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Møteinnkalling  
 

Grimstad kontrollutvalg 

 
Dato: 26.10.2017 kl. 8:30  
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 kl. 08.30 

Enhetsleder for Byggesak Toril Smith Konradsen sak 39/17 

Skolesjef Niels Songe-Møller sak 40/17 

Kommunalsjef Trond-Vegar Johansen sak 41/17 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

6/17 17/00165-33 Godkjenning av møteinnkalling 26.10.2017 3 

Møteprotokoll 

6/17 17/00165-34 Godkjenning av protokoll fra møtet 07.09.2017 4 

Saker til behandling 

38/17 15/14310-173 Oppfølging av handlingsplanen i innkjøpssaken 5 

39/17 16/05401-10 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen om byggesaksbehandling 7 

40/17 17/04370-37 Orientering om oppfølging av skolemiljøsak 9 

41/17 17/14490-1 Orientering om andre tertialrapport 2017 11 

42/17 16/03411-8 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 12 
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43/17 17/14491-1 Møte- og arbeidsplan 2018 Grimstad kontrollutvalg 16 

44/17 17/14489-1 Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2017 19 

45/17 17/00284-10 Orientering fra revisor 26.10.2017 21 

46/17 17/00283-11 Eventuelt 26.10.2017 22 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no  

 

 

Arendal, 19.10.2017 

 

 

 

 

For kontrollutvalgsleder 

Gunnar Topland 

 

Sander Haga Ask 

Sekretær 
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Møteinnkalling 

6/17 Godkjenning av møteinnkalling 26.10.2017 

 
Arkivsak-dok.  17/00165-33 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 26.10.2017 6/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkalling godkjennes. 
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Møteprotokoll 

6/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 07.09.2017 

 
Arkivsak-dok.  17/00165-34 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 26.10.2017 6/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møtet 07.09.2017 godkjennes. 

 

 

 

 
Vedlegg:  

- Protokoll Grimstad kontrollutvalg 07.09.2017 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

38/17 Oppfølging av handlingsplanen i innkjøpssaken 

 
Arkivsak-dok.  15/14310-173 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 26.10.2017 38/17 

 

 

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:  
a. Forebygge brudd på anskaffelsesreglene  

b. Heve kompetansen når det gjelder krav til anskaffelse av helsetjenester  

c. Sikre forsvarlig støttefunksjon ved anskaffelsesprosesser  

d. Avklare roller, fullmakt og ansvar ved anskaffelser/innkjøp  

e. Sikre kvalitet i kontraktsdokumenter ved kjøp av helsetjenester  

f. 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. 
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Forbedringstiltakene bør knytte sammen identifiserte utfordringer med det pågående 

lederutviklingsprogrammet, og fremme en løsningsfokusert samarbeidskultur preget av tillit, 

trygghet og kreativitet.  

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. 

 

Rapport fra organiseringsprosjektet følger også med vedlagt. 

 

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

å følge opp handlingsplanen for innkjøpssaken. 

 

 

 
Vedlegg:  

- Rapport organiseringsprosjektet – Struktur 

- Handlingsplan for oppfølging av innkjøpssaken 28.09.2017 

 

 

Vedlegg til sak 
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39/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen om byggesaksbehandling 

 
Arkivsak-dok.  16/05401-10 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 26.10.2017 39/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

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

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget behandlet i møte 27.04.2016 sak 12/16 forvaltningsrevisjonsrapporten 

Byggesaksbehandling utarbeidet av Aust-Agder Revisjon IKS. 

 

Forvaltningsrevisjonsrapporten hadde følgende tre problemstillinger: 
- Er plan og byggesaksbehandlingen i Grimstad kommune av god kvalitet i henhold til formelle 

krav og forventninger? 

- Har Grimstad kommune organisert plan- og byggesaksavdelingen på en måte som sikrer 

kompetanse, kvalitetssikring og uavhengighet? 

- Har Grimstad kommune tilstrekkelig rutiner og praksis når det gjelder evaluering av 

oppfølgingen av politiske og administrative vedtak? 

