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Arkivsak-dok. 17/00165-33 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 26.10.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 26.10.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 17/00165-34 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

Grimstad kontrollutvalg            

Grimstad kontrollutvalg 26.10.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møtet 07.09.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møtet 07.09.2017 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Protokoll Grimstad kontrollutvalg 07.09.2017 
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Møteprotokoll  
 

Grimstad kontrollutvalg 

 
Dato: 07.09.2017 kl. 9:00 
Sted: Formannskapssalen 
Arkivsak: 17/00165 
  
Til stede:  Gunnar Topland (leder), Tore Fredvig Erichsen, Hege Bjerke Erlandsen, Eli 

Skaiaa, Jarle Christiansen 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:   
  
Andre: Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristians Fjellheim Bakke 

Forvaltningsrevisor Magnus Solsvik sak 37/17 

Ordfører Kjetil Glimsdal  

Rådmann Tone Marie Nybø Solheim 

Kommunalsjef Bjørn Kristian Pedersen sak 37/17 

Skolesjef Niels Songe-Møller sak 37/17 

Kommunalsjef Trond-Vegar Johansen sak 32/17 og 36/17 

 
  
Protokollfører: Sander Haga Ask 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

5/17 17/00165-25 Godkjenning av møteinnkalling 04.09.2017 3 

Møteprotokoll 

5/17 17/00165-26 Godkjenning av protokoll fra møtet 12.06.2017 4 
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Saker til behandling 

32/17 16/03455-3 Orientering om pågående arbeidet med internkontrollen 5 

33/17 15/14310-160 Oppfølging av handlingsplanen i innkjøpssaken 6 

34/17 17/13208-1 Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2018 Grimstad kommune 7 

35/17 17/00284-8 Orientering fra revisor 07.09.2017 8 

36/17 17/00283-9 Eventuelt 07.09.2017 9 

37/17 17/05311-7 
Forvaltningsrevisjon Varslings- og ytringsklima blant ansatte og 

ledere i Grimstad kommune 
10 

    

 

 
Grimstad, 07.09.2017 

 

 

Gunnar Topland        Sander Haga Ask 

Kontrollutvalgsleder        Sekretær 
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Møteinnkalling 

5/17 Godkjenning av møteinnkalling 04.09.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 07.09.2017 5/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

5/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 12.06.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 07.09.2017 5/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møtet 12.06.2017 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møtet 12.06.2017 godkjennes- 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

32/17 Orientering om pågående arbeidet med internkontrollen 

 
Behandlet av 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. 

 

 

Møtebehandling 

Kommunalsjef Trond-Vegar Johansen orienterte om det pågående arbeidet med 

internkontrollen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



6/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 07.09.2017 - 17/00165-34 Godkjenning av protokoll fra møtet 07.09.2017 : Protokoll Grimstad kontrollutvalg 07.09.2017

 

 6  

 

33/17 Oppfølging av handlingsplanen i innkjøpssaken 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 07.09.2017 33/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Tone Marie Nybø Solheim orienterte om arbeidet med å følge opp handlingsplanen 

i innkjøpssaken og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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34/17 Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2018 Grimstad kommune 

 
Behandlet av 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. 2 636 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget gikk igjennom budsjettforslaget for 2018 for kontroll, tilsyn og revisjon. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

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. 2 636 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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35/17 Orientering fra revisor 07.09.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 07.09.2017 35/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Ingen spesielle saker innen regnskapsrevisjon. 

 

Revisjonen orienterte om status av gjennomførte forvaltningsrevisjoner i forhold til plan for 

forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget ønsker å få en egen sak i neste møte om mulig 

revidering av plan for forvaltningsrevisjon for perioden. 

 

 

Møtet ble lukket under orientering om revisjonens oppdrag i forbindelse med en varslingssak 

jf. Kommuneloven §31 nr. 4. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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36/17 Eventuelt 07.09.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 07.09.2017 36/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret 

a. Analyse av eposter i innkjøpssaken 

2. Neste møte blir 26.10.2017 kl. 09.00 

3. Eventuelt 

a. Orientering om tilsyn ved en skole i Grimstad kommune.  

Kommunalsjef Bjørn Kristian Pedersen og skolesjef Niels Songe-Møller 

orienterte om saken. Kontrollutvalgsmedlemmer som var tilstede i foreldrenes 

informasjonsmøte orienterte om hva som ble orientert om.  

Møtet ble lukket jf. Kommuneloven § 31 nr. 4 under orienteringen. 

Kommunens erkjenner at det har vært et lovbrudd og at skoleledelsen har 

iverksatt tiltak for å imøtekomme fylkesmannens vedtak. Kontrollutvalget 

påpeker viktigheten av at det tilrettelegges for et godt skolemiljø for alle barn 

med tilhørighet til skolen. 

Kontrollutvalget ber om at administrasjonen holder utvalget løpende orientert 

om utviklingen i saken.  

b. Brev fra helsedirektoratet vedrørende tilskudd til ressurskrevende brukere. 

Rådmannen orienterte om tilskuddsordningen og oppfølgingen av brevet fra 

helsedirektoratet. Revisjonen orienterte sine kontroller ved tilskuddsordningen. 

Kontrollutvalget tar orienteringene til etterretning.  

c. Kommunalsjef Trond-Vegar Johansen orienterte om regnskapet for første 

halvdel 2017. 

d. Det ble orientert om brevet fra datatilsynet og svarbrevet til datatilsynet av 

18.08.2017. 

e. Kontrollutvalget diskuterte mulige møtedatoer for 2018. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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37/17 Forvaltningsrevisjon Varslings- og ytringsklima blant ansatte og 

ledere i Grimstad kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 07.09.2017 37/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke og forvaltningsrevisor 

Magnus Solsvik orienterte om forvaltningsrevisjonsrapporten Varslings- og ytringsklima 

blant ansatte og ledere i Grimstad kommune og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

Rådmann Tone Marie Nybø Solheim orienterte om rådmannens syn på rapporten og arbeidet 

videre for å sikre et godt varslings- og ytringsklima. 

 

 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

 

Kontrollutvalget registrer at mange ansatte i kommunen opplever at det er trygt å varsle og 

ytre seg om kritikkverdige forhold. Samtidig er det ansatte som lar være å varsle i frykt for 

konsekvenser, eller at de oppfatter at leder ikke tilrettelegger for ansattes mulighet til å melde 

fra om kritikkverdige forhold. Rådmannen har igangsatt flere tiltak for å sikre et godt 

varslings- og ytringsklima i kommunen, og rapporten vil være et viktig bidrag for det videre 

arbeid. 
 

Kontrollutvalget ønsker å fremheve viktigheten av at både administrasjonen og 

kommunestyret må jobbe sammen for å sikre et godt varsling og ytringsklima i kommunen.  
 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og innstiller følgende til kommunestyret: 
 

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Varslings- og ytringsklima blant ansatte 

og ledere i Grimstad kommune til orientering og ber rådmannen følge opp revisjonens 

observasjoner og anbefalinger i rapporten. 
 

Rådmannen vil orientere kontrollutvalget om oppfølgingen av rapporten og arbeidet med å 

sikre et godt varslings- og ytringskima i kommunen innen oktober 2018. 

 
 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  
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Kontrollutvalget registrer at mange ansatte i kommunen opplever at det er trygt å varsle og 

ytre seg om kritikkverdige forhold. Samtidig er det ansatte som lar være å varsle i frykt for 

konsekvenser, eller at de oppfatter at leder ikke tilrettelegger for ansattes mulighet til å melde 

fra om kritikkverdige forhold. Rådmannen har igangsatt flere tiltak for å sikre et godt 

varslings- og ytringsklima i kommunen, og rapporten vil være et viktig bidrag for det videre 

arbeid. 
 

Kontrollutvalget ønsker å fremheve viktigheten av at både administrasjonen og 

kommunestyret må jobbe sammen for å sikre et godt varsling og ytringsklima i kommunen.  
 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og innstiller følgende til kommunestyret: 
 

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Varslings- og ytringsklima blant ansatte 

og ledere i Grimstad kommune til orientering og ber rådmannen følge opp revisjonens 

observasjoner og anbefalinger i rapporten. 
 

Rådmannen vil orientere kontrollutvalget om oppfølgingen av rapporten og arbeidet med å 

sikre et godt varslings- og ytringskima i kommunen innen oktober 2018. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 15/14310-173 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

Grimstad kontrollutvalg 26.10.2017 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av handlingsplanen i innkjøpssaken 

 

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.  
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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.  

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 
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28.09.2017 

 
  

Handlingsplan for 
oppfølging av 
innkjøpssaken 
KS vedtak PS 17/13 

 

 

 

 

 

 «Ser du noe, gjør noe med det» 
- Vegard Vige 

 

 

 

 

Versjon 07/17 
Rådmannen 
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Forord – innlegg på allmøtet på rådhuset 01.03.17 
  

Hvor er vi akkurat nå?  
  
Hvordan har akkurat vi det? Er vi glade, fulle av energi? Kjenner vi på tristhet, sinne eller 
avmakt? Kjenner vi på optimisme eller mister vi troen på å lykkes? Har vi det travelt eller 
opplever vi at vi kunne ha bidratt mer? 
  
Vi har i vinter hatt mange følelser i sving på rådhuset, slik er det innimellom. Dette er preget 
av den offentlige debatten, debatten om oss.  Akkurat nå er det den indre uroen, spesielt på 
rådhuset, som bekymrer meg.  Mange føler seg urettferdig behandlet og stemplet, både om 
den enkelte mener livet på rådhuset er bra eller ikke. Jeg hører at det råder en usikkerhet, 
kan vi være åpne i interne møter, bør vi passe oss ekstra for hva vi sier i gangene, hva blir det 
neste?  
  
Vi har fått varsling på kritikkverdige forhold, varsling er viktig og riktig og varsling skal 
behandles etter egen rutiner. Og varslere har et eget vern mot gjengjeldelse. Slik skal det 
være også i Grimstad. 
  
Ytringsfriheten står sterkt og jeg kommer ikke til å legge begrensninger, jeg hverken kan eller 
vil.  
 
Jeg har bare noen ønsker for hvordan jeg gjerne vil ha det; jeg ønsker meg en trygghet for 
om jeg skulle si noe forkjært eller feil så ville noen komme til meg og gjøre meg oppmerksom 
på det, jeg ønsker meg raushet slik at det jeg gjør eller sier blir tatt opp i beste mening, jeg 
ønsker meg en organisasjon hvor vi kan være uenige om fag men likevel snakke ordentlig til 
hverandre, jeg ønsker meg en trygg organisasjon hvor ingen er redd meg eller andre, en 
organisasjon med humor og latter - og som bobler av arbeidsglede. 
  
Jeg får mange historier, om ukultur som har levd i veggene i tiår; om en «skyve-under-
teppet-kultur», om en «glansbildekultur», om at «alt var bedre før», eller «verre før» - og 
om at «akkurat her hos oss har vi det veldig fint». Mitt svar til dette er at det er ingenting 
som er klistret til veggene her - det er oss, vi som er her, som er kulturen. Og det er vi som 
skal skape god kultur. 
  
Jeg forventer at hver og en, og ikke alle de andre, gjør sitt for at våre kollegaer skal ha en 
ekstra fin opplevelse med å gå på jobb, skal oppleve at vi strekker oss litt ekstra for å skape 
et trygt, tillitsfullt og kreativt arbeidsmiljø som politikerne forventer.  Dette vil vi alle bli målt 
på, i tillegg til det vi faglige arbeidet vi utfører. 
  
Det er nå det gjelder - det er vi som skal skape et varig godt arbeidsmiljø i organisasjonen.  
 
 
Tone Marie Nybø Solheim 
Rådmann 
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1. Innledning 
 

Bakgrunnen for denne planen er avdekket svikt i etterlevelse av rutiner og regelverk ved kjøp 

av helse- og omsorgstjenester til enkeltbrukere. Det ble kjøpt tjenester over flere år uten 

forutgående konkurranse og dokumentasjon av prosess. Det har vært stilt spørsmål om 

habilitet i organisasjonen, og om det er godt ytringsklima til å kunne avdekke denne type 

svikt i tide.  

Det har vært både dokumenterte og udokumenterte fakta, sterke ytringer og påstander i 

saken, og det har vært vanskelig å finne den ene sanne versjonen om hva som har skjedd. 

