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Møteinnkalling  
 

Grimstad kontrollutvalg 

 
Dato: 07.09.2017 kl. 9:00  
Møtested: Formannskapssalen  
Arkivsak: 17/00165  
Arkivkode: 033   

 
Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: sander.haga.ask@temark.no eller på tlf: 99 35 85 99 

 

 

Vara møter kun på eget varsel. 

 

I tillegg møter følgende: 

Rådmann Tone Marie Nybø Solheim sak 32/17 og 33/17 kl. 09.00 
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34/17 17/13208-1 Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2018 Grimstad kommune 9 
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Sakene legges også ut på www.temark.no  

 

 

Arendal, 31.08.2017 

 

 

 

 

For kontrollutvalgsleder 

Gunnar Topland 

 

Sander Haga Ask 

Sekretær 

  

http://www.temark.no/
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Møteinnkalling 

5/17 Godkjenning av møteinnkalling 04.09.2017 

 
Arkivsak-dok.  17/00165-25 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 07.09.2017 5/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkallingen godkjennes. 
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Møteprotokoll 

5/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 12.06.2017 

 
Arkivsak-dok.  17/00165-26 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 07.09.2017 5/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møtet 12.06.2017 godkjennes. 

 

 

 
Vedlegg:  

- Protokoll Grimstad kontrollutvalg 12.06.2017 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

32/17 Orientering om pågående arbeidet med internkontrollen 

 
Arkivsak-dok.  16/03455-3 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 07.09.2017 32/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av administrasjonen orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget har tidligere blitt orientert om arbeidet med internkontrollen i kommunen og har 

selv gjennom forvaltningsrevisjonen av byggesaksbehandlingen konstatert 

forbedringsmuligheter for internkontrollen. Rådmannen har i etterkant av innkjøpssaken 

igangsatt en revidering av internkontrollen i kommunen som et ledd av oppfølgingen av denne 

saken. 

 

Saksopplysninger: 

Kommunen har ansvaret for mange oppgaver som er viktige for innbyggerne, og det er 

nødvendig med god styring for å ivareta innbyggernes behov for rettigheter. Kommunestyret har 

ansvaret for den kommunale egenkontrollen som igjen kan deles inn i rådmannens internkontroll 

og kommunestyrets kontroll av administrasjonen som skjer gjennom kontrollutvalget. En 

effektiv og god egenkontroll vil kunne redusere de statlige tilsynene og gi grunnlag for læring og 

forbedring. Kontrollutvalget har på vegne av kommunestyret et ansvar for å følge opp at 

rådmannen har en betryggende internkontroll.  

 

Rådmannen har ansvar for å etablere og følge opp at kommunen har et tilfredsstillende  

internkontrollsystem. Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 

forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll jf. 

Kommuneloven § 23 nr. 2. Internkontroll er de systemer og rutiner som rådmannen etablerer for 

å sikre tilstrekkelig styring, måloppnåelse og regeletterlevelse i kommunen.  

 

KS har utarbeidet et eget hefte «Rådmannens internkontroll – Hvordan få orden i eget hus?» til å 

bidra og gi praktisk støtte til kommuner som ønsker å styrke internkontrollen.. De tre viktigste 

rådene som KS gir i heftet er: 
1. Internkontroll og kontrollaktiviteter må være basert på risikoanalyser. 

2. Internkontrollen må i større grad være en del av ordinær ledelse og virksomhetsstyring. 

3. Det er nødvendig med mer formalisering av internkontrollen. 

 

God rolleavklaring og godt samspill mellom kommunestyret, kontrollutvalg, revisjon og 

rådmannen er trukket frem som en viktig forutsetning for god internkontroll. Det er derfor viktig 

at kontrollutvalget holder seg oppdatert på arbeidet med internkontrollen. Utviklingen av 
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internkontroll skjer kontinuerlig, og prosessen vil være ulik og tilpasset hver enkelt kommune. 

Heftet er vedlagt saken og det vises for øvrig til dette.  