 

I sin rapport påpeker revisjonen at kommunens saksbehandling i all hovedsak var i henhold til 

formelle krav og forventninger. Kommunen har enkelte rutiner som representerer elementer av et 

internkontrollsystem, men revisjonen konkluderer med at det ikke er organisert og formalisert på 

en slik måte at det kan betegnes som et skriftlig og helhetlig system for internkontroll. I 

rapporten fremkommer det at revisjonen ikke kan finne tilfredsstillende dokumentasjon til å 

kunne konkludere med om Grimstad kommune har fulgt sine tilsynsplikter i 2014, men at det for 

2015 var utarbeidet en tilsynsstrategi.  

 

Revisjonen anbefalte på bakgrunn av funnene i rapporten følgende: 
- Det bør iverksettes tiltak for å utarbeide et helhetlig internkontrollsystem for saksbehandlingen i 

byggesaksavdelingen. 

- Det anbefales at tilsynsfunksjonen i kommunen, med grunnlagt i tilsynsstrategien, blir fulgt opp. 

 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken: 

«Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til behandling i kommunestyret 

med følgende forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar rapporten «Byggesaksbehandling» til orientering og ber rådmannen følge 

opp anbefalingene i rapporten. 

 

Kommunestyret ber om at det iverksettes tiltak for å utarbeide et helhetlig internkontrollsystem 

for saksbehandlingen i byggesaksavdelingen. 
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Kommunestyret ber om at tilsynsfunksjonen i kommunen, med grunnlag i tilsynsstrategien blir 

fulgt opp.» 

 

Kommunestyret vedtok enstemmig kontrollutvalget forslag til vedtak. 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget fulgte opp rapporten i møte 27.04.217 sak 20/17. I møtet orienterte enhetsleder i 

Byggesaksavdelingen Kai Fagervik om situasjonen i avdelingen og oppfølgingen av rapporten. 

Det kom frem at avdelingen var inne i en overgangsfase med vesentlige endringer i 

bemanningen. Grunnet bemanningssituasjonen og ressurssituasjonen godkjente kommunestyret 

at antall ansatte i avdelingen skulle økes fra 7 til 8 ansatte. Byggesaksenheten fatter rundt 1100 

vedtak i året som tilsier omtrentlig 5 vedtak hver dag. Enhetsleder orienterte 27.04.2017 at det 

foreligger maler som skal sikre kvaliteten på saksbehandlingen og at det gjennom saks og 

arkivsystemet er kontroll av saksbehandlingsforløpet og saksbehandlingstiden. Videre ble det 

orientert om at det på bakgrunn av ressurssituasjonen var det ikke igangsatt noe arbeid med å få 

på plass et eget internkontrollsystem for byggesak.  

 

Det fremgår ikke av kommunens årsmelding hvorvidt det er gjennomført tilsyn i 2016 og om 

tilsynsstrategien er fulgt opp. Enhetsleder for byggesaksavdelingen orienterte derimot i møtet 

27.07.2017 om at det i ifølge tilsynsstrategien for 2016 skulle gjennomføres 20 tilsyn og at det 

ble gjennomført vesentlig flere enn det.  

 

På bakgrunn av administrasjonens orientering i saken fattet kontrollutvalget følgende vedtak i 

sak 20/17 

 

«Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning, og forutsetter at kommunen jobber videre 

med å etablere et helhetlig internkontrollsystem for byggesaksavdelingen og gjør det til en del av 

kommunens generelle arbeid med internkontroll. 

 

Kontrollutvalget ønsker en ny orientering om saken i oktobermøtet» 

 

Det fremgår av andre tertial 2017 at enheten har slitt ressursmessig og det har vært problemer 

med å komme ajour samlet sett. Dette har gått på bekostning av oppgaver som tilsyn, 

ulovlighetsoppfølging, og lovbestemte saksbehandlingsfrister. Det fremgår at oppfølgingen av 

forvaltningsrevisjonen vil bli satt på dagsorden utover i siste periode 2017 og videre i 2018.  

 

Administrasjonen er invitert til møtet for å orienter om oppfølgingen av rapporten og svare på 

spørsmål fra kontrollutvalget. Administrasjonen vil spesielt orientere om arbeidet med 

internkontroll i byggesaksavdelingen og tilsyn gjennomført i 2017.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet har ikke kommet med et forslag til vedtak i saken i påvente av administrasjonens 

redegjørelse, men vil kunne komme med et forslag til vedtak i møtet etter orienteringen fra 

administrasjonen.  