Rådmannen er opptatt av at det skapes et helhetlig bilde av handlinger, holdninger og etisk 

atferd av organisasjonen. 

Målgruppen for planen er politikere og ansatte, og planen brukes som utgangspunkt for 

rapportering på tiltak for oppfølging av kommunestyrets vedtak. Den oppdateres og legges 

på kommunens hjemmeside fredag før kommunestyremøtet. Milepælene vil måtte justeres 

etter kapasitet i organisasjonen og eventuelt andre pågående prosesser som ikke var kjent 

da planen ble lagt. 

 

2. Hensikt og mål 
 

Hensikten med denne planen er å videreutvikle og sikre at organisasjonen er i tråd med 

følgende mål: 

- Grimstad kommune er godt fungerende og effektivt organisert  

- Lover og regler etterfølges og organisasjonen preges av «Orden i eget hus» 

- Grimstad kommune skaper trygghet og tillit overfor innbyggere, brukere, 

medarbeidere og politikere 

- Planen skal oppfylle kommunestyrets vedtak PS 17/13 

 

Det er derfor behov for å gå gjennom organisering, funksjoner og struktur, og 

handlingsplanen er et verktøy til å gjennomføre viktige tiltak for å oppnå målene. 

Når denne prosessen er gjennomført ser vi: 

En raus kompetanseorganisasjon som er organisert for å møte framtiden og som 

kjennetegnes av:  

- Handlekraft 

- Framtidsretting og utviklingsorientering 

- Avklarte roller og ansvar 

- Trygg, tydelig og lærende 

- Tillit og samhold 
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- Våre verdier åpenhet, redelighet, respekt og mot, og visjonen «Grimstad – med viten 

og vilje» 

 

Det vil være ulike forventningene til planen fra RLG, enhetsledere, medarbeidere, politikere 

og innbyggere. Planen er i hovedsak rådmannens verktøy for å strukturere arbeidet med KS 

vedtak PS 17/13 og den skriftlige rapporteringen til kommunestyre, formannskap, helse- og 

omsorgsutvalg og kontrollutvalg. Planen legges frem i ny versjon med oppdatering på tiltak 

til hvert kommunestyremøte. 

 

3. Fakta 
 

Foranledningen til saken var at rådmannen høsten 2015 avdekket at det over tid var kjøpt 
inn tjenester til enkeltbrukere i helse- og omsorgssektoren fra leverandører som ikke hadde 
rammeavtale med kommunen.  
 
Kontrollutvalget fikk orientering om saken i sitt møte 14. oktober 2015 (sak 36/2015). Etter 
varsling og etter at Kontrollutvalget i møte 27. april 2016 ba revisjonen innhente ytterligere 
dokumentasjon om tjenestekjøpene, har saken fått betydelig oppmerksomhet internt og 
eksternt.  
 
Kommunestyret vedtok i sak 91/16 i sak om Kjøp av tjenester i helse- og omsorgssektoren 
om blant annet en ekstern undersøkelse av anskaffelsespraksis i utvalgte deler av helse- og 
omsorgssektoren i Grimstad kommune, herunder å kartlegge og vurdere om rutiner, 
organisering, roller og ansvar for gjennomføring av innkjøp i sektoren har vært i henhold til 
lov, reglementer og kommunens etiske retningslinjer. 
 
Kontrollutvalget behandlet granskningsrapporten fra BDO i møte 7. desember 2016 (sak 

40/2016) og kontrollutvalgets anbefalinger ble lagt fram for kommunestyret i møte 30. 

januar.  

Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sin behandling av BDO’s rapport om kjøp av 

helsetjenester i møte 30. januar 2017: 

 

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 
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- 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 e-poster. 

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. 

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. 



38/17 Oppfølging av handlingsplanen i innkjøpssaken - 15/14310-173 Oppfølging av handlingsplanen i innkjøpssaken : Handlingsplan for oppfølging av innkjøpssaken 28.09.2017

Ad pkt 5: 

Rådmannen hadde møte med leder av kontrollutvalget 04.07 for å signalisere et ønske om å 

bidra til konstruktiv og effektiv gjennomføring av epostgranskning. Vi ble enige om å avvente 

Datatilsynets vedtak. Rådmannen har i formannskapsmøtet 17.08.17 tilbudt å gjennomføre 

granskingen dersom kontrollutvalget ikke kommer i posisjon til å gjøre det, dette for å 

iverksette Kommunestyres vedtak.  

Det må i så fall etableres en gruppe, som med ekstern hjelp, står for gjennomgangen og 

granskingen. Dette for å sikre nødvendig tillit til prosessen. Rådmannen avventer eventuell 

tilbakemelding fra kommunestyret. 

4. Den eksterne undersøkelsen omhandlet: 
 

• Kjøp av tjenester uten konkurranse 

• Manglende dokumentasjon 

• Ny rammeavtale 2016, ikke i tråd med regelverket 

• Mulig betalte, men ikke leverte tjenester 

• Påstander om inhabilitet 

• Mulig svakt ytringsklima 

• Ledelsesansvar 

• Behov for innkjøpskompetanse og tydelig delegering av fullmakt 

http://temark.no/Kontrollutvalgene/Grimstad-kommune/Moeter-og-

sakspapirer2/2016-12-07 

 

I 2014 kjøpte helse- og omsorgssektoren helsetjenester til 22 enkeltbrukere 
(boveiledertjenesten og sosialtjenesten). I 2015 ble det kjøpt tjenester til 13 enkeltbrukere 
og i 2016 til åtte enkeltbrukere. Pr januar 2017 kjøpte helse- og omsorgssektoren 
helsetjenester til seks enkeltbrukere. Noen av disse avtalene har løpt over mange år. 
 
Årsaken til tjenestekjøp er at kommunen ikke selv har hatt kapasitet eller kompetanse til å gi 
disse tjenestene. Sakene omhandler mennesker med store hjelpebehov, som kommunen har 
forpliktelse til å ivareta etter helselovgivningen. Når kommunen ikke har hatt kapasitet eller 
mulighet til selv å stille opp med de nødvendige tjenestene, har sektoren innhentet ekstern 
leverandør for å kunne ivareta kommunens lovmessige forpliktelser. Kommunen har bestilt 
tjenestene på relativt kort varsel for leverandør. Dette fritar likevel ikke kommunen fra plikten 
å følge regelverket for offentlige avskaffelser. 
 
Rådmannen ser alvorlig på manglende dokumentasjon og etterlevelse av rutiner og 

regelverk. Det er iverksatt og planlagt en rekke tiltak for å sørge at kommunen skal sikre at 

kjøp av varer og tjenester skal skje innenfor gjeldende anskaffelsesregelverk. Rådmannen vil 
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også bidra til at det er gjennomsiktighet og god forvaltningsskikk i organisasjonen slik at 

innbyggerne kan oppleve trygghet for rett og rettferdig behandling, og at kommunens 

ressurser blir forvaltet i tråd med politiske beslutninger. 

 

5. Organisering av arbeidet: 
 

Arbeidet organiseres som et hovedprosjekt. Tre delområder organiseres som egne 

prosjekter. I tillegg gjennomføres en rekke tiltak som oppfølging av kommunestyrets vedtak. 

Det meste av arbeidet i denne planen vil gå i «linjen».  I tillegg etableres et eget 

kommunikasjonsteam.  

 

5.1  Hovedprosjekt «Handlingsplan for oppfølging av innkjøpssaken  
Hovedprosjektet ledes av rådmannens ledergruppe.  

5.2 Delprosjekt 
Tre av delområdene vil organiseres som egne delprosjekt og beskrives i kap 6; Prosjekt 

«Organisering», prosjekt «Tillit» og prosjekt «Gjennomgang av kommunens etiske 

retningslinjer og varslingsrutiner». 

5.3  Andre tiltak 
Andre tiltak omtales nærmere i kap 7. 

5.4 Kommunikasjonsteam 
Kommunikasjonsteamet jobber primært med saker knyttet til handlingsplanen, dette 

beskrives ytterligere i kap 8. Teamet fungerer som en stabsgruppe til hovedprosjektet. 

 

 
 

 

 

 

Rådmann/ rådmannens 
ledergruppe

TMNS

Prosjekt Tillit

BKP

Prosjekt Organisering

TMNS

Prosjekt Etiske 
retninglingjer og 
varslingsrutiner

TMNS

Kommunikasjonsteam

RS
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6. Gjennomføring av prosjektene 
 

6.1   Prosjekt Organisering (pkt 6 i KS vedtak): 
 

Mandat:  

Foreta nødvendige endringer i organisasjonen. Det kan være både strategiske, 

organisatoriske og personalmessige grep. 

Prosjektgruppen består av rådmann, tillitsvalgte for hovedsammenslutningene og 

hovedverneombud. Rådmannens ledergruppe vil bidra i arbeidet. Prosjektgruppen består av 

Ingerlise Svendsen (LO), Anna Svenningsen (Unio), Marianne Hauge (Delta), Nina Marie 

Duckert (Unio), Per-Ivar Felldal (Akademikerne, overtar som HTV), Arne Rugstad (HVO) – gått 

ut av gruppen, Tone Marie Nybø Solheim (rådmann). Arbeidet skal være ferdig 01.07.17. 

 

Plan: 

 

 

Prosjektet skal jobbe med: 
- gjennomgang av organisasjonen – rett person/ kompetanse på rett sted og effektivt 

organisert  

- vurdering av lederstruktur 

- vurdering av støttefunksjonene  

- vurdering av aktuelle tjenesteområder/inndeling av enheter/flytting av oppgaver 

mellom enheter  

- eget delprosjekt helse og omsorg, boveiledertjenesten 

- vurdere sentralisering av innkjøpsfunksjonen og/eller interkommunalt samarbeid 

- gi oppspill til diskusjon om fremtidens kommune – eksempelvis langs kommune 3.0 

tenkningen 

 

Hele organisasjonen skal ikke omorganisere. Prosjektet skal vurdere nærmere hvilke 

områder som skal gjennomgås. For eksempel skal nåværende struktur innen skole og 

barnehage trolig videreføres. 

 

Prosess / framdriftsplan 

Forstudie 02.03
Kommunikasjons- og 

dialogplan 15.04
Utkast Strukturmodell 23.06 Høringsutkast, ny frist 03.09

Presentasjon endelig 
forslag 

administrasjonsutvalg, 
kommunestyre oktober 

2017
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Prosjektet skal innhente innspill fra organisasjonen og de som vil bli berørt. Undervegs i 

prosessen vil det bli lagt opp til en innspillsfase slik at enhetsledere og ansatte kan komme 

med innspill både med hensyn til utfordringer som bør løses og forslag til løsninger. 

 

 Foreløpig framdriftsplan: 
- Allmøte rådhuset 01.03 

- Forstudie 02.03 – 30.03 ledergruppe/ tillitsvalgte/ HVO 

- Kommunikasjons- og dialogplan 15.04 

- Innspillsfase, april/mai 

- Evt allmøter sektorvis 

- Strukturmodell til høring 26.06 

- Gjennomføring 01.11.17 

 

Framdriftsplanen var stram og ambisiøs. Det ble kort tid fram til planlagt gjennomføring 

01.07.2017. Rådmannen har vektlagt rask gjennomføring fordi det er viktig å få gjennomført 

nødvendige organisasjonsmessige endringsgrep så fort som mulig. 

Organisasjonsgjennomgangen kan skape utrygghet og uro i organisasjonen og det er viktig at 

perioden med eventuell usikkerhet om hvordan ny organisasjonsmodell blir, blir kortest 

mulig. Det er også viktig å formidle at ikke hele organisasjonen blir berørt av 

organisasjonsendringer. Å fastsette ny organisasjonsmodell raskest mulig vil bidra til å skape 

ro og trygghet i organisasjonen. 

Prosjektgruppen har hatt innspillsrunde med ledere og ansatte i organisasjonen. Ansatte har 

kunnet lese oppdatert informasjon underveis på intranettet, og har hatt muligheten til å 

komme med innspill på egen innspillsmail. Det har også vært korte allmøter på rådhuset 

annen hver uke. Prosjektgruppen har brukt verktøy fra lederutviklingsprogrammet for å 

finne de rette tiltak og har involvert de berørte før endeling organisasjonsplan legges. 

