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Møteprotokoll  
 

Arendal kontrollutvalg 

 
Dato: 01.11.2017 kl. 10:00 – 14:45 

(Virksomhetsbesøk Nyskogen bo- og omsorgssenter kl. 09:00 – 10:00) 
Sted: Arendal kultur- og rådhus, Møterom "Glassburet" (bak kantina) 
Arkivsak: 16/14184 
  
Til stede:  Per-Jakob Haakstad (leder), Liv Andersen (nestleder), Anne Rostad (medlem), 

Terje Stiansen (medlem),  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Tor Jakobsen (varamedlem for Kristen Bjormyr) 

  
Forfall:  Kristen Bjormyr (varamedlem) 
  
Andre: Avdelingsleder Monica Berg Eliassen, sak 50/17 (på Nyskogen bo- og 

omsorgssenter) 
Enhetsleder koordinerende enhet Nina Evensen Smith, sak 50-51/17 
Enhetsleder institusjon Svein Elgvin, sak 50-51/17 
Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Per Øyvind Larsen, sak 51/17 
Rådgiver fagsystemer og velferdsteknologi Merethe Knatterud, sak 51/17 
Rådgiver rådmannens stab oppvekst Frode Olsen, sak 52/17 
Barnevernleder Iris Anette Olsen, sak 58/17 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes (t.o.m. sak 57/17) 
 

  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  
 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

7/17 16/14184-39 Godkjenning av innkalling 1.11.2017 3 

Møteprotokoll 

7/17 16/14184-38 Godkjenning av protokoll fra møte 27.9.2017 4 
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Saker til behandling 

50/17 17/15014-1 Orientering om livsgledesertifisert sykehjem 5 

51/17 16/13109-3 Tildeling av helse- og omsorgstjenester 6 

52/17 17/15015-1 Psykososialt miljø i skolene i Arendal kommune 7 

53/17 15/12553-29 Revurderinger knyttet til Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 
Arendal 

8 

54/17 17/14954-2 Prosjektplan for selskapskontroll Agder Arbeidsmiljø IKS Arendal 9 

55/17 17/14165-1 Møte- og arbeidsplan 2018 Arendal kontrollutvalg 10 

56/17 16/14191-13 Orienteringer fra revisor 1.11.2017 11 

57/17 16/14195-13 Referatsaker 1.11.2017 12 

58/17 15/16251-37 Oppfølging av bystyrets vedtak om tiltak i barnevernet 13 

59/17 16/14315-13 Eventuelt 1.11.2017 14 

    

 
 
Arendal, 01.11.2017 
 
 
Per-Jakob Haakstad      Benedikte Muruvik Vonen 
Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

7/17 Godkjenning av innkalling 1.11.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 01.11.2017 7/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Innkalling til møte 1.11.2017 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Innkalling til møte 1.11.2017 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

7/17 Godkjenning av protokoll fra møte 27.9.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 01.11.2017 7/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 27.9.2017 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Protokoll fra møte 27.9.2017 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

50/17 Orientering om livsgledesertifisert sykehjem 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 01.11.2017 50/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

Det ble i forkant av møtet gjennomført et virksomhetsbesøk ved Nyskogen bo- og 
omsorgssenter. Kontrollutvalget fikk en omvisning i enkelte områder av institusjonen og en 
orientering om livsgledesertifisert sykehjem ved avdelingsleder Monica Berg Eliassen, 
enhetsleder koordinerende enhet Nina Evensen Smith og enhetsleder institusjon Svein Elgvin. 
De svarte på spørsmål i forbindelse med orienteringen. Nina Evensen Smith og Svein Elgvin 
var også med til kontrollutvalgets møte på Arendal Rådhus. 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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51/17 Tildeling av helse- og omsorgstjenester 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 01.11.2017 51/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Per Øyvind Larsen orienterte om gjennomføringen av og 
erfaringene fra forbedret system for tildeling av helse- og omsorgstjenester vedtatt i november 
2016 og svarte på spørsmål. 
 
Rådgiver fagsystemer og velferdsteknologi Merethe Knatterud orienterte om 
kommunikasjonsflyt og internkontroll i grensesnittet mellom sykehus og kommunale tjenester 
og internt mellom kommunale tjenester i det samme grensesnittet og svarte på spørsmål. 
 