 
Vedlegg:  

- Forvaltningsrevisjonsrapport Byggesaksbehandling 
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40/17 Orientering om oppfølging av skolemiljøsak 

 
Arkivsak-dok.  17/04370-37 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 26.10.2017 40/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

I kontrollutvalgets møte 07.09.2017 sak 36/17 (Eventuelt) orienterte kommunalsjef Bjørn 

Kristian Pedersen og skolesjef Niels Songe-Møller om skolemiljøet ved en skole i Grimstad 

kommune og fylkesmannens tilsyn vedrørende samme sak. Det ble orientert om hvordan 

kommunen fulgte opp tilsynet og hvilke tiltak som ble iverksatt for å imøtekommet 

fylkesmannens vedtak. Kontrollutvalget ba om å bli holdt løpende orientert om saken.  

 

Saksopplysninger: 

19. juni 2017 fikk Grimstad kommune brev fra Fylkesmannen i Aust – og Vest-Agder der man 

må påla Grimstad kommune og en barneskole flere tiltak knytte til klagesaker fra tre foreldre ved 

skolen Kommunen hadde frist til 21.08.2017 å rapportere tilbake til rådmannen om iverksatte 

tiltak for å følge opp fylkesmannens vedtak. Neste frist for kommunen er 01.11.2017. I brevet fra 

Fylkesmannen datert 19. juni 2017 fikk skolen/kommunen tre likelydende brev med følgende 

pålegg: 

 

 NN (eleven) skal møte ansatte på skolen og SFO som tar elevens opplevelser på alvor og følger 

opp i samsvar med handlingsplikten. 

 Fylkesmannen pålegger Grimstad kommune å søke bistand fra eksterne fagmiljøer, for vurdering 

og utvikling av XX barneskoles systematiske arbeid med skolemiljøet på alle trinn. Det skal 

legges særlig vekt på å øke skolens kompetanse for å håndtere elever som av ulike grunner har 

tilpasningsvansker. 

 Kommunen må tilby NN profesjonell samtalehjelp for å bearbeide tidligere opplevelser. Det skal 

være frivillig å motta hjelpen. 

 Skolen må, med bistand av profesjonell hjelp, møte foreldrene for å bygge opp tillitt igjen og for 

å skape et bedre samarbeidsklima for alle parter. 

 Videreføring av klassedeling må vurderes ut fra reglene i opplæringsloven § 8-2 om forsvarlig 

gruppestørrelse og som skal bidra til trygghet for NN. 

 

I sak PS 17/124 i kommunestyre orienterer administrasjonen om saken og hvilke tiltak som er 

blitt iverksatt av kommunen. Det fremkommer av orienteringen til kommunestyret at det har blitt 

utarbeidet planer, inngått avtaler og igangsatt flere tiltak for å oppfylle påleggene som ble gitt av 

Fylkesmannen. For administrasjonens fullstendige redegjørelse vises til det vedlagte sakspapir 

fra sak PS 17/124. Det fremkommer i saken at rådmannen sterkt beklager at flere av elevene og 

deres foreldre har opplevd en vanskelig og vond situasjon ved skolen før de fem elevene byttet 

til en annen skole i Januar 2017. Videre fremgår det at administrasjonen mener tiltakene som var 
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iverksatt frem til da ikke var tilstrekkelige. Rådmannen mener saken er inne i et godt 

utviklingsspor. 

 

Foreldrene til de aktuelle barnene i saken har ved Gaute Bjørnsen i GB reflektor sendt et eget 

brev til kommunestyret hvor fremholdes at det er alvorlige faktafeil i administrasjonens 

orientering i sak PS 17/124. Det fremholdes videre at kommunen fremdeles nekter å innse 

behovet for å iverksette de tiltak som er nødvendig for å muliggjøre en trygg tilbakeføring av 

barna til sin nærskole. Brevet fra Gaute Bjørnsen er vedlagt saken. 

 

Administrasjonen er invitert til møtet for å orientere om saken og svare på eventuelle spørsmål 

fra kontrollutvalget.  