Vi ser at innspillene handler om inndeling av enheter, fordeling av oppgaver, arbeidsform og 

arbeidsflyt og om samhandlingsutfordringer og uklare ansvarsforhold og rolleforståelse. Alt 

dette kan ikke løses gjennom et organisasjonskart og mye av arbeidet må nødvendigvis 

fortsette utover høsten.  

Utkast til organisasjonsmodell ble sendt ut på høring, og forlenget frist var satt til 03.09.17, 

dette da det i drøftingsmøtet ble pekt på at enkelte muligens ikke hadde fått respondert pga 

ferieavvikling. Det er lagt en fremdriftsplan for videre prosess med tillitsvalgte samt risiko- 

og sårbarhetskartlegging. Prosjektgruppen vurderer sin sammensetning etter høringsfristens 

utløp hvis det oppstår uklare roller eller dobbeltroller. 

Før organisasjonsendring iverksettes, vil administrasjonsutvalget og kommunestyret blir 

grundig orientert om prosessen og foreslåtte endringer. Endringer gjennomføres ikke før 

01.11.17. 

Delprosjekt Helse og omsorg er ikke en del av dette og følger sitt eget løp. Ny kommunalsjef 

må være prosjekteier til det. 
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6.2  Tillit, trygghet, kreativitet (pkt 7 i KS vedtak): 
 

Mandat:  

Sette i verk 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. 

Prosjektet vil få et annet navn når gruppen er godt i gang. Tillit opparbeides over tid 

gjennom handlinger, adferd osv. og vi ønsker ikke å bruke dette som tittel på prosjektet. 

Prosjektgruppen vil bestå av Bjørn Kristian Pedersen (kommunalsjef og leder av gruppa), 

Guri Ulltveit-Moe (kommunalsjef), Hilde Johnsen (enhetsleder), Jorunn Palm (enhetsleder), 

Othild Tønnesen (LO), Anna Svenningsen og Nina Duckert (Unio), Mona Lill Elvebakk (YS), 

Per-Ivar Felldal (HVO), Tone Marie Nybø Solheim (rådmann). 

 

Plan: 

 

 
Prosjektet skal jobbe med: 

- Hensikt, mål og kjennetegn for hovedprosjektet 

- Drøfte og definere hva vi legger i tillit 

- Skape arenaer for refleksjon 

- Utvikle samarbeidskultur  

- Sørge for at de etiske retningslinjene er levende 

- Skape felles verdier, sikre åpen og verdsettende kommunikasjon 

- Skape kultur for å håndtere konflikter på lavest mulig nivå tidligst mulig  

- initiere en stor «kultursatsing» i hele organisasjonen 01.05 – 31.1217 

 

Prosjektet skal basere sitt arbeid på: 
- 10 faktor-begrepene 

- oppsummering 360-kartlegging av 50 ledere i lederutviklingsprogrammet  

- resultater medarbeiderundersøkelsen  

- erfaringer fra varslersaker  

- avdelingsvis oppfølging av 10 faktorundersøkelsen 

- behov for særlige individuelle- eller gruppetiltak i enheter 

Prosjektgruppen har hatt oppstartsmøte. Vi har hatt avdelingsvis oppfølging av 
medarbeiderundersøkelsen i vår og lar tillitsprosjektet være en videreføring av dette 
arbeidet. 

grunnlagsdata inkl 
medarb.u.s. 15.03

avdelingsvis oppfølging 
medarb.u.s. 01.05

stor satsing etter egen 
plan

31.12.17
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Rådmannen har orientert formannskapet om plan for høsten og for å stabilisere den urolige 
fasen vi har hatt i vår og sommer. Oppstartmøte med professor Einar Stålesen er planlagt 
12.10.17. Han er cand. psychol., dr. psychol. og professor i arbeids- og 
organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen. 
 
Utgangspunktet for Stålesens metodikk er at kommunen skal bruke 
saksbehandlingsmetodikk med forsvarlig saksbehandling også i saker som handler om 
kritikkverdige forhold og klager. Saker som meldes inn må tas tak umiddelbart for avdekke 
fakta, og for å avgrense sakene til det de handler om. Nødvendige tiltak settes inn for å rette 
opp eventuelle kritikkverdige forhold. 
 
Varsling om kritikkverdige forhold er rådmannens viktige verktøy for å avdekke avvik og vi 
skal ha et ryddig og solid fundament for å drive forsvarlig. Derfor vil vi bruke høsten til å 
utvikle et godt internkontrollsystem og en metodikk for å saksbehandle kritikkverdige 
forhold og klager. 
  
En del av «tillitsprosjektet» blir derfor å  

- Trene på saksbehandling – hvordan ta opp saker ordentlig, i hele organisasjonen og 

etablere gode klageordninger 

- Hvordan undersøke varslinger og klager - styrke ledere på alle nivå til å gjennomføre 
dette 

- Arbeide videre med varslingsrutinene 
- Klargjøre spillereglene for "å si fra", metodikk og forutsigbarhet 
- Trene organisasjonen, sette den i stand til å håndtere varslinger, klager og 

saksbehandling av dette 
- Bygge en god grunnmur for Grimstad kommune 

  
 

6.3  Prosjekt «Gjennomgang av kommunens etiske retningslinjer og 
varslingsrutiner» 
 

Mandat: 
Å oppdatere rutiner og retningslinjer basert på lovverk, behov og erfaringer. 

 

Plan: 

 

 

De etiske retningslinjer gjelder for både ansatte og folkevalgte. Prosjektgruppen vil involvere 

politikere, ansattes representanter og ledere, og rådmannen vil selv lede prosjektgruppen. 

Prosjektgruppen vil bestå av medlemmene i administrasjonsutvalget og møtene vil være i 

tilslutning til administrasjonsutvalgsmøtene.  

Prosjektmøte 
21.04.17

Prosjektmøte 
11.05.17

Rådmannens 
ledermøte 
29.05.17

AMU 
06.06.17

KS 19.06.17Adm utvalg/ 
fsk 09.06.17
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Prosjektgruppen består av følgende politikere: Kjetil Glimsdal, Per Svenningsen, May Kristin 

Ødegård, Bjørg Engeset Eide, Arnt Gunnar Tønnessen, Trond Erik Bognø, Terje Stalleland; 

følgende tillitsvalgte: Anne Kirsten Lindgren Galteland, Anita Jamvold, Ingerlise Svendsen og 

rådmann Tone Marie Nybø Solheim. 

Administrasjonen har eget sekretariat som saksforbereder til prosjektmøtene.  

Prosjektet skal jobbe med: 
- Gjennomgang av kommunens etiske retningslinjer og varslingsrutiner: 

http://ansattgrimstad/Handboker1/Handboker1/HMS-Handbok/, 

http://ansattgrimstad/Documents/Diverse/Etiske%20retningslinjer%20for%20folkevalgte%20og%20a

nsatte%20i%20Grimstad%20kommune.pdf 

Våre etiske retningslinjer (vedtatt 2008) er anerkjente og gode, men bør gjennomgås for 

mulig forbedring og oppdatering. Når det gjelder varslingsplakat og -rutiner er det viktig å se 

om det er behov for endring ut ifra siste års erfaring med varsling i kommunen og nye forslag 

i lovverket.  

Framdriftsplan: 
Forslag til reviderte retningslinjer og rutiner vil behandles i rådmannens ledergruppe og 

vedtas i kommunestyret. Forslaget behandles i kommunestyret 19.06.17. Saken vil da 

behandles i prosjektgruppen 21.04 og 11.05, rådmannens ledergruppe 29.05.17, AMU 

06.06.17, adm utv/ fsk 09.06.17 og blir saksforberedt fra administrasjonen.  

Ytringsklima er satt på dagsorden i to enhetsledermøter 13.12.16 og 28.02.17. 

Implementering av nye etiske retningslinjer og varslingsrutiner vil være en del av 

Tillitsprosjektets og kommunikasjonsteamets arbeid. 

Nye etiske retningslinjer og varslingsrutiner ble vedtatt i kommunestyret 19.06.17. 

Det er opprettet internt varslingsorgan bestående av Liv Ingjerd Byrkjeland og Bjørn Kristian 

Pedersen som medlemmer av den interne varslingsgruppen i tillegg til hovedverneombudet, 

Per Ivar Felldal. Aase Hobbesland er vara for Bjørn Kristian Pedersen og Kristine Udjus er 

vara for Liv Ingjerd Byrkjeland. Vara for hovedverneombudet er p.t ikke valgt. Liv Ingjerd 

Byrkjeland er kontaktperson/koordinator for den interne varslingsgruppen. 

Erfaringene fra Grimstad kommune gjør det aktuelt for regionsamarbeidet i Østre-Agder å drøfte 

om det skal etableres faste rutiner knyttet til tilfeller med varslingssaker der rådmann kommer i 

en inhabilitetssituasjon. Rådmennene ønsker en fast ordning med setterådmann for kommunen. 

Rådmann Tone Marie Nybø Solheim, jurist Sindre Kvammen i Arendal kommune og 

sekretariatsleder forbereder en sak om dette. Det kan være aktuelt å styrebehandle et slikt 

forslag. 

Arendal kommune er bedt av Grimstad kommune om å vurdere en løsning hvor deres juristmiljø 

kan være eksternt varslingsmottak. Dette legges frem sammen med forslag til regionalt system 

for setterådmann i neste rådmannsutvalg. 
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7 Oppfølging av tiltak og vedtak: 
 

7.1 Kompetanse (pkt 1 i KS vedtak): 
 

Mandat:  
Tilstrekkelig innkjøpsfaglig kompetanse hos den som har ansvar for innkjøp 

Plan:

 

 

Detaljplan: 

 Mål og målgruppe tiltak Frist status 
7.1.1 - Kunnskap til å foreta 

innkjøp i tråd med 
regelverk 
- Kjenne til 
ressurspersoner og 
støttetjenester på innkjøp 
- Alle ledere i kommunen 
som bestiller varer og/eller 
tjenester 

Oppfriskningskurs innkjøp 
 

Januar 2017  

7.1.2 - Kunnskap til å foreta 
innkjøp i tråd med 
regelverk  
- Enhetslederne i helse- og 
omsorgssektoren, andre 
sektorer etter plan 

Opplæring i lov om 
offentlige anskaffelser, 
kommunens 
innkjøpsreglementet og nye 
retningslinjer  
 

Vår 2017  

7.1.3 - Tilstrekkelig kunnskap så 
tidlig som mulig 
- Nyansatte 

Kurs i innkjøp gjennomføres 
som fast del av kommunens 
internopplæring 

to ganger i 
året 

Pågår 

7.1.4 - Kunnskap om arkivverdig 
dokumentasjon og krav til 
dokumentasjon av innkjøp 
- Enhetsledere/ fagledere 

Grunnkurs arkivering 14.03.2017  

7.1.5 - åpen og riktig praksis i 
alle ledd av forvaltingen i 
tråd med etiske 
retningslinjer og 
reglement 
- ledere og ansatte 

Kurs i Offentlighetsloven og 
Forvaltningsloven (avtalt) 

Høst 2017  

 
Oppfølging: 

HO des 2016

Fagledere/ 
enhetsledere

jan 2017

Avdelingsvise 
møter

vår 2017

Nyansattekurs/ 
internkurs

vår/ høst 2017

Fagledere/ 
enhetsledere 

jan 2018
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7.1.2:  

Bygg- og eiendomstjenesten 23.01.2017 

Kommunaltekniske tjenester 14.02.2017 

Kulturtjenesten 07.02.2017 

Helse og omsorg desember 2016 

7.1.2:  

Helse og omsorg desember 2016 

Bygg- og eiendomstjenesten 23.01 

Anskaffelses/fagsamling; rådmann, kommunalsjefer, enhetsledere og fagledere, 30.01.2017 

Kommunaltekniske tjenester 14.02 

Kulturtjenesten 07.02  

Helse og omsorg, opplæring ny kommunalsjef, 07.09.2017 

Helse og omsorg, utvalgte enhetsledere, 08. og 14.9.2017 

 

7.1.4:  

30 enhets-/ fagledere 3 timers kurs 14.03.17 

 

 

7.2 Oppfølging regelverk/ rutiner (pkt 2, 4, 9 i KS vedtak): 
 

Mandat:  

Innkjøp i tråd med regelverk, etterprøvbart og etisk forankret. 