 

Rådmannen vil i møtet orientere om det pågående arbeidet med internkontrollen i kommunen  

 

 
Vedlegg:  

- KS-Rådmannens internkontroll – Hvordan få orden i eget hus 

 

 

Vedlegg til sak 
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33/17 Oppfølging av handlingsplanen i innkjøpssaken 

 
Arkivsak-dok.  15/14310-160 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 07.09.2017 33/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget behandlet BDO-rapporten i møte 07.12.2016 og oversendte den for videre 

behandling til kommunestyret. Etter innstilling fra kontrollutvalget behandlet kommunestyret 

30.01.2017 BDO sin rapport av 07. Desember 2016 vedrørende kjøp av helsetjenester i Grimstad 

kommune. Kommunestyret fattet følgende vedtak i saken: 

 
1. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i BDOs rapport av 7. desember 2016 

vedrørende kjøp av helsetjenester i Grimstad kommune. Dette gjelder: 

- Forebygge brudd på anskaffelsesreglene 

- Heve kompetansen når det gjelder krav til anskaffelse av helsetjenester 

- Sikre forsvarlig støttefunksjon ved anskaffelsesprosesser 

- Avklare roller, fullmakt og ansvar ved anskaffelser/innkjøp 

- Sikre kvalitet i kontraktsdokumenter ved kjøp av helsetjenester 

- Gjennomføre leverandørkontroll 

Kommunestyret ber rådmannen legge frem en skriftlig plan for helse- og omsorgsutvalget 

og formannskapet om gjennomføring av tiltak, samt jevnlig rapportere skriftlig til både 

helse- og omsorgsutvalget, formannskapet og kontrollutvalget om fremdriften i dette 

arbeidet. 
2. Kommunestyret ber rådmannen om å sørge for at kommunen får på plass nye avtaler i tråd med 

lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 

3. Kommunestyret ber kontrollutvalget iverksette en forvaltningsrevisjon vedrørende varsling og 

ytringsklima blant ledere og ansatte i Grimstad kommune. 

4. Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ til en leverandørkontroll hos Farm in Action. 

Kontrollen gjennomføres av ekstern aktør, og rapport fra kontrollen legges så snart som mulig 

frem for kommunestyret. 

5. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å innhente ekstern juridisk vurdering av om vilkårene for 

innsyn i e-postkontoer for ytterligere belysning av sentrale spørsmål i BDO rapporten, er tilstede. 

Kontrollutvalget må komme tilbake til kommunestyret med en sak der en redegjør for økonomi 

og mandat for en eventuell gjennomgang av eposter. 

6. Kommunestyret forutsetter at rådmannen iverksetter nødvendige endringer i organisasjonen. Det 

kan være både strategiske, organisatoriske og personalmessige grep. Formannskapet skal holdes 

fortløpende orientert. 

7. Kommunestyret ber rådmannen umiddelbart sette i gang tiltak for å bedre kommunikasjonen, 

samt identifisere og løse opp i eventuelle konflikter blant ledere og ansatte i Grimstad kommune. 

Forbedringstiltakene bør knytte sammen identifiserte utfordringer med det pågående 

lederutviklingsprogrammet, og fremme en løsningsfokusert samarbeidskultur preget av tillit, 

trygghet og kreativitet. 
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8. Kommunestyret ber om at det settes opp en fast post på hvert kommunestyremøte i 2017 hvor 

rådmannen gir en skriftlig orientering vedrørende alle punktene ovenfor.  

9. Kommunestyret ber i løpet av 2017 om en sak hvor måten kommunen har organisert sin 

internkontroll med egen virksomhet blir belyst 

 

 

Saksopplysninger: 

Kommunestyret har gjennom sitt vedtak fra behandlingen av BDO rapporten bedt rådmannen om 

legge frem en skriftlig plan for gjennomføring av tiltak og jevnlig rapportere skriftlig til blant 

andre kontrollutvalget om fremdriften i arbeidet.  

 

Vedlagt til saken følger handlingsplanen av 28.08.2017. Handlingsplanen er ment som et 

arbeidsdokument og blir oppdatert fortløpende mens arbeidet pågår.  