 

 
Vedlegg:  

- Sakspapir kommunestyret PS 17/124 

- Brev frå Gaute Bjørnsen datert 13.10.2017 

 

 

Vedlegg til sak 
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41/17 Orientering om andre tertialrapport 2017 

 
Arkivsak-dok.  17/14490-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 26.10.2017 41/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar tertialrapporten til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget behandlet ikke tertialrapporter fra rådmannen, bare årsregnskapet. Som et ledd i 

å sikre egenkontrollen knyttet til at kommunens økonomiske forvaltning foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak mv. (Kommuneloven §77 punkt 4), vil det likevel være 

naturlig at kontrollutvalget holder seg oppdatert om den økonomiske situasjonen og utfordringer 

gjennom året. 

 

Vedlagt følger saksfremlegget til kommunestyrets sak 17/112 2. tertial rapport 2017. Den 

fullstendige tertialrapporten legges ikke ved saken, men kan finnes i sakspapirene til 

kommunestyret sak 17/112. 

 

Administrasjonen er invitert til møtet for å orientere om kommunens økonomi pr. 2 tertial 2017. 

 

 

 
Vedlegg:  

- 2. tertialrapport 2017 saksfremlegg PS 17-112 

 

Vedlegg til sak 
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42/17 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 

 
Arkivsak-dok.  16/03411-8 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 26.10.2017 42/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Budsjettering og 

økonomistyring i helse og omsorg. Revisjonens bes starte arbeidet umiddelbart og det forventes 

at rapporten leveres til behandling våren 2018. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget vedtok i sak 2/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 å innstille til 

kommunestyret: 

«Kommunestyret tar overordnet analyse til orientering og vedtar plan for forvaltningsrevisjon 

2016-2019 som den foreligger.  

 

Kontrollutvalget gis myndighet til å endre planen i perioden, og utvalget rullerer planen etter 2 

år.» 

 

Kommunestyret behandlet plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 og kontrollutvalgets 

innstilling i møte 29.03.2016 sak 29/16. Kommunestyret vedtok enstemmig kontrollutvalgets 

forslag til vedtak.  

 

Det er siden Plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt vært en utvikling i Grimstad kommune som 

vil kunne påvirke prioriteringen av prosjekter i planen. Kontrollutvalget får derfor en egen sak 

hvor utvalget kan ta stilling til en eventuell omprioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter i 

perioden. 

 

Ved kommunestyrets vedtak i sak 29/16 ble Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 vedtatt med 

følgende prosjekter: 
- Budsjettering og økonomistyring i Helse og omsorg – Gjennomgang av budsjetteringsprosessen 

og rutiner for økonomisk oppfølging av tjenesteområder. 

- Eldreomsorg – kvalitetsvurdering av eldreomsorgen basert på utvalgte kvalitetsindikatorer 

- Barnevernstjenesten – Saksbehandlingsrutiner og internkontrollsystem i barnevernstjenesten 

 

Det blir i revisjonens forslag til plan for forvaltningsrevisjon påpekt at listen ikke nødvendigvis 

er rangert etter risiko- og vesentlighetsvurderinger, men etter tiltenkt gjennomføringstidspunkt.  

 

Det ble i 2016 ikke startet noen forvaltningsrevisjon i henhold til planen. Kontrollutvalget hadde 

i stedet fokus på gjennomføringen av undersøkelsene vedrørende kjøp av helsetjenester og 

kontrollutvalget fattet sitt vedtak i saken 07.12.2016. Det ble i BDO sin rapport til 

kontrollutvalget fremhevet at Grimstad kommune hadde utfordringer knyttet til varsling og 

ytringsklimaet i kommunen. I kontrollutvalgets vedtak kom det frem at kontrollutvalget ønsket å 
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følge opp de forholdene som kom frem vedrørende varsling i kommunen. Kommunestyret ba 

også i forbindelse med behandlingen av BDO rapporten i møte 30.01.2017 om at 

kontrollutvalget gjennomførte en forvaltningsrevisjon om varsling og ytringsklimaet i Grimstad 

kommune. Denne forvaltningsrevisjonen ble behandlet av kontrollutvalget 07.09.2017. I samme 

møte under sak 35/17 kom kontrollutvalget med et ønske om å få en egen sak om revidering av 

plan for forvaltningsrevisjon i neste møte. Forrige gang kontrollutvalget reviderte planen var i 

møtet 09.02.2017 etter kommunestyrets vedtak om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon om 

Varsling og ytringsklima.  