Plan: 

 

 

Detaljplan: 

 Mål og målgruppe tiltak frist status 
7.2.1 - Gyldige rammeavtaler 

på områder med store 
innkjøp eller fragmentert 
innkjøpskompetanse 

Kartlegging av behovet for 
inngåelse av nye 
rammeavtaler i de ulike 
sektorene 

09.01.2017  

revidering regelverk 
31.01

strategi for kjøp 
tjenester 28.02

nye rammeavtaler vår 
2017

gjennomgang 
internkontrollsystem 

vår 2017

leverandørkontroll 
FIA vår 2017
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- De ulike sektorene  

7.2.2 - Lojal bruk gjennom 
enkel tilgang til 
gjeldende rammeavtaler 
- De ulike sektorene 

Oversikt over gjeldende 
rammeavtaler 
 

01.07.2017  

7.2.3 - Gyldige og aksepterte 
rammeavtaler 
- Innkjøpsrådgiver/ 
ledere i HO 

Si opp og inngå nye 
rammeavtaler (inngått 2016) 

Signert 
04.09.17 

 

7.2.4 - Oppdatert kommunalt 
regelverk 
-Innkjøpsrådgiver/ 
kommunalsjefer/ 
innkjøpere 

Innkjøpsreglement revideres 
administrativt i.h.t endringer 
i lov og forskrift 
om offentlige anskaffelser 

Januar 2017  

7.2.5 - Rett til kontroll med 
tjenester og varer kjøpt 
fra eksterne leverandører 
mtp pris, arbeidsforhold 
og kvalitet 
- Innkjøpere 

Nytt punkt i 
innkjøpsreglement og mal 
for kontrakt om 
leverandørkontroll 

Januar 2017  

7.2.6 - Avklarte prinsipper for 
egenproduksjon eller 
kjøp av tjenester 
- Ledere 

Strategi for kjøp av tjenester 
eller levering av tjenestene i 
egen regi 

Februar 
2017 

 

7.2.7 - Tjenester levert i tråd 
med etterspurt kvalitet 
- Ledere i HO 

Rutine og sjekkliste for 
kvalitetskontroll med helse- 
og 
omsorgstjenester som 
kommunen kjøper fra 
private leverandører 

November 
2016 

 

7.2.8 - Avklart ansvar og 
prosess for oppfølging av 
rammeavtaler   
- Ledere i HO 

Retningslinjer for oppfølging 
av dagens rammeavtaler for 
kjøp av 
tjenester til enkeltbrukere i 
helse- og omsorgssektoren 

November 
2016 

 

7.2.9 - Trygge og effektive 
tjenester i egen regi mtp 
ressursbruk, kvalitet og 
HMS,  
- Sektorene/ RLG 

Gjennomgang og 
oppdatering av 
internkontrollsystemet  
- Kartlegging av eksisterende 

06.03 
- Oppdatere 

internkontrollsystemet 
- Vurdere behov for 

handlingsplan for 
antikorrupsjon 

- Deltagelse i KS-
læringsnettverk om 
egenkontroll og internkontroll 

 

Våren 2017 
 
 
 
 
 
Høst 2017 
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7.2.10 - Tilstrekkelig 
dokumentasjon som 
sikrer historikk, 
etterprøvbarhet og 
læring 
- Innkjøpere 

Arkivering i nytt fagsystem 
Rutiner og 
kompetanseheving 

Våren 2017  

7.2.11 - Sikre arkivrutiner i tråd 
med lovverk 
- Arkivansvarlige 
 

Lukke avvik arkivplan Mars 2017  

7.2.12 - Dokumentere tilbud 
2014 – 2016 
- Innkjøpsrådgiver/ 
økonomiavdeling 

Gjennomføring 
leverandørkontroll FIA 
 

27.04.2017  

7.2.13 - Økt kompetanse om 
antikorrupsjon 
- Politikere/ 
administrasjon 

Møte med Transparency 
International Norge 

02.03.17  

 

Oppfølging: 
 
7.2.1: AKST har foretatt en regnskapsteknisk spørring på tvers av alle kommunens 

ansvarsområder i 2016, med utgangspunkt i leverandører som har fakturert mer enn kr 

1 100 000 eks mva (jf nasjonal terskelverdi iht nytt anskaffelsesregelverk som trådte i kraft 

pr 1.1.2017). Det er foretatt en vurdering i enhetene. 

7.2.3: Kontraktene er over EØS-terskelverdi og konkurransen ble kunngjort i EUs indre 

marked. Tilbudsfrist var 3. mai 2017, kl 12.00. Nye rammeavtaler for kjøp av helse- og 

sosialtjenester til enkeltbrukere ble inngått med 10 leverandører, den 04.09.2017. 

Rammeavtalene er oppdelt i tre tjenestekategorier; helsetjenester, sosialtjenester og 

bokollektivtjenester. 

7.2.9: Vi er ferdige med gjennomgang av eksisterende internkontrollsystem. Rapporten 

behandlet i rådmannens ledergruppe 22.05.17. 

 7.2.11 Arkivplan: 

Planen er ferdig, og publisert 27. mars, og det ligger en lenke til planen på kommunens 

nettsider. 

 

7.2.12: Leverandørkontroll som innebærer kontroll av; økonomi-, helsefag-, og 

arbeidsrettslige forhold hos leverandøren. Rapport foreligger fra PWC. 

 

7.3  Ledelse (pkt 7b i KS vedtak): 
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Mandat:  

Kompetente ledere som ivaretar drift og bidrar til trygghet, tillit og kreativitet. 

Plan: 
 

 

 

Detaljplan: 

 Mål og målgruppe tiltak frist status 
7.3.1 - Avklart ansvar og 

myndighet 
- Ledere 
 

Revidering av 
delegeringsreglementet 
inkl ansvar ulike ledernivå 

01.05.2017  

7.3.2 - Åpne, innovative og 
kompetente og ledere 
- Ledere/ nøkkelpersoner 
 

Gjennomføre 
lederutviklingsprogram 

Juni 2018  

7.3.3 - Kjente og etterlevde 
forventninger og krav til 
ledelse og ledere i Grimstad 
kommune 
- Ledere 

Revidere lederavtalene 30.06.2017 
 

 

7.3.4 - Avklarte ansvarsforhold 
ledere imellom 
- Ledere 

Avklare ledernivåenes  
rolle og ansvar, PØFI-
gjennomgang (personal, 
økonomi, fag, 
informasjon) 

Utgangen av 
2017 

 

7.3.5 - Trygge og tidlig operative 
ledere 
- Nyansatte ledere 

Opplæringsplan for 
nyansatte ledere 
 

01.05.2017 
Testes ut 

 

7.3.6 - HMS- bevisste ledere og 
tillitsvalgte 
- Ledere/ tillitsvalgt 
HVO 

HMS-kurs 
HMS-kurs for AMU (høst 
17) 

Våren 
2017 

 

7.3.7 - Oppdaterte ledere og 
tillitsvalgte på ansattes 
rettigheter og plikter 
- Ledere/ tillitsvalgte/ VO 

Kurs i Hovedavtalen, 
samarbeid KS 
 

23.03.17  

7.3.8 Helhetlig system for å 
håndtere lokale 
utfordringer tetter på 
driften 

Forslag om HMS-utvalg i 
alle enheter (HMS, 
folkehelse, miljø, 
trafikksikkerhet, generelt 
vernearbeid). 

Behandles i 
AMU 11.10 

 
 

revidering av 
delegeringsreg. 01.05

nyansattekurs 01.05
revidere lederavtaler 

30.06
lederutviklingsprogram 

vår 2018
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7.3.9 Godt ytrings- og 
varslingsklima 

Gjennomføre tiltak i 
forvaltningsrevisjonen 

31.12.17  

 

Oppfølging: 
Arbeidet pågår på alle punkter 

7.3.1 Delegeringsreglementet: Reglementet ble publisert 28. april. Reglementet ligger på 

nettsidene under Kommuneplaner/Reglement og retningslinjer. 

7.3.2 Årets kull er ferdig og nytt kull plukket ut. Alle enhetsledere og kommunalsjefer er 

forpliktet til å delta, fagledere, nøkkelpersoner og tillitsvalgte har også hatt mulighet til å 

søke. Enkelte av disse får plass på høstens kurs. 

7.3.3 Forslag til lederavtaler er behandlet i rådmannens ledergruppe 

7.3.4 Forslag til rådmannens delegering av annet ansvar som ikke følger direkte av lov (PØFI) 

ligger til behandling i rådmannens ledergruppe, dette avhenger i noen grad av 

organiseringsprosjektet. 

7.3.5 Forslag til revidert opplæringsplan for nyansatte ledere testes ut. 

7.3.6: 70 tillitsvalgte, verneombud og ledere deltok på kurs 23.03. 

 

8 Kommunikasjonsplan 
Kommunikasjonsteamet består av personer fra enhetene, lederstøtte og 

kommunikasjonsavdelingen. Det utarbeides egen kommunikasjonsplan.  

Kommunikasjonsteamet vil:  
- Synliggjøre fremdrift og gjennomføring av tiltak 

- Sikre interninformasjon – foreslå strategi og ulike kanaler 

- Sikre arena for dialog og innspill 

Kommunikasjonsteamet jobber primært med saker knyttet til handlingsplanen men kan også 

komme med innspill om andre saker som bør synliggjøres samt bevisstgjøre organisasjonen 

på å ha fokus på kommunikasjon. Kommunikasjonsplan skal utarbeides. 

Kommunikasjonsteamet består av: Per Atle Aanonsen, Kim Andrè Vangberg, 

oppvekstsektoren, Ann-Karin Jørgensen, Solveig Jentoft, Ragnhild Sigurdsøn (leder av 

gruppa- permisjon til aug 2018). Teamet fungerer som en stabsgruppe til hovedprosjektet. 

 

9 Oppsummering: 
Denne planen er arbeids- og rapporteringsdokument med delplaner for 

- Prosjekt «Struktur» 

- Prosjekt «Gjennomgang av kommunens etiske retningslinjer og varslingsrutiner» 
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- Prosjekt «Tillit» 

- Kommunikasjonsplan 

 

10 Vedlegg:  
Revidert organisasjonsstrategi – ferdig 01.06 (evt endringer behandles KS) 

Oversikt på styringsdokumenter – ferdig 05.03 

Reviderte lederavtaler - ferdig 30.06 
 

 

 

 
 

 



38/17 Oppfølging av handlingsplanen i innkjøpssaken - 15/14310-173 Oppfølging av handlingsplanen i innkjøpssaken : Rapport organiseringsprosjektet - Struktur

Organiseringsprosjektet - «Struktur» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grimstad 03.10.17 

 

Tone Marie Nybø Solheim 

rådmann 
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1. Bakgrunn for arbeidet og resultatmål 

Kommunestyret gjorde følgende vedtak (pkt 6 i KS vedtak PS 17/13) 30.01.17: Kommunestyret forutsetter 
at rådmannen iverksetter nødvendige endringer i organisasjonen. Det kan være både strategiske, 
organisatoriske og personalmessige grep. Formannskapet skal holdes fortløpende orientert. 

Prosjektet skulle lede frem til forslag om nødvendige strategiske, organisatoriske og personalmessige 
endringer i organisasjonen. Hva som er nødvendig i denne sammenheng har prosjektgruppen valgt å 
definere til: 

- Sikre god organisering av innkjøpsfunksjonen 

- Sikre tydelige ansvarsforhold og effektivitet 

- Sikre økonomistyring 

- Rett person på rett plass 

 
Prosjektet skulle levere en ny organisasjonsmodell for Grimstad kommune og definere områder for nye 
forbedringsprosjekter. 

Rådmannen har hatt en gjennomgang av hele organisasjonen for å definere områder som bør utredes for 
nødvendige tiltak og prosesser. Det betyr ikke at hele organisasjonen blir berørt, men at prosjektgruppen 
gjennom erfaring og innspill har vurdert områder som kan forbedres eller organiseres mer effektivt. 

2. Effektmål 

Innbyggernes behov og politiske beslutninger ligger til grunn for organisasjonens arbeid. Målet med 
organisasjonsendringen er rett person/ kompetanse på rett sted, og kommunen effektivt organisert.  

3. Konklusjoner etter høring 

Prosjektgruppen har vurdert innkomne innspill i høringsrunden, og har tatt hensyn til både innspill og 
risikoanalysen i sin konklusjon.  