 

 

Rådmann Tone Marie Nybø Solheim er invitert til møtet til å orientere om det pågående arbeidet 

 

 

 
Vedlegg:  

- Handlingsplan for oppfølging av innkjøpssaken v. 28.08.2017 

 

 

 

Vedlegg til sak 
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34/17 Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2018 Grimstad kommune 

 
Arkivsak-dok.  17/13208-1 

Arkivkode.  151  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 07.09.2017 34/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget innstiller på følgende budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 til 

kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Grimstad kommune 

med en ramme på kr. 2 634 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen: 

 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet 

skal følge formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til 

kommunestyret eller fylkestinget.  

 

Kontrollutvalget fremmer med dette en sak til kommunestyret (via formannskapet) om budsjett 

for kontrollutvalget sin. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Grimstad 

kommune for 2018. Kontrollutvalgets budsjett omfatter kostnadene til selve driften av utvalget, 

og i tillegg kostnadene til sekretariattjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester. 

Budsjettet er basert på tidligere budsjett- og regnskapstall og noe på anslag. 

 

Det å sørge for god kontroll og nødvendig tilsyn med driften av den kommunale virksomheten er 

høyaktuelt. Kontrollutvalget er kommunestyrets eget verktøy for gjennomføring av egenkontroll 

i virksomheten. Kommunestyret har ansvar for å sørge for at det blir bevilget tilstrekkelige 

ressurser til dette. 

 

 

Møtegodtgjørelse 

Posten «Møtegodtgjørelse mv.» avhenger både av aktiviteten i utvalget og hvilket 

godtgjøringsnivå kommunen ligger på. Budsjettet er sett i forhold til gjeldende reglement for 
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godtgjørelse til folkevalgte i Grimstad kommune. Kontrollutvalget har de siste årene budsjettert 

med 6 møter i året med leder og 4 medlemmer i utvalget. Behovet har vist seg å være større og 

det har blitt arrangert ekstramøter både i 2016 og 2017. Sekretariatet foreslår derfor å øke antall 

møter til 7 kontrollutvalgsmøter i 2018. Dette medfører økte kostnader på kr 7 940 i 

møtegodtgjørelser og arbeidsgiveravgift. Møtegodtgjørelsene er bundet opp mot 

stortingspolitikernes lønn og denne utvikler seg fra år til år. Fra juni 2017 er den blitt justert til 

928 602 kr. Utvalgsleder har en fast årlig godtgjørelse på tre prosent av dette og for hvert møte 

utbetales det en møtegodtgjørelse til utvalget på 1,5 promille av stortingsrepresentantenes lønn. I 

tillegg vil denne posten dekke arbeidsgiveravgift som utgjør 14 prosent av de totale 

godtgjørelsene. 

 

Kurs og opplæring 

Det er viktig at det blir satt av tilstrekkelige ressurser til opplæring og faglig oppdatering av 

utvalgets medlemmer. I tillegg er det av stor verdi å få god kontakt og erfaringsutveksling med 

kontrollutvalgsmedlemmer i andre kommuner. Sekretariatet anbefaler NKRF’s 

kontrollutvalgskonferanse i februar (Norges Kommunerevisorforbund) og/eller FKT’s 

fagkonferanse i mai (Forum for kontroll og tilsyn), samt vår- og høstkonferanser regionalt i regi 

av sekretariatet. Det å delta på kurs og konferanser hever kompetansen til utvalget og samtidig 

blir en møteplass for kontrollutvalgsmedlemmer både regionalt og nasjonalt.  

 

Kontrolltjenester 

Kontrolltjenester omfatter de tjenester/undersøkelser kontrollutvalget måtte ha behov for i sitt 

arbeid. Det er viktig at det bevilges nok ressurser til å gjennomføre andre undersøkelser 

kontrollutvalget finner nødvendig. I henhold til økonomiplanen som kontrollutvalget vedtok i 

forbindelse med budsjett saken i 2015 er det fra 2017 er det lagt inn årlige selskapskontroller. 

Nytt for 2018 er at revisjonen vil inkludere kostnadene til selskapskontroll i revisjonstilskuddet 

og kostnadene for dette forflyttes til posten «Tilskudd til revisjonsdistriktet». Kontrollutvalget 

har hatt behov for ekstra bevilgninger fra kommunestyret i både 2016 og 2017. Med bakgrunn av 

de to siste årenes økte kostander til kontrolltjenester foreslår sekretariatet at denne posten økes til 

kr. 100 000 i 2018. Kontrollutvalget vil få et større økonomisk spillerom til å iverksette 

nødvendige undersøkelser uten å forsinke igangsettelsen med å måtte sende en forespørsel til 

kommunestyret om ekstra midler.  