 

 

Saksopplysninger: 

I den eksisterende planen er første prosjektet «Varsling og ytringsklima» som er blitt 

gjennomført. Deretter er det «Budsjettering og økonomistyring i Helse og omsorg». Dette 

prosjektet er i revisjonens risiko og vesentlighetsvurdering vurdert til «høy». Det har de siste 

årene vært gjentagende merforbruk i sektoren hvert år. Kommunestyret vedtok 07.11.2016 å be 

rådmannen om å legge frem en konkret handlingsplan for gjennomgang av budsjettprosessen- og 

rutiner for helse- og omsorgssektoren.   

 

Det har det siste året vært stor oppmerksomhet rundt helse og omsorgssektoren i Grimstad 

kommune med kontrollutvalgets undersøkelser om kjøp av helsetjenester og flere tilsyn fra 

fylkesmannen. Både kontrollutvalgets og fylkesmannens tilsyn har avdekket avvik i sektoren og 

som kommunen nå jobber med å lukke. De to øvrige prosjektene i planen er eldreomsorg og 

barnevernstjenesten som begge hører inn under Helse og omsorgssektoren. 

 

Når kontrollutvalget skal revidere plan for forvaltningsrevisjon bør utvalget ta utgangspunkt i 

den overordnede analysen gjennomført av revisjonen, den vedtatte plan for forvaltningsrevisjon, 

føringer fra kommunestyret, gjennomførte rapporter og tilsyn, og øvrige saker som kan være 

aktuelle for forvaltningsrevisjon. I den gjeldende plan for forvaltningsrevisjon er følgende 

prosjekter prioritert: 
- Varsling og ytringsklima i Grimstad kommune (gjennomført) 

- Budsjettering og økonomistyring i Helse og omsorg – Gjennomgang av budsjetteringsprosessen 

og rutiner for økonomisk oppfølging av tjenesteområder. 

- Eldreomsorg – kvalitetsvurdering av eldreomsorgen basert på utvalgte kvalitetsindikatorer 

- Barnevernstjenesten – saksbehandlingsrutiner og internkontrollsystem i barnevernstjenesten. 

 

Andre områder som revisjonen vurderte i forbindelse med overordnet analyse og forslaget til 

plan for forvaltningsrevisjon er følgende temaer med revisjonens risikovurdering i parentes: 
- Offentlige anskaffelser (Høy) 

- Flyktningtjenesten (Middels) 

- Samfunn og miljø (Middels) 

- Byggesak (Middels) 

- Sosialtjenesten (Middels) 

- Skole (Middels) 

- Barnehage (Middels) 

 

I tillegg til kommunens egenkontroll fører statlige organer også tilsyn med Grimstad kommune 

og det kan være en fordel om den statlige tilsynsaktiviteten og kommunale egenkontrollen 

koordineres. Følgende statlige tilsyn er planlagt i 2017 for Grimstad kommune: 
- Statens Vegvesen – parkeringsforskriften 

- Skatt Sør – stedlig kontroll med skatteoppkreveren 

- Mattilsynet – Produksjonshygiene kjøkken 

- Mattilsynet – drikkevannsforsyning 
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- Fylkesmannen – Forsøpling. 

- Fylkesmannen – Tilsyn og godkjenning av barnehager og skoler (folkehelse/miljørettet 

helsevern) 

- Fylkesmannen - Kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykiske 

lidelser 

 

I forbindelse med saksforberedelsene ble rådmannen kontaktet og forespurt hvorvidt det var 

noen områder som administrasjonen ønsket en forvaltningsrevisjon på. Rådmannen oversendte 

følgende vedtak fra rådmannens ledermøte som et innspill til kontrollutvalget: 
«Tilbakemelding til kontrollutvalget at Rådmannen anbefaler 

1. budsjettering og økonomistyring i Helse og omsorg.» 