Følgende endringer, prosesser og tiltak iverksettes: 

 Analyse og utredning plasseres i stab til rådmann for tilgjengelighet til overordnet ledelse  

 Økonomi og HR plasseres i samme enhet da uklarhet i roller og ansvar har preget enheten siden 
forrige endring, og det er behov for mer tid til å prøve ut nye arbeidsformer. Det settes i gang 
prosjekt for å etablere god og avklart samhandling mellom linje (enhetsledere) og stab/ støtte, og 
ansvarsfordeling mellom kommunalsjef og fagsjefer avklares. 

 Innkjøpsfunksjonen sentraliseres og det lyses ut etter allerede opprettet innkjøpsrådgiverstilling 
(styrkes med 1 årsverk) 

 Beredskap og internkontroll blir tydeliggjort som sentrale arbeidsområder i støttetjenester 

 Ansvar for innbyggerservice blir tydeligere og plasseres sammen med kommunikasjon i linje til 
kommunalsjef for Støttetjenester 

 Det settes i gang et prosjekt for å forslå ett nytt publikumsmottak/ servicetorg 
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 Det etableres prosjekt innen Samfunn og miljø for å sikre bedre arbeidsflyt, samhandling mellom 
enhetene og mer effektiv bruk av ressurser, i dette ligger også satsing på digitalisering 

 Kontinuerlig forbedringsprosesser/ Lean skal settes i gang for byggesak og vaktmestertjenesten 

 Det settes i verk tiltak for å bedre kommunikasjon og rutiner mellom faktura/ gebyr, 
kommunalteknisk og byggesaksavdelingen. 

 Overordnet ledelse og VUT (veiledning- og utviklingstjenesten) i Kultur og oppvekst foretar en 
verdistrømsanalyse for å kartlegge arbeidsflyt og beslutningslinjer 

 Det vurderes støtte på barnehage tilsvarende VUT eller inkludert i overordnet ledelse. 

 Voksenopplæringen vurderes organisert som egen enhet innen skoleområdet, dette utredes før 
endelig beslutning tas 

 Flyktningetjenesten, tilbudet til enslige mindreårige flyktninger og introduksjonsprogrammet 
vurderes som en egen avdeling/ enhet, her settes ned egen prosjektgruppe.  

 Tilbudet for enslige mindreårige flyktninger legges inn under kvalifiseringstjenesten pr 01.01.18. 

 Tydeliggjøre enhetslederrollen og forenkle rutiner og systemer slik at lederne i størst mulig grad 
kan drive ledelse 

 

 Det utarbeides årshjul, system for «on boarding» av nye ledere og lederavtaler 

 

 Fagledere med personalansvar blir avdelingsledere med faglig-, økonomisk- og personalansvar 

 

Utredning interkommunalt samarbeid: 

 innkjøpsområdet 

 juridisk kompetanse 
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Organiseringen av stab- og støttetjenester blir som følger:

  

Det utarbeides egen handlingsplan for tiltakene over, denne avløser etter hvert Handlingsplan for 
innkjøpssaken. Handlingsplanen vil ha konkrete mål og tidsfrister for gjennomføring. 

 

4. Organisering av arbeidet 

Prosjektgruppen: Ingerlise Svendsen (LO), Anna Svenningsen (Unio), Marianne Hauge (Delta), Nina Marie 
Duckert (Unio), Per-Ivar Felldal (Akademikerne – overtar som HVO), Arne Rugstad (HVO – går ut), Tone 
Marie Nybø Solheim (rådmann). Ny tillitsvalgt tiltrer. 
 
Styringsgruppe: Rådmannens ledergruppe 
 

5. Beslutninger i prosjektet  

Beslutning Ansvarlig Tidspunkt 

Organisering av prosjektet rådmann 01.03.17 

Valg av innspillmetode prosjektgruppe 01.04.17 

Oppsummering og konklusjoner fra innspill prosjektgruppe 19.09.17 

Rådmann

Helse og velferd Kultur og oppvekst Samfunn og miljø Støtte-tjenester

Kemner Faktura og gebyr
Budsjett- og 

økonomi
Innkjøp

Juridisk 
kompetanse

HR 
Beredskap/ 

internkontroll
Innbyggerservice/  
kommunikasjon

Topplederstøtte

IKT

Politisk sekretariat

Næringssjef

Spesialrådgiver

Analyse og 
utredning
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Forslag til modell prosjektgruppe 02.10.17 

Risiko- og sårbarhetsanalyse HR-sjef 05.10.17 

Drøftingsmøter rådmann/ HR/ 
tillitsvalgte 

09.10.17 

Politisk orienteringssak administrasjonsutvalget/ 
kommunestyret 

30.10.17 

6. Risikovurdering  

1.1 Konklusjon/ oppsummering fra arbeidsgruppen 

Det er gjennomført en risikovurdering av den prosessen Stab- og støttefunksjoner er berørt av ift. 
Organisasjonsprosjektet (risikovurdering er vedlagt). Hva skal til for at organisasjonen skal være klar for 
den endringen man vet kommer, og hvilke risikomomenter må det tas hensyn til? 

Gruppens arbeid er preget av at detaljene i forestående organisasjonsendring enda ikke er definert. 

De ansatte opplever en vakuumsituasjon, der man avventer mer konkret informasjon. Prosessen har gått 
over tid og det har utviklet seg varierende grad av slitasje i de ulike delene av organisasjonen. Det fortelles 
også om manglende eierskap til prosessen på grunn av at formålet med og effekten av den forestående 
omorganiseringen ikke har kommet klart frem. Det er enighet i gruppen om at «bakteppet» beskrevet i 
rapporten har stor betydning for risikobildet i situasjonen. 

Gruppen fremhever følgende tiltak med særlig stor betydning: 

 Avklare en tydelig organisering 

o innhold og struktur i de nye avdelingene 

o fysisk lokalisering av avdelingene 

o mandat/oppdrag til avdelingene (leveranser), tydelige forventningsavklaringer 

o vurdere riktig/tilstrekkelig kapasitet og kompetanse 

 Involvering av berørte ansatte og vernetjenesten 

 Bedre informasjon om mandatet til prosjektgruppen og bakgrunnen for de endringene som er 
foreslått. 

 Fortløpende informasjon videre. 

7. Kvalitetssikring og rapportering  

Alle endringsprosesser skal skje i medvirkning med personalet og tillitsvalgte lokalt på hver arbeidsplass. 
Det skal skrives referat som gjøres tilgjengelig for leder og ansatte. 
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Det sikres månedlig interninformasjon gjennom personalmøter og skriftlig informasjon (nyhetsbrev el) til 
personalet ved endringsprosesser. Informasjonen må sikre begrunnelse for, og synliggjøre gevinst av, valg i 
endringsprosesser. 

Det foretas risikovurdering men eventuell handlingsplan for risikoreduserende tiltak der hvor endring får 
konsekvenser for ansatte. 

Det foretas en årlig evaluering av arbeidsform.  

8. Ønsket gevinst 

Forventet gevinst er at: 

Rådmannens ledergruppe har oppdatert økonomisk kunnskap fortløpende og kan vurdere ulike tiltak og 
prosesser i sine møter. Økonomirelaterte oppgaver har kontinuerlig rådmannens og rådmannens 
ledergruppe oppmerksomhet.  

Roller og ansvar mellom enhetsledere og støttetjenester er avklart. Roller og ansvar innad i støttetjenester 
og til kommunalsjef er avklart. 

Økonomistyringen i kommunen fører til forbruk i tråd med budsjett. Innbyggernes tilliten til Grimstad 
kommunes økonomi- og innkjøpsforvaltning er god. Politikerne opplever god oversikt og innsikt i 
kommunens økonomi og økonomistyring.  

Sentrale beslutninger og utvikling i organisasjonen baserer seg på viten (dokumentert kunnskap) og 
etterprøvbare analyser og vurderinger. Organisasjonen skal ha kompetanse om og gjennomfører 
kontinuerlig forbedring, inklusive verktøy som sikrer effektiv arbeidsflyt. 

Kommunen gjør lovlige og effektive innkjøp og enhetsledere får frigitt tid til ledelse.  

Innbyggere og samarbeidspartnere opplever effektiv kontakt med kommunen. Innbyggere og næringsliv 
opplever god arbeidsflyt og samhandling med teknisk forvaltning og tekniske tjenester. 

Barn og unge ivaretas av koordinerte og tilstedeværende fagpersoner. 

9. Beskrivelse av opplegg for medvirkning 

Rådmannen har gjennomført en prosess som inkluderer tillitsvalgte og det er gjennomført egne 
kommunikasjonstiltak for arbeidet.  
 
Det har vært avholdt 4 allmøter på rådhuset, 3 workshops, diverse samtaler, invitasjon til innspillrunde og 
høringsrunde for alle ansatte og informasjon om prosjektet er lagt ut på intranettet. 
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10. Overordnet fremdriftsplan  

 

Overordnet fremdrift prosjekt - "struktur" 
     

Oppgaver   Frist/periode 

     

Arbeidsgruppe «struktur» skisse til ny modell   01.jul 

     

Høring     

  - Høringsperiode  6.juni til 13. august 

  - Høringsfrist   13.aug 

     

Drøfting i henhold til Hovedavtalen    

 - Drøftingsmøte med tillitsvalgte  14.aug 

 - Drøftingsmøte med tillitsvalgte  17.aug 

     

Risikovurdering arbeidsmiljømessige konsekvenser  uke 34 og 35 

 - Risikokartlegging    

 - Risiko reduserende tiltak    

 - Behandling AMU    

 - Oppfølging av risikoreduserende tiltak  fortløpende 

     

Arbeidsgruppen «struktur» videre arbeid   uke 36, 37, 38  

 - Organisasjonskart    

 -  Avklaringer roller og ansvar    

     

Drøfting i henhold til Hovedavtalen    

 - Drøftingsmøte med tillitsvalgte  uke 39 

     

Rådmannens forslag til ny organisasjonsmodell    

 - Ny organisasjonsmodell klar  01.okt 

     

Iverksetting organisasjonsendring  01.11.2017 -  

 - Arbeidsrettslige vurderinger  fortløpende 

 -  Bemanningsjustering-/tilpasning     

 
Høringsfristen ble forlenget til 03.09.17 etter ønske i drøftingsmøte da det var usikkerhet om enkelte ikke 
hadde fått svart på høringsrunden pga sommerferie. 

Høringsinnspillene ble behandlet i prosjektgruppen og rådmannens ledergruppe før 
administrasjonsutvalget og kommunestyret orienteres om ferdig forslag til organisering 30.10.17.  
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11. Vedlegg: Høringsutkastet sendt på høring 05.07.17 med frist 04.09.17 med kort 
oppsummerte høringsinnspill 
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Ny organisasjon 

Rådmannen fikk en klar forventning i kommunestyrets behandling av innkjøpssaken; «Kommunestyret 
forutsetter at rådmannen iverksetter nødvendige endringer i organisasjonen. Det kan være både 
strategiske, organisatoriske og personalmessige grep. Formannskapet skal holdes fortløpende orientert.» 
 
Kommunens organisering skal understøtte gode og effektive tjenester til innbyggerne og bærekraftig 
samfunnsutvikling. Organisasjonen har sitt mandat fra kommunestyret, og skal etterleve og gjennomføre 
politiske beslutninger og prioriteringer. 

Denne rapporten beskriver i korte trekk de endringer som foreslås og begrunnelsen for det. Denne 
rapporten sendes ut på høring med frist for tilbakemelding 14.08.17. Det lyses imidlertid ut ny 
kommunalsjef for Organisasjon (med forbehold om endelig innhold) så snart som mulig, da det er 
udekkede ledelsesoppgaver innen området i dag. 

Enkelte medarbeidere vil ha særskilt oppfølging og dialog om fremtidige oppgaver og organisering. 

Rådmannens ledergruppe 

Konklusjon:  

Dagens kommunalsjef for virksomhetsstyring får ansvar for økonomi og økonomirelaterte områder. 

Kommunalsjef for organisasjon får ansvar for HR (og HR relaterte områder), kommunikasjon og 
digitalisering. Politisk sekretariat og topplederstøtte legges inn i denne enheten. 

Begrunnelse: 

Rådmannen trenger en noe mer «spisset» økonomifunksjon i sin ledergruppe samtidig som rollene på 
området må defineres og avklares. Kommunen har utfordringer med tanke på budsjettering og 
økonomistyring. Dette bør derfor ha et forsterket fokus. Økonomiområdet kommer med eget forslag til 
intern organisering.  

