som utfører revisjonsoppgaver for den enkelte kommunen eller fylkeskommunen kan ikke 
utøve sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. 
Den som utøver sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget er direkte underordnet 
kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir.  
Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ingen instruksjons- 
eller avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet.” 
 
Styret 
Styret i Agder Sekretariat består i henhold til vedtektene av fire medlemmer med fire 
varamedlemmer i prioritert rekkefølge.  Fellesmøte av kontrollutvalgsledere i 
deltakerkommunene velger styre.  Det skal ved valg av medlemmer og varamedlemmer 
tilstrebes best mulig fordeling ut fra geografiske forhold. Styrets funksjonstid følger 
kommunevalgperioden. 
Styret for perioden 2012-2015 er: 
 
Medlemmer: 
Bjarne Johansen, Evje og Hornnes, styreleder 
Malin Stokkeland, Kvinesdal, nestleder 
Ebba Farre Roksvold, Mandal, medlem 
Harald Lande, Lyngdal, medlem 
 
Varamedlemmer: 
1.Anne Gry Tønnessen, Hægebostad 
2. Morten Ovedal, Sirdal 
3. Jens Monstad, Marnardal 
4. Hallvard Lauvdal, Bygland 
 
Styret har i 2013 hatt 3 møter og behandlet 10 saker. 
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Styret vil spesielt nevne arbeidet som ble gjort i forbindelse med en henvendelse fra en 
arbeidsgruppe som representerte 14 kommuner og 2 fylkeskommuner, med en sondering med 
sikte på en eventuell innlemmelse i vårt selskap. Det ble avholdt flere møter med 
arbeidsgruppen i løpet av året. 
Styret foretok økonomiske beregninger med utgangspunkt i en utvidelse av selskapet som 
viste at enkelte av eierkommunene ville bli påført økte kostnader. Flere av eierkommunene 
hadde som svar på en tidligere henvendelse fra oss satt som vilkår for en eventuell 
innlemmelse av «nye» kommuner at kostnadene ikke måtte øke, men heller reduseres. 
Styret ønsket derfor en nærmere avklaring fra eierkommunene om det var grunnlag for å 
arbeide videre med saken. 
Saken ble avsluttet fra styrets side før denne avklaringen forelå, fordi det kom tilbakemelding 
fra nevnte arbeidsgruppe om at det ikke lenger var grunnlag for videre sonderinger.  
 
Sekretariatet 
Sekretariatet har følgende ansatte: 
 

 Kjell Ivar Hommen, daglig leder 
 Willy Gill, utvalgssekretær 

 
Selskapet leier kontorlokaler i Kvinesdal sparebank. Kvinesdal kommune er regnskapsfører 
for selskapet, og det kjøpes også andre kontortekniske tjenester av kommunen. 
Bruli Revisjon A/S, Flekkefjord er selskapets revisor. 
 
Selskapet har en samarbeidsavtale med tre kontrollutvalgssekretariat i Rogaland dersom det 
skulle oppstå en situasjon hvor vi fikk behov for bistand med saksbehandling ved langvarig 
sykefravær o.l. 
 
Selskapets virksomhet 
Sekretariatet hadde ansvaret for innkallingen og gjennomføringen av i alt 81 møter i 
kontrollutvalgene i 2013.  
Sekretariatet har ansvaret for at de enkelte sakene i utvalgene er forsvarlig utredet og at 
vedtakene blir formidlet til rette instans og at vedtakene blir fulgt opp. I tillegg til ordinær 
saksbehandling og oppfølging av vedtak har også sekretariatet det praktiske arbeidet rundt 
møtene, som ordning med møterom, innkalling, møtebok osv.  
Daglig leder og utvalgssekretær er saksbehandler for 8 kommuner hver. Dette fungerer etter 
vår vurdering godt, fordi begge da får en best mulig kunnskap og nærhet til  ”sine” 

kommuner, samtidig som det enkelte utvalg har en fast sekretær å forholde seg til. 
 
De ansatte har deltatt på to årlige landsdekkende konferanser i regi av NKRF. 
Videre deltok daglig leder på 2 møter i et ledernettverk sammen med lederne av 3 
kontrollutvalgssekretariat i Rogaland. Våre ansatte, sammen med de ansatte i disse 3 
sekretariatene, møtes på en årlig samling, for utveksling av erfaringer, kombinert med et 
sosialt arrangement. I 2013 foregikk denne samlingen i regi av Agder Sekretariat. 
 
Selskapets økonomi 
I sekretariatets budsjett for 2013 var tilskuddet fra hver eierkommune på kr 109 000. 
Driftsregnskapet for 2013 er gjort opp med et mindreforbruk på kr 17 525 i forhold til regulert 
budsjett.  
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Avslutning 
Som sekretariat for kontrollutvalgene er selskapet avhengig av et nært og godt samarbeid 
både med kommunestyret, administrasjonen og revisjonen i kommunene. Styret takker for 
samarbeidet som har vært i 2013, og ser frem til at det gode samarbeidet også fortsetter i året 
som kommer. Agder Sekretariat ønsker å være med og bidra til en velfungerende forvaltning 
og å skape størst mulig tillit til kommune som forvaltningsorgan, til beste for eierkommunene 
og den enkelte innbygger. 
 