 

I den vedtatte Plan for forvaltningsrevisjon er neste prosjekt Budsjettering og økonomistyring i 

Helse og omsorg. Hvis kontrollutvalget ønsker å starte dette prosjektet har revisor gitt uttrykk for 

at oppstart bør være umiddelbart. Rapporten vil da bli klar for behandling og tiltak kan 

iverksettes før budsjettprosessen for 2019 startes. På bakgrunn av dette vil revisor utarbeide et 

notat og en prosjektplan for prosjektet til møtet. Dette er ikke vedlagt saken, men vil bli 

ettersendt kontrollutvalget. Kontrollutvalget kan da godkjenne prosjektplanen i møtet og 

revisjonen umiddelbart starte prosjektet.  

 

Kontrollutvalget må selv vurdere hvorvidt man skal endre hele planen, legge til enkelte 

prosjekter eller beholde planen slik den er i dag. Videre må utvalget vurdere hvilken 

forvaltningsrevisjonsprosjekt de ønsker å starte. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

I henhold til revisjonens vurderinger gjort i forbindelse med utarbeidelsen av overordnet analyse 

er det neste aktuelle som ikke allerede i lagt inn i planen prosjektet offentlige anskaffelser. 

Sekretariatet vil minne om at den overordnede analysen ble utarbeidet høst og vinter 2015/2016 

og situasjonen kan ha endret seg. De siste årene har kontrollutvalget behandlet to rapporter om 

offentlige anskaffelser av henholdsvis Aust-Agder Revisjon IKS og BDO. Begge rapportene 

påpekte alvorlige avvik fra regelverket og administrasjonen er nå i gang med å lukke disse. 

Sekretariatet er derfor av den oppfatning at det vil være mindre hensiktsmessig med en 

forvaltningsrevisjon på offentlige anskaffelser på det nåværende tidspunktet. Kontrollutvalget 

kan eventuelt vurdere å gjennomføre en oppfølgende forvaltningsrevisjon mot slutten av 

perioden på bakgrunn av funnene i revisjonsrapporten og BDO sin rapport til kontrollutvalget. 

 

Sekretariatet vil på bakgrunn av den allerede vedtatte Plan for forvaltningsrevisjon og 

rådmannens innspill, anbefale kontrollutvalget om å starte et forvaltningsrevisjonsprosjekt om 

budsjettering og økonomistyring i Helse og omsorgsektoren. Revisjonen bør ta hensyn til det 

arbeidet som allerede er gjennomført og gjennomføres av rådmannen. På den måten vil 

forvaltningsrevisjonen koordinere og komplimentere det øvrige arbeidet. Sekretariatet vil i møtet 

kunne bistå kontrollutvalget med å vurdere om prosjektplanen som revisjonen legger frem vil 

undersøke det kontrollutvalget ønsker. 

 

 
Vedlegg:  

- Overordnet analyse av Grimstad kommune 

- Vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 
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Vedlegg til sak 
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43/17 Møte- og arbeidsplan 2018 Grimstad kontrollutvalg 

 
Arkivsak-dok.  17/14491-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 26.10.2017 43/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møte og arbeidsplan 2018 for Grimstad kontrollutvalg godkjennes. 

 

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og 

avholde de møter utvalget ønsker. 

 

Møtedatoer 2018: kl. 09.00, 01.02 - 15.03 – 25.04 – 14.06 – 06.09 – 25.10 – 06.12 

 

Saken oversendes kommunestyret til orientering.  

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Sekretariatet legger med dette frem en gen sak om møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget i 

2018.  

 

Saken skal videre legges frem som en orienteringssak i kommunestyret. 

 

Møte- og arbeidsplanen er ikke å forstå som en fullstendig presentasjon av alle de 

oppgaver/saker som kontrollutvalget vil behandle i løpet av året, men legger verkt på de 

oppgaver som utvalget etter egen forskrift er pålagt å behandle. 

 

Kontrollutvalget i Grimstad kommune har vedtatt å ha 7 møter i året fra 2018, fordelt på fire 

møter på våren og tre møter på høsten. Lengden på møtet bestemmes av antall saker som skal 

opp i møtet.  