Det lyses ut etter kommunalsjef for området Organisasjon. Ved å samle politisk sekretariat, 
kommunikasjon, digitalisering, utredning og analyse samt HR mm vil støttetjenester være både innadrettet 
og utadrettet, og kunne være en proaktiv medspiller for utvikling av organisasjonen.  

Beslutninger som skal tas skal være basert på «viten», og det er behov for å samle ressurser som i dag har 
overordnet analyse og utredning for å styrke denne ressursen til bruk for både rådmannens ledergruppe og 
enhetsledere.  

Tidsperspektiv: 

Organisasjonsendringen gjennomføres når ny kommunalsjef for organisasjon er på plass. 

 

Stab rådmannen 

Næringssjef forblir i stab til rådmann.  

Sektorovergripende rådgiverfunksjon. 

Begrunnelse: 
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Næringssjefens rolle ligger i skjæringspunktet mellom næringsliv, kommunens administrative og politiske 
ledelse og bør ha god tilgang til sine medspillere i kommunens øverste ledelse. 

Rådgiverfunksjoner som er sektorovergripende legges inn i Utredning og analyseavdelingen i Organisasjon 
eller i rådmannens stab. Det avklares i dialog med enkeltansatte.  

Tidsperspektiv: 

Eventuell endring av organisering kan gjennomføres samtidig med endring av andre støttefunksjoner.  

Innspill i høring: 

Rådmannens stab bør være uforandret. 

 

 

Område for Organisasjon (navn på enhet ikke klart) 

Konklusjon: 

Se over, under rådmannens ledergruppe. Virksomhetsstyring og Kommunikasjon og Digitalisering slås 
sammen og deles i to nye områder; ett for Økonomi og ett for Organisasjon. De to nye enhetene skal prøve 
ut organisering i matrisemodell hvor «team» på tvers av fagområdene følger spesielt opp hver sin sektor.  

Områdene for Organisasjon og Økonomi har ansvar for å utarbeide og vedlikeholde politiske og 
administrative styringssystemer, rutiner og reglement. Linjeorganisasjonen har ansvar for personal, 
økonomi, fag og informasjon innenfor enhetens myndighetsområde og vedtatte budsjettrammer. 
Linjeorganisasjonen har ansvar for internkontroll i egen enhet. 

Det settes i gang et prosjekt for å forslå ett nytt publikumsmottak/ servicetorg. Målet er effektivisering og 
kvalitetsheving for innbyggere og organisasjonen.  

Områdene kommer med eget forslag til intern organisering.  

Forslag til innhold i området Organisasjon: 
Politisk sekretariat        
Topplederstøtte (kommunikasjonsstøtte) 
Innbyggerservice og informasjon (web og tjenestetorg) 
HR – personaladministrasjon og personalutvikling 
IKT 
Analyse/Utvikling   
Egen- og Internkontroll (beredskap, HMS mm) 
Arkivskaping/ kontaktpunkt AKST 

 
Begrunnelse: 

Det har vært ulike og uklare forventninger til virksomhetsstyring fra organisasjonen. I tillegg har det vært 
manglende kapasitet til å gjennomføre fullt ut intensjonen i forrige organisasjonsendring. Begrepet 
Virksomhetsstyring har også gitt uklarhet om hvem som har beslutningsmyndighet: linjeorganisasjonen 
eller virksomhetsstyring. 

Erfaringene med sentralisert resepsjon er positiv, og det bør vurderes hvorvidt de kan sikre enda lettere 
tilgang til nødvendig informasjon til innbyggerne i tillegg til å kunne gjøre enkel saksbehandling som kan 
løses direkte i kontakt med innbygger gjennom et tjenestetorg. 
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Tidsperspektiv: 

Organisasjonsendringen gjennomføres når ny kommunalsjef for organisasjon er på plass. 

Det gjennomføres dialog med enkeltpersoner og enheten for å legge prosessen videre. 

 

Innspill i høring: 

HR funksjonen bør være organisert sammen med økonomi 

Oppgaver, ansvar og roller må avklares 

Tjenestetorget bør ha egen leder 

IKT, web og telefoni i team 

Enheter bør være samlokalisert 

Organisasjonskartet må «skrives ut» 

Sikre god samhandling med AKST 

Det bør ikke opprettes ny lederstilling som kommunalsjef 

 

Område for Økonomi 

Konklusjon:  

Se over og beskrivelse under rådmannens ledergruppe for økonomiområdet. 

Innkjøpsfunksjonen sentraliseres slik at alle rammeavtaler forhandles av innkjøpsavdeling (evt via OFA). 
Alle direktekjøp over kr 100 000 gjøres av innkjøpsavdeling. Det opprettes en ny stilling innen innkjøp 
(leder for innkjøp) som finansieres med påslag på innkjøp til sektorene (finansieres av sektorene). 

Det vurderes interkommunalt samarbeid på innkjøpsområdet. Det samme gjelder juridisk kompetanse. 

Forslag til innhold i området for Økonomi: 

Kemner 
Innkjøp 
Faktura/gebyr 
Økonomi - budsjett, regnskap, controller 
Juridisk kompetanse 

 

Begrunnelse: 

Økonomiområdet har over tid vært preget av manglende rolleavklaring, internt og mellom økonomi og 
sektorene. Rådmannen har fått signaler om at en del av utfordringene handler om ulik rolleforståelse, og 
at dette har vært vedvarende uklart etter siste organisasjonsendring.  
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Hele grunnlaget for innkjøpssaken og tiltak knyttet til den, er avvik i etterlevelse av innkjøpsregelverket. 
Administrasjonen skal sikre både lovlig gjennomføring og riktig dokumentasjon for å ikke komme i lignende 
situasjon igjen.  

Vi ser det er krevende å opprettholde nødvendig kompetanse og sikre oppmerksomhet på gjeldende 
rutiner i en virkelighet som er mest preget av tjenesteproduksjon. Det har vært ulik kompetanse til å 
ivareta innkjøp på enhetsledernivå, og rådmannen vurderer det som feil bruk av ressurser å opprettholde 
relativt detaljert kompetanse på innkjøp for ledere som sjelden gjør større innkjøp. Det har ved flere 
anledninger vist seg å være et kritisk område for kommunen. 

Ved sentralisering av innkjøpsfunksjonen profesjonaliseres dette. Innkjøpsfunksjonen styrkes og gjøres ved 
å legge på et påslag til enhetene pr innkjøp. 

Tidsperspektiv: 

Organisering er avhengig av at kommunalsjef for Organisasjon er på plass.  

Det legges frem en politisk sak om opprettelse av stilling som leder av innkjøpsområdet med påfølgende 
utlysning. Sentralisering av innkjøpsfunksjon skjer når leder er tilsatt. 

 

Innspill i høring: 

Fagsjefsroller må avklares, uklart om endring betyr innskrenking i handlingsrom 

Innkjøpsfunksjonen bør forbli som i dag og presiseres, innkjøpsfunksjonen bør sentraliseres 

 

Helse og velferd 

Konklusjon: 

Pågående prosjekt i Helse og omsorg videreføres. Det er tilsatt ny kommunalsjef for sektoren og videre 
oppfølging av prosjektet vil være i dialog med ny leder. Stab og støttefunksjoner rundt 
kommunalsjefsrollen diskuteres med ny kommunalsjef før konklusjon trekkes. 

Områder som må vurderes i prosjektet er nevnt i stikkordsform under. 

Organisering av området må gi rom for Grimstad kommunes satsing på eHelse og velferdsteknologi, 
herunder en regional rolle. 

Gjennomgang av «Familiens Hus» settes i gang og arbeidet organiseres med en egen arbeidsgruppe som 
kommer med forslag til innhold og organisering. Det etableres også et prosjekt for å vurdere muligheten 
for et samlokalisert helsetilbud. 

Sektoren bør skifte navn til Helse og velferd, noe som vil være mer dekkende for området. 

Begrunnelse: 

Prosjektet skal vurdere organisering av hele Helse- og velferdssektoren; herunder størrelse på enheter, 
samlet dagsenter og aktivitetstilbud, samlet tilbud innen rus/ psykisk helse, funksjoner i familiens hus, 
gjennomgang av nattjenesten, bestillerenhetens rolle mm. Hovedoppdraget er å foreslå tiltak for 
bærekraftig organisering og økonomisk balanse i sektoren. Sektoren har fått mandat til å følge opp 
driftsgjennomgangen av Boveiledertjenesten. Sektoren skal sikre kunnskap om og sammenheng mellom 
nivå på tilrettelagt boligtilbud og tjenestetilbud, i samarbeid med bygg- og eiendomsenheten.  
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Familiens Hus som samlet tiltak for barn og familier bør gjennomgås med tanke på innhold og organisering. 
Det er kommet innspill på at flere tjenester bør innlemmes av Familiens Hus og på at beliggenhet bør 
vurderes. Det bør også vurderes organisering av innholdet i dagens enhet som «Familiens Hus» tilhører. 

Tidsperspektiv: 

Organisering av Helse og velferd skal være ferdig 31.12.17. 

Innspill i høring: 

Tas ikke med her, oversendes kommunalsjef 

 

Samfunn og miljø 

Konklusjon: 

Enhetene i Samfunn og miljø videreføres i all hovedsak med dagens struktur. Det arbeides løpende for å 
bedre arbeidsflyt, samhandling mellom enhetene og mer effektiv bruk av ressurser. Kontinuerlig 
forbedringsprosesser skal settes i gang for byggesak og vaktmestertjenesten. Det settes i verk tiltak for å 
bedre kommunikasjon og rutiner mellom faktura/ gebyr, kommunalteknisk og byggesaksavdelingen.  

Oppmålingens videre organisasjonsplassering tas opp januar 2018. Eventuelt vedtak om endring i 
Matrikkelloven tas med i vurderingen. Ansvar for føring i matrikkel gjennomgås og organiseres for effektiv 
ressursbruk. 

Begrunnelse: 

Det er ikke avdekket forhold som tilsier at det er behov for vesentlige organisatoriske endringer i enhetene 
i sektoren.  

Det har vært ute til høring et lovforslag om oppheving av monopol for kommunal oppmålingsmyndighet og 
Stortinget vil mest sannsynlig behandle lovforslaget i høst. Det er reist spørsmål om minste størrelse på en 
enhet og oppmålingsenhetene består i dag av fire ansatte inklusive enhetsleder. En eventuell 
organisasjonsendring er utsatt til etter 31.12.17, og konsekvenser av ulike organisasjonsformer vurderes 
da. 

For å sikre høy kvalitet på matrikkelen vil arbeidsprosessene med føring av matrikkel gjennomgås.   

Det må etableres nye rutiner for utsendelse av faktura for tilknytningsavgifter for nye bygg, det foretas en 
analyse av dagens praksis med forslag til ny arbeidsflyt.  

Enhet for byggesak har en stor mengde saker. Enheten er i en sårbar periode på grunn av stor utskifting 
blant ansatte. For å imøtekomme den store saksbehandlingsmengden settes i gang en prosess med 
målrettet kontinuerlig forbedring/ LEAN-prosess.   

Renholdstjenesten har gjennomført en omfattende effektiviserings- og forbedringsprosess. 
Vaktmestertjenesten gjennomfører tilsvarende prosess til høsten.  

Planavdelingen har hatt store kapasitetsutfordringer. Situasjonen forbedrer seg vesentlig høsten 2017 ved 
at det er ansatt en ny byutvikler, en ny fast arealplanlegger og et års vikariat som arealplanlegger. Fokus 
framover blir gode og effektive rutiner for planprosessene. 

Tidsperspektiv: 

Dette handler i stor grad om arbeidsprosesser og arbeidsflyt og området legger frem egen plan for 
fremdrift. 
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Innspill i høring: 

Oppmålingsenheten bør forbli uendret 

Behov for fleksibilitet av innkjøpsgrense og enhetens mulighet til å foreta kritiske innkjøp 

Rolleavklaring innen brannansvar 

 

Kultur og oppvekst 

Konklusjon: 

Overordnet ledelse og VUT (veiledning- og utviklingstjenesten) i Kultur og oppvekst foretar en 
verdistrømsanalyse for å kartlegge arbeidsflyt og beslutningslinjer. I tillegg vurderes støtte på barnehage 
tilsvarende eller inkludert i overordnet ledelse. 