Enhetsleder koordinerende enhet Nina Evensen Smith ga utfyllende kommentarer og svarte på 
spørsmål. Enhetsleder institusjon Svein Elgvin var også til stede under behandlingen. 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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52/17 Psykososialt miljø i skolene i Arendal kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 01.11.2017 52/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

Rådgiver ved rådmannens stab oppvekst Frode Olsen orienterte om endringer i lovverket fra 
1.8.2017 vedr. elevenes skolemiljø (kap. 9A i opplæringsloven) og kommunens overordnede 
arbeid med forebygging, avdekking og oppfølging av mobbesaker. Videre orienterte han om 
arbeidet i kommunens beredskapsteam mot mobbing og svarte på spørsmål. Han viste også 
kort til behandling av mobbesaker der lærere er involvert.  
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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53/17 Revurderinger knyttet til Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 

Arendal 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 01.11.2017 53/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Forslag til vedtak legges frem i møtet. 
 
 
Møtebehandling 

Kontrollutvalget drøftet gjenværende prosjekter i vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2016-
2019 ut fra orienteringene fra pleie og omsorg og skole.  
 
Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Kontrollutvalget bytter rekkefølgen av vedtatt prosjekt nr. 3 og 4 i vedtatt Plan for 
forvaltningsrevisjon 2016 – 2019. Resterende prosjekter er dermed: 
 

3. Skole og barnehage 

• Rutiner og regeletterlevelse knyttet til mobbing og det psykososiale miljøet forøvrig 
4. Pleie og omsorg 

• Gjennomgang av vedtak og rutiner i omsorgstjenesten, med særlig fokus på 
hjemmetjenesten 

5. Barnevern 

• Vurdering av kvaliteten i barnevernstjenesten (saksbehandlingstid og 
regeletterlevelse) (det forutsettes at det gjennomføres en ny vurdering av risiko innen 
barnevern før eventuell igangsetting av prosjektet) 

 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  

Kontrollutvalget bytter rekkefølgen av vedtatt prosjekt nr. 3 og 4 i vedtatt Plan for 
forvaltningsrevisjon 2016 – 2019. Resterende prosjekter er dermed: 
 

3. Skole og barnehage 

• Rutiner og regeletterlevelse knyttet til mobbing og det psykososiale miljøet forøvrig 
4. Pleie og omsorg 

• Gjennomgang av vedtak og rutiner i omsorgstjenesten, med særlig fokus på 
hjemmetjenesten 

5. Barnevern 

• Vurdering av kvaliteten i barnevernstjenesten (saksbehandlingstid og 
regeletterlevelse) (det forutsettes at det gjennomføres en ny vurdering av risiko innen 

barnevern før eventuell igangsetting av prosjektet) 

 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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54/17 Prosjektplan for selskapskontroll Agder Arbeidsmiljø IKS Arendal 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 01.11.2017 54/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Arendal kontrollutvalg ber Aust-Agder Revisjon IKS gjennomføre utvidet selskapskontroll i 
Agder Arbeidsmiljø IKS i tråd med foreliggende plan for prosjektet. 
 
Prosjektet søkes gjennomført parallelt for alle eierkommunene, men det er ingen forutsetning 
for bestillingen. 
 
Rapport fra prosjektet forventes til kontrollutvalget våren 2018. Kontrollutvalget ber om å bli 
holdt orientert ved behov underveis i arbeidet. 
 
 
Møtebehandling 

Tilsendt forslag til prosjektplan for utvidet selskapskontroll i Agder Arbeidsmiljø IKS ble kort 
diskutert. 
 
Sekretæren oversender en anmodning til kontrollutvalgene hos de øvrige eierne (Froland 
kommune og Aust-Agder fylkeskommune) om å gjennomføre felles selskapskontroll i Agder 
Arbeidsmiljø IKS i tråd med fremlagt prosjektplan. 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Arendal kontrollutvalg ber Aust-Agder Revisjon IKS gjennomføre utvidet selskapskontroll i 
Agder Arbeidsmiljø IKS i tråd med foreliggende plan for prosjektet. 
 
Prosjektet søkes gjennomført parallelt for alle eierkommunene, men det er ingen forutsetning 
for bestillingen. 
 