 

Sekretariat og revisjon 

Grimstad kommune har valgt å delta i to interkommunale selskaper for å løse kontroll-, tilsyns- 

og revisjonsoppgavene. Dette er Aust Agder revisjon IKS for revisjonsoppgaver og Agder og 

Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver for kontrollutvalget. 

For begge disse selskapene er det representantskapet som vedtar det endelige budsjettet og 

fordelingen av dette på medlemskommunene. Anslagene er derfor oppgitt av det enkelte 

selskapet under forutsetning om godkjenning i respektive representantskap.  

 

Kostnadene til revisjon er på kr. 2 157 000 fordeler seg slik: 

 

Tilskudd lovpålagt finansiell revisjon 630 000 

Tilskudd særattestasjoner og bistand 378 000 

Tilskudd kontrollutvalgsarbeid, møtevirksomhet og bistand KU 170 000 

Tilskudd forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 504 000 

Andel felleskostnader 473 000 

Totale revisjonskostnader 2 155 000 
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Kostnadene til sekretariatet beregnes etter kommunens størrelse, eierandel og antall møter i året. 

Hvis kontrollutvalget øker antall møter fra 6 til 7 i året slik sekretariatet foreslår vil det medføre 

økte kostnader til sekretariatet på kr 14 269. Totalt vil da en økning til 7 møter i året medføre en 

økt kostnad på kr 22 209.  

 

Forslag til budsjett 2018 

 Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett 

 2016 2016 2017 pr. august 17 2018 

Kontrollutvalget      

Møtegodtgjørelse mv. 55 000 138 313 80 000 77 357 87 000 

Litteratur, abonnement  1 200 2 000 1 200 2 000 

Matvarer 5 000 5 018 5 000 1 811 5 000 

Kurs/opplæring (inkl. reise) 60 000 48 014 60 000 23 964 60 000 

Kontrolltjenester 40 000 46 200 80 000  100 000 100 000 

Undersøkelse Helse og 
omsorgssektor KS-vedtak 2016 
(gjelder kun 2016) 

400 000 395 000    

Sum KU 560 000 633 745 227 000 204 332 254 000 

      

Sekretariat 210 000 198 500 205 000 102 450 225 000 

Tilskudd revisjonsdistrikt 2 019 000 2 019 000 2 096 000 1 572 000 2 155 000 

        

Sum kontrollvirksomhet 2 789 000 2 851 245 2 528 000 1 878 782 2 634 000 

 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget har selvstendig innstillingsrett til kommunestyret på budsjett for kontroll, tilsyn 

og revisjon i kommunen. Innstillingen skal derfor gå direkte til kommunestyret via 

formannskapet, og skal legges ved slik den foreligger fra kontrollutvalget når budsjettet 

oversendes fra rådmannen til kommunestyret. Kostnadene for sekretariats- og revisjonstjenester 

er estimater og det er representantskapet til begge selskapene som bestemmer de 

 

Etter sekretariatets vurdering vil det være nødvendig med en ramme på kr. 2 634 000 for 

kontroll, tilsyn og revisjon for Grimstad kommune i 2018. 
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35/17 Orientering fra revisor 07.09.2017 

 
Arkivsak-dok.  17/00284-8 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 07.09.2017 35/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å holde 

seg orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor kontrollutvalget 

gjennom året. 
 

 

 

  



 

 13  

36/17 Eventuelt 07.09.2017 

 
Arkivsak-dok.  17/00283-9 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 07.09.2017 36/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret 

a. Analyse av eposter i innkjøpsaken 

2. Neste møte blir 26.10.2017 kl. 09.00 

3. Eventuelt 

a. Brev fra datatilsynet av 05.07.2017 og svarbrev til datatilsynet av 18.08.2017. 

 

 

 
Vedlegg:  

- Brev fra datatilsynet av 05.07.2017 

- Svar på Datatilsynets brev til kontrollutvalget i Grimstad kommune av 18.08.2017 

 

 

Vedlegg til sak 
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