Voksenopplæringen organiseres som egen enhet innen skoleområdet. 

Flyktningetjenesten, tilbudet til enslige mindreårige flyktninger og introduksjonsprogrammet vurderes som 
en egen avdeling/ enhet, her settes ned egen prosjektgruppe.  

Tilbudet for enslige mindreårige flyktninger legges inn under kvalifiseringstjenesten pr 01.09.17. 

Begrunnelse: 

Overordnet ledelse har en sterk rolle overfor skoleledere og det samme savnes på barnehageområdet.  

Det er kommet innspill på at det uklare roller mellom overordnet ledelse og stabsfunksjoner, og at det kan 
oppleves avstand mellom overordnet ledelse og VUT. Det foretas en gjennomgang av samarbeidsform og 
rolleavklaring. 

Voksenopplæringen er skolevirksomhet og kvalifiseringstjenesten er blitt en stor enhet. Det kan være 
naturlig å skille ut skolevirksomheten (voksenopplæringen) og å knytte den tettere til annen 
skolevirksomhet. 

Tjenester til enslige mindreårige flyktninger bør organiseres med annet flyktningearbeid da de særlige 
utfordringene flyktningene har, ikke nødvendigvis handler om alder. 

Tidsperspektiv: 

Verdistrømsanalyse skal foreligge 31.12.17. 

Voksenopplæringen blir en del av skoleområdet fra nytt skoleår 2018. 

Tilbudet for enslige mindreårige flyktninger legges inn under kvalifiseringstjenesten pr 01.09.17. 
Introduksjonsordningen vurderes enten som før i NAV, eller inn i denne enheten innen 31.12 17. Det 
etableres samarbeid mellom de to enhetene for å sikre god overflytting av ansvar. 

Innspill i høring: 

Støtte til forslag om gjennomgang VUT 

Spesialpedagoger i barnehagen knyttes tettere opp mot PPT, PPT knyttes opp mot barnehage- og 
skoleadministrativ ledelse 

Behov for barnehageutvikler 
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Støtte til prosjekter innen tjenester til flyktninger 

Innspill til gjennomføringsdato av flytting av tilbudet til enslige mindreårige flyktninger og egen enhet for 
voksenopplæringen 

 

 

Lederkompetanse og lederutvikling 

Ledere har ulike behov for støttetjenester i organisasjonen; rådmannen har i stor grad 

strategiske behov, kommunalsjefene strategiske- og controllerbehov og enhetsledere støtte- og 

rådgivningsbehov. 

 

Rådmannen ønsker å tydeliggjøre enhetslederrollen og forenkle rutiner og systemer slik at de i størst mulig 

grad kan drive ledelse. Dagens virksomhetsstyring har fått i oppdrag å «sette enhetslederen i sentrum» og 

kartlegge hva enhetslederen skal forholde seg til generert fra organisasjonen og styringssystemer. Målet er 

å bidra til at enhetslederne får videreutvikle seg som ledere i tråd med kommunens lederprinsipper og de 

forventninger som ligger i deres lederavtaler. Blant noen av dagens fagledere er det flere som har både 

økonomi og personalansvar, deres tittel blir omgjort til avdelingsleder med myndighet og ansvar slik at de 

er delegert det ansvaret de i praksis har (PØFI). Dette innbakes i fullmakts-strukturen som gir en oversikt 

på roller og ansvar. 

 

I tillegg blir det utarbeidet årshjul for å gi ledere oversikt og forutsigbarhet i egen enhet 

 

Dagens virksomhetsstyring utarbeider også system for «on boarding» av nye ledere (opplæringsplan for 

nye ledere). Dette utarbeides for å hjelpe dem til en god start som ledere i organisasjonen, med minst 

mulig effektivitets- og energitap rundt lederskifter. 

 

Det er utarbeidet forslag til lederavtaler og nytt administrativt delegeringsreglement. 

 

Andre tema som er spilt inn i organiseringsprosjektet 

Faglig uenighet: Hvis det forkommer faglig uenighet mellom fagområder løses det av lederne for de 
respektive områdene i fellesskap, i linjen. Lov og forskrift vil alltid være styrende. 

Møtekultur og tidsbruk: Settes opp som eget tema i enhetsledergruppen. Målet er gode, effektive møter 
med godt forberedte deltagere og avgjørelser, arbeidsfordeling og forventet resultat skal være tydelig i alle 
møter. 

Når det gjelder arbeidsform, verktøy og planlegging vil prosjektgruppen arbeide videre med konkrete 
saker. 

Innspill i høring: 

Det er kommet inn innspill til arbeidsforhold (langdag), kopling mot medarbeiderundersøkelse mm. Dette 
tas inn i annet arbeid 
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Bakgrunn for arbeidet og resultatmål 

Kommunestyret gjorde følgende vedtak (pkt 6 i KS vedtak PS 17/13) 30.01.17: Kommunestyret forutsetter 
at rådmannen iverksetter nødvendige endringer i organisasjonen. Det kan være både strategiske, 
organisatoriske og personalmessige grep. Formannskapet skal holdes fortløpende orientert. 

Prosjektet skal lede frem til forslag om nødvendige strategiske, organisatoriske og personalmessige 
endringer i organisasjonen. Hva som er nødvendig i denne sammenheng er bla knyttet til 

Sikre god organisering av innkjøpsfunksjonen 

Sikre tydelige ansvarsforhold og effektivitet 

Sikre økonomistyring 

Rett person på rett plass 

Effektmål 

Innbyggernes behov og politiske beslutninger ligger til grunn for organisasjonens arbeid. Målet med 
organisasjonsendringen er rett person/ kompetanse på rett sted, og kommunen effektivt organisert.  
 

Kort beskrivelse av hva som skulle utredes i planprosessen 

Prosjektet skulle jobbe med: 
gjennomgang av organisasjonen – rett person/ kompetanse på rett sted og effektivt organisert  

vurdering av lederstruktur 

vurdering av støttefunksjonene  

vurdering av aktuelle tjenesteområder/inndeling av enheter/flytting av oppgaver mellom enheter  

eget delprosjekt helse og omsorg, boveiledertjenesten 

vurdere sentralisering av innkjøpsfunksjonen og/eller interkommunalt samarbeid 

gi oppspill til diskusjon om fremtidens kommune – eksempelvis langs kommune 3.0 tenkningen 

 
Hele organisasjonen skulle ikke omorganisere. Prosjektet skulle vurdere nærmere hvilke områder som 
skulle gjennomgås. For eksempel skal nåværende struktur innen skole og barnehage videreføres. 
 
 

Kort beskrivelse av prosessen  

Se på plan for omorganisering fra tidligere 

Workshop med virksomhetsstyring  

Workshop kommunalsjefene 

Workshop enhetsledere  

Vurdere Transparency-innspill/ BDO rapporten vedr innkjøp 
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Vurdere interkommunalt samarbeid på innkjøp 

Evt innspill i medarbeiderundersøkelsen/ oppfølgingen 

Invitere til innspill på mail gk.innspill@grimstad.kommune.no 

 

Organisering av arbeidet 

Prosjektgruppen består av Ingerlise Svendsen (LO), Anna Svenningsen (Unio), Marianne Hauge (Delta), 
Nina Marie Duckert (Unio), Per-Ivar Felldal (Akademikerne), Arne Rugstad (HVO), Tone Marie Nybø Solheim 
(rådmann).  
 
Gjennomgangen av organisasjonen skulle være ferdig 01.07.17. 

Beskrivelse av opplegg for medvirkning 

Rådmannen har gjennomført en prosess som inkluderer tillitsvalgte og det er gjennomført egne 
kommunikasjonstiltak for arbeidet.  

Framdrift  

 
 

Prosess / framdriftsplan 
Prosjektet har innhentet innspill fra organisasjonen. Underveis i prosessen er det lagt opp til innspillsfase 
der enhetsledere og ansatte kunne komme med innspill både med utfordringer som bør løses og forslag til 
løsninger. Det er avtalt eller gjennomført samtaler med enkeltansatte. 
 
 Framdriftsplan: 

Allmøte rådhuset 01.03 

Forstudie 02.03 – 30.03 ledergruppe/ tillitsvalgte/ HVO 

Kommunikasjons- og dialogplan 15.04 

Innspillsfase, april/mai 

Gjennomgang ferdig 01.07 

 
Framdriftsplanen har vært stram og ambisiøs. Det ble kort tid fram til planlagt gjennomføring 01.07.2017. 
Rådmannen la vekt på rask gjennomføring fordi det er viktig å få gjennomført nødvendige grep så fort som 
mulig. Organisasjonsgjennomgang skaper nødvendigvis noe utrygghet og uro i organisasjonen, og det har 
vært viktig at perioden med eventuell usikkerhet blir kortest mulig. Det har ikke vært intensjonen at hele 
organisasjonen skulle omorganiseres. 

Forstudie 02.03
Kommunikasjons-

og dialogplan 15.04
Gjennomført 01.07
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Ressursbehov  

Det har vært noe ekstra frikjøp tillitsvalgte 

Tema som har vært oppe til diskusjon 

Virksomhetsstyring og Kommunikasjon og digitalisering 

kommunalsjef økonomi, kommunalsjef organisasjon 

IKT/ kommunikasjon inn i ny organisasjonsenhet 

avklare ansvar og rolle støtte/ linje 

Politisk sekretariat 

Plan, miljø, landbruk  

Interkommunalt samarbeid  

juridisk kompetanse 

innkjøpskompetanse 

varslingsmottak 

Delegeringsreglement  

Enhetsledernes arbeidsområde  

Størrelse på enheter 

Ledelse i Helse og omsorg  

Ledelse generelt 

Flyktningetjenesten 

Rus og psykisk helse  

Jobbsentralen  

Bestillerenheten  

Fakturering - virksomhetsstyring 

Familiens Hus  

Skoleledelse og VUT 

Brannansvarlig/ brannforebyggende tjeneste 

Kommuneoverleges rolle 

Tjenestetorg/ servicetorg  

Matrikkel/ faktura/ gebyr 
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Samfunnsutvikling/ analyse  

Konflikter mellom fagområder  

Møtekultur 

Arbeidsform, verktøy og planlegging 

 

Kommune 3.0 og veien videre 

Det har vært uforutsigbare, ytre hendelser underveis som har påvirket både fremdrift og kapasitet til 
dialog og grundigere analyser.  
 
Prosjektgruppen legger nå frem konkrete forslag til endring som tar fatt i organisatoriske utfordringer som 
må løses. Det gjenstår omfattende arbeid på enkelte områder, og mange innspill som ikke er omtalt her, 
bør følges opp videre. 
 

Dette arbeidet er primært for å løse dagens utfordringer, og ikke for å rigge kommunen for demografiske 
eller ressursmessige utfordringer som ligger foran oss. Det vil kreve en organisasjon som samskaper med 
omgivelsene på nye måter, og finner nye metoder for å løse oppgavene mer effektivt eller har en annen 
rolle overfor innbyggerne.  
 
Vi starter arbeidet med dette høsten 2017. 
 

 
  

Rådmann

Helse og velferd Kultur og oppvekst Samfunn og miljø Økonomi

Kemner

Innkjøp

Budsjett- og 
økonomi

Faktura og gebyr

Juridisk kompetanse

Organisasjon

Politisk sekretariat

Innbyggerservice og 
kommunikasjon

Topplederstøtte

HR 

IKT

Analyse og utredning

Beredskap

Egen- og 
internkontroll

Næringssjef

Spesialrådgiver
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12. Vedleg g: Risikovurdering av endringsprosessen i forbindelse med
«Organisasjonsprosjektet » Grimstad kommune

Bakgrunn
I forbindelse med pågående prosesser i kommunen har rådmannen utarbeidet et høringsnotat; «Organisasjonsprosjektet v09»,
der det er skissert forestående endringer i organisasjonen.