 

Sekretariatet legger frem forslag til følgende møtetidspunkt og forslag til agenda for 2018: 
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Grimstad kommune 

Kontrollutvalget 

Møte- og arbeidsplan 2018 
Torsdag 01.02.2018 kl. 09.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Revisor egenvurdering av uavhengighet 2018 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

Torsdag 15.03.2018 kl. 09.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Årsmelding kontrollutvalget 2017 

- Årsrapport 2017 kemneren i Grimstad 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

Onsdag 25.04.2018 kl. 09.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Årsregnskap og årsmelding 2017 for Grimstad Bolig- og tomteutvikling KF 

- Årsregnskap og årsmelding 2017 Grimstad kulturhus KF 

- Årsregnskap og årsmelding 2017 Grimstad kommune 

- Samordnet tilsynskalender for Grimstad kommune 2018 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

Torsdag 14.06.2018 kl. 09.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Orientering om første tertialrapport 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

Torsdag 06.09.2018 kl. 09.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

Torsdag 25.10.2018 kl. 09.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Orientering om andre tertialrapport 

- Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Varsling og Ytringsklima 

- Møte og arbeidsplan kontrollutvalget 2018 

- Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017  

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

Torsdag 06.12.2018 kl. 09.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Orientering om budsjett Grimstad kommune 2019 
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- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

 

 

Planen er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp saker og avholde de møter de 

ønsker. 

 

Det kan være aktuelt å kalle inn representanter fra administrasjonen for å orientere om aktuelle 

saker/temaer utover de punktene som er nevnt ovenfor. 
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44/17 Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2017 

 
Arkivsak-dok.  17/14489-1 

Arkivkode.  216  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 26.10.2017 44/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 

Kommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i 

revisjonsarbeidet. De bestemmelser revisor skal følge er i hovedsak: 
- Kommuneloven med forskrifter 

- Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. 

- Internasjonale revisjonsstandarder (International Standards on Auditing – ISA) 

 

Revisjon av kommunen utgjør i henhold til forskrift om revisjon to hovedoppgaver: 

regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Aust-Agder Revisjon IKS er valgt som revisor for 

Grimstad kommune og har avtale om å levere disse tjenestene for kommunen. 

 

Overordnet revisjonsstrategi 2017 er et overordnet planleggingsdokument for gjennomføring av 

regnskapsrevisjon i regnskapsåret 2017. Formålet med revisjonsstrategien er å planlegge 

tilstrekkelig og effektive revisjonshandlinger for regnskapsrevisjon. Revisjonsstandarden ISA 

300 «Planlegging av revisjon av et regnskap» ligger til grunn for vedlagt dokument. 

 

Den overordnede revisjonsstrategien, sammen med revisjonens øvrige muntlige og skriftlige 

rapporteringer, skal dekke kravene som stilles til dokumentasjon av revisjonens prioriteringer 

innen regnskapsrevisjon. Dokumentet er også en hjelp til å oppfylle kontrollutvalgets tilsyns- og 

påseansvar overfor revisjonen 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet mener den overordnede revisjonsstrategien, sammen med revisjonens øvrige 

muntlige og skriftlige rapporteringer, dekker kravene som stilles til dokumentasjon av 

revisjonens prioriteringer innen regnskapsrevisjon. Dette dokumentet er også en hjelp til å 

oppfylle kontrollutvalgets tilsyn- og påseansvar overfor revisjonen.  

 

Overordnet revisjonsstrategi er revisors dokument og skal bare tas til orientering av 

kontrollutvalget 

 

 
Vedlegg:  

- Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2017 Grimstad kommune 
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Vedlegg til sak 
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45/17 Orientering fra revisor 26.10.2017 

 
Arkivsak-dok.  17/00284-10 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 26.10.2017 45/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken 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. 
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46/17 Eventuelt 26.10.2017 

 
Arkivsak-dok.  17/00283-11 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 26.10.2017 46/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret 

2. Neste møte blir 07.12.2017 

3. Eventuelt 

a. Status i saken om analyse av eposter 

 

 
Vedlegg:  

- Brev fra Datatilsynet datert 05.10.2017 

 

 

Vedlegg til sak 
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