Rapport fra prosjektet forventes til kontrollutvalget våren 2018. Kontrollutvalget ber om å bli 
holdt orientert ved behov underveis i arbeidet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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55/17 Møte- og arbeidsplan 2018 Arendal kontrollutvalg 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 01.11.2017 55/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Møte- og arbeidsplan 2018 for Arendal 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: Onsdager kl. 09:00. 
24.1.2018 – 14.3.2018 – 9.5.2018 – 6.6.2018 – 12.9.2018 – 24.10.2018 – 21.11.2018 – 
12.12.2018. 
 
Vedtaket oversendes bystyret til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

Sekretæren la frem forslaget til møte- og arbeidsplan 2018 for Arendal kontrollutvalg, og 
svarte på spørsmål. 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Møte- og arbeidsplan 2018 for Arendal 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: Onsdager kl. 09:00. 
24.1.2018 – 14.3.2018 – 9.5.2018 – 6.6.2018 – 12.9.2018 – 24.10.2018 – 21.11.2018 – 
12.12.2018. 
 
Vedtaket oversendes bystyret til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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56/17 Orienteringer fra revisor 1.11.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 01.11.2017 56/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes orienterte om løpende revisjonsoppgaver 
og svarte på spørsmål. Han kommenterte særlig behandling av merverdiavgift knyttet til de 
kommunale foretakene, og regnskapsmessige forhold rundt finansieringen av Norac Stadion. 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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57/17 Referatsaker 1.11.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 01.11.2017 57/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

 
1. Behandling i bystyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget: 

a. 28.09.2017: Interpellasjon 4: Status sykehjemsplasser 
b. 26.10.2017: 

i. 17/133 Budsjett 2018/Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 
ii. 17/136 Generell selskapskontroll – Overordnet eierskap og eierstyring i 

kommunens selskaper Arendal 
iii. Interpellasjon 2: Åpenhet om leverandørforhold 

2. Oversendelse fra Kristiansand kontrollutvalg vedr. Returkraft AS. I tillegg til oversendelsen 
fra Kristiansand kontrollutvalg, var vedtak fra Kristiansand bystyre i saken sendt ut i forkant 
av møtet. 

3. Henvendelse vedr. tolkning av reguleringsbestemmelser Garthafjorden hytteområde. 
Anmodning om fornyet behandling. Sekretær besvarer ikke henvendelsen, da begrunnelse på 
avslag var gitt etter første vurdering av saken. 

4. Neste møte 13.12.2017. Sekretær organiserer en juletallerken i forbindelse med møtet. 
 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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58/17 Oppfølging av bystyrets vedtak om tiltak i barnevernet 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 01.11.2017 58/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget kommer tilbake med forespørsel om ny 
orientering våren 2018. 
 
 
Møtebehandling 

Barnevernleder Iris Anette Olsen orienterte om oppfølgingen av bystyrevedtak sak 158/16 av 
27.10.2016 og aktuelle utfordringer for barnevernet, og svarte på spørsmål. Fylkesmannen har 
avklart at det ikke vil bli gjennomført nytt tilsyn i 2018. Fortsatt høyt sykefravær og lavt 
antall årsverk ifht. kommunens størrelse og særlig stor økning i meldinger og akutte saker. 
Det ser ut for å nærme seg en løsning vedr. mer hensiktsmessige lokaler. 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget kommer tilbake med forespørsel om ny 
orientering våren 2018. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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59/17 Eventuelt 1.11.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 01.11.2017 59/17 
 
 
  
 
Møtebehandling 

Kontrollutvalget ber om en orientering om kommunens håndtering av friluftslovens 
bestemmelser omkring ulovlige stengsler og øvrige privatiserende hindre i utmark. Hvilket 
handlingsrom har kommunen og hvilke vurderinger gjøres når kommunen får kjennskap til 
slike saker? 
 
Kontrollutvalget ønsker en orientering om hvordan kommunen nå har tilpasset seg nye regler 
knyttet til avlastere etter «avlasterdommen». 
 
Kontrollutvalget ber om å få tilsendt tilsynsrapport og få en orientering omkring oppfølging 
av fylkesmannens tilsyn etter uønsket hendelse på Færvik bokollektiv. 
 
Votering 

 
 
Vedtak  

 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