Bakgrunnen for dette er beskrevet i notatets innledning:
Rådmannen fikk e n klar forventning i kommunestyrets behandling av innkjøpssaken; «Kommunestyret forutsetter at rådmannen
iverksetter nødvendige endringer i organisasjonen. Det kan være både strategiske, organisatoriske og personalmessige grep.
Formannskapet skal holdes f ortløpende orientert.»
Endringer som berører den enkelte ansattes arbeidssituasjon er omfattet av Arbeidsmiljøloven.
I § 4 - 2, (2, e) heter det:
I utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal det gis tilstrekkelig informasjon og opplæring slik at arbeidstaker er i stand til
å utføre arbeidet når det skjer endringer som berører vedkommendes arbeidssituasjon.
Videre heter det under § 4 - 2 (3): Un der omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes
arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å
ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø .
Formålet med disse bestemmelsene er å fremheve arbeidsgiver sin plikt til å sikre arbeidstakerne med hensyn til medvirkning i
omstillingsprosesser, arbeidstakers medbestemmelse i utformingen av eget arbeid, samt nødvendig kompetanseutvikling.
Også § 3 - 1 (2, d) regulerer plikten arbeidsgiver har til å utøve helse - , miljø - og sikkerhetsarbeid også under planlegging og
gjennomføring av endringer: under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om arbeidsmiljøet vil
være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak

Med bakgrunn i dette har rådmannen bedt HR - sjefen om å nedsette en gruppe for å gjennomføre en risikovurdering. Gruppen
er sammensatt av ansatte fra støttefunksjonene, som er mest berørt i denne fasen av pro sjektet.

Gruppens sammensetning
Solveig Jentoft (Kommunikasjon - og digitaliseringsavdelingen), Gerd Elsie Larsen (Kommunikasjon - og digitaliseringsavdelingen) ,
Ingvill Ohr (Virksomhetsstyring), Else Vasstøl (Virksomhetsstyring), Jon Eiklund (Virksomhets styring), Berit Fjelde Halvorsen
(Virksomhetsstyring), Ivar Lyngstad (Virksomhetsstyring), Liv Ingjerd Byrkjeland (Virksomhetsstyring), Per Ivar Felldal (for
hovedverneombud)

Prosessveileder/ referent: Åse Liv Bjønnum, Senior HMS rådgiver Falck Helse AS, Bedriftshelsetjenesten
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Gjennomføring

Det har vært holdt 2 arbeids møter i gruppen, 4. og 7. september.

Følgende modell er benyttet som bakgrunn for en enkel matrise:

Arbeidsmatrise:

Konsekvensene analyseres med tanke på alvorlighetsgrad og sannsynlighet og graderes ut fra følgende modell:

Bakteppe
E n omorganisering av støttefunksjonene er en intern endring av organisasjonsstruktur, oppgaveinnhold og oppgavestruktur uten
at endringen ledsages av nedbemanning, økt bruk av underleverandører eller lignende. D enne typen endringer er både de mest
vanlige og de minst dramatiske for ledere og arbeids takere.

Det er likevel en kjensgjerning at den såkalte helsekjøpssaken og alle prosessene rundt denne påvirker kommunens
enkeltansatte og kommunen som organisasjon.
Opplevelsen av kontroll, meningsfullhet, felles forventninger og mål blir forstyrret av medieoppslag, personfokus, politiske
«drakamper» og ulike eksterne aktører.

Det er viktig å være bevisst på at disse påvirkningene har stor betydning for risikobildet i denne spesifikke endringsprosess en.
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Avgrensing

Arbeidsgruppen brukte noe tid på å d røfte omfanget av og utgangspunktet for risikovurderingen.
Det var noe usikkerhet i gruppen hvorvidt man skulle risikovurdere et uferdig forslag til ny organisering, eller om man skull e
risikovurdere de psykososiale konsekvensene av endringsprosessen.
Vi k onkluderte med at man på nåværende tidspunkt vet for lite om detaljene i den foreslåtte organisasjonsmodellen, og dermed
for lite om konsekvensene av selve endringen, til å si noe kvalifisert om risikobildet ved implementering.
Dermed blir matrisen nedenf or en oppsummering av de faremomentene gruppen opplever per i dag. Ved å definere gode
sannsynlighets - og konsekvensreduserende tiltak i denne fasen, og underveis i prosessen, mener vi at det dannes et godt
grunnlag for å skape eierskap og lojalitet til en dringen når detaljene har kommet på plass. Det er viktig å understreke at flere
sannsynlighetsreduserende tiltak allerede er gjennomført og/eller pågår.
Vi ser for oss en tidslinje som starter med høringsnotatet og denne risikovurderingen. Underveis frem t il implementering må det
ved hver milepæl vurderes hvilke utdypende risikovurderinger som bør gjennomføres i det enkelte berørte miljø.
Prosessen kan visualiseres slik:
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Årsaker Sannsynlighets -
reduserende tiltak

Faremoment
Fare - identifikasjon

Konsekvens - reduserende
tiltak

Konsekvenser

Tidspress ift krav om handling fra
politisk ledelse

Uklar/upresis bestilling fra
kommunestyret – supplert med
innspill fra enhetsledere
Ikke tillit til at bestillingen er tatt på et
godt nok grunnlag

Uro i berørte avdelinger allerede

Sammenblanding av endringer i ulike
deler av organisasjonen
(Virksomhetsstyring, Komm. &
digitalisering, Helse & omsorg,
Samfunns - & miljøsektoren)

Langvarig (forskjøvet)
endringsprosess/beslutningsprosess

Stort medietrykk

Nye begrep presentert sent i
prosessen: fortrinnsrett, overtallighet,
omplassering. Uten at dette blir
tilstrekkelig avklart

Involvering av berørte
ansatte og vernetjenesten

Drøftingsmøter med
tillitsvalgte

Fortløpende informasjon,
og bedre informasjon om
mandatet til
prosjektgruppen og
bakgrunnen for de
endringene som er foreslått

Sortere og avgrense
arbeids takermedvirkningen
slik at den treffer de
aktuelle berørte partene

Håndtere
varslersakene/varslerne
separat

Personalseminar i
Virksomhetsstyring

Risikoanalyse

Ansatte føler seg ikke godt
nok ivaretatt

Usikkerhet ift detaljene i
forslaget/notatet vedr.
planlagt omorganisering

Ansatte ser ikke meningen;
begrunnelsen, målet og
gevinsten med forslaget
Ny organisering mangler
legitimitet (tillit)

Ulike
virkelighetsoppfatninger/
r olleforståelse

Energilekkasje/slitasje i
organisasjonen

Beslutningstakere mindre
tilgjengelige

Uavklart oppdrag for
støttefunksjonene før
overordnet strategisk valg
av organisering ble gjort

Uavklart hvem som skal
levere hva av tjenester ut i
sektorene (Organisasjon,
økonomi, AKST etc.)

Få ty deliggjort årsak og
forventet effekt av
endringen.

Avklare en tydelig
organisering
- innhold og struktur i de nye
avdelingene
- fysisk lokalisering av
avdelingene
- mandat/oppdrag til
avdelingene (leveranser),
tydelige forventnings -
avklaringer. Vurdere
rikt ig/tilstrekkelig kapasitet
og kompetanse.

Identifisere «støy» i
organisasjonen

Når flere detaljer om
organisering av det enkelte
fagområde er på plass, bør
det gjennomføres egne,
detaljerte risikovurderinger
for disse.

Opprettholde og etablere
sosiale a renaer som
inkluderer alle.

Det har allerede utviklet seg en
«vakuum» - situasjon i deler av de
berørte miljøene. Ansatte sliter
med å fokusere på oppgavene og
er usikre på hva som ligger i
detaljene i den nye organiseringen.

Slitasje i organisasjonen
Redusert produktivitet og
effektivitet
Polarisering/ fronter skjerpes
Redusert arbeidsmotivasjon
Oppgaver blir ikke løst og
hoper seg opp (redusert
kapasitet).
Sykmeldinger
Økt turnover

Manglende eierskap til en prosess
man enda ikke ser formålet med og
effekten av.
Dalende motivasjon og økende
frustrasjon. Lojalitetskonflikt

Viktige beslutninger blir ikke tatt i
den daglige driften

Negativt omdømme
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Risikoanalyse S : sannsynlighet K: konsekvens/alvorlighetsgrad R: risiko Etter tiltak
Mulige konsekvenser S K R Aktuelle tiltak rettet mot en eller flere av konsekvensene Restrisiko
Det har allerede utviklet seg en «vakuum»
- situasjon i deler av de berørte miljøene.
Ansatte sliter med å fokusere på
oppgavene og er usikre på hva som ligger
i detaljene i den nye organiseringen.

Slitasje i organisasjonen
Redusert produktivitet og effektivitet
Polarisering/ fronter skjerpes
Redusert arbeidsmotivasjon
Oppgaver blir ikke løst og hoper seg
opp (redusert kapasitet).
Sykmeldinger

Økt turnover

Manglende eierskap til en prosess man
enda ikke ser formålet med og effekten
av.
Dalende motivasjon og økende
frustrasjon. Lojalitetskonflikt

Viktige beslutninger blir ikke tatt i den
dagli ge driften

Negativt omdømme

3

3

3

3

3

4

4

4

2

2

R

R

R

G

G

Sannsynlighetsreduserende:
Involvering av berørte ansatte og vernetjenesten

Drøftingsmøter med tillitsvalgte

Fortløpende informasjon
B edre informasjon om mandatet til prosjektgruppen og bakgrunnen for de endringene som er
foreslått

Sortere og avgrense arbeidstakermedvirkningen slik at den treffer de aktuelle berørte partene

Håndtere varslersakene/varslerne separat

Person alseminar i Virksomhetsstyring

Risikoanalyse

Konsekvensreduserende:
Få tydeliggjort årsak og forventet effekt av endringen.

Avklare en tydelig organisering
- innhold og struktur i de nye avdelingene
- fysisk lokalisering av avdelingene
- mandat/oppdrag ti l avdelingene (lev eranser), tydelige forventningsavklaringer
Vurdere riktig/tilstrekkelig kapasitet og kompetanse.

Identifisere «støy» i organisasjonen

Når flere detaljer om organisering av det enkelte fagområde er på plass, bør det
gjennomføres egne, de taljerte risikovurderinger og handlingsplaner for disse.

Opprettholde og etablere sosiale arenaer som inkluderer alle.

Arbeide med deling av positive saker / «gode historier» internt, og positiv redaksjonell omtale
eksternt

Risikostyringen må gjennomføres ut fra en handlingsplan som anbefales definert av prosjektgruppen. Tiltakene spesifiseres med tidsfrist og an svar/eierskap.
Restrisiko vurderes ut fra oppsatt handlingsplan.
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Arkivsak-dok. 16/05401-10 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

Grimstad kontrollutvalg 26.10.2017 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonen om byggesaksbehandling 

 

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

saksbehandlingen i byggesaksavdelingen. 

 

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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Arkivsak-dok. 17/04370-37 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

Grimstad kontrollutvalg 26.10.2017 

 

 

 

   

 

 

Orientering om oppfølging av skolemiljøsak 

 

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 
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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 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 fremholder at det er alvorlige faktafeil i administrasjonens orientering i sak PS 

17/124. Det fremholdes 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 

 



40/17 Orientering om oppfølging av skolemiljøsak - 17/04370-37 Orientering om oppfølging av skolemiljøsak : Kommentarer til orienteringssak til kommunestyret om oppfølging av lovbrudd i skolemiljøsaker

  

1 
 

Til medlemmene i oppvekstutvalget og kommunestyret i Grimstad    
        

 

Sandeid, 13.10.17 

Bekymringsmelding til kommestyret vedr. alvorlige faktafeil i skolesjefens orienteringssak om 

skolemiljøet ved Fjære skole 

På bakgrunn av den muntlige orienteringen skolesjefen ga om disse sakene i forrige 

kommunestyremøte foreligger det nå en skriftlig redegjørelse fra skolesjefen. Med dette skrivet vil 

jeg som faglig veileder for foreldrene bak de tre klagesakene sette fingeren på dokumenterte forhold 

som viser at kommunestyret feilinformeres av administrasjonen. Videre vil jeg synliggjøre at 

kommunen fremdeles nekter å innse behovet for å iverksette de tiltak som er nødvendige for å 

muliggjøre en trygg tilbakeføring av de fem jentene og ivareta deres lovfestede rett til et trygt 

skolemiljø ved Fjære skole.  

 

Hva vil foreldrene?                 

For å svare på spørsmålet fra en politiker sist kommunestyremøte: hva vil foreldrene? Den som har 

fulgt med på orienteringen som ble gitt av undertegnede, eller er blitt informert riktig fra 

administrasjonen, vil vite at foreldrenes ønsker er formidlet skriftlig gjentatte ganger, og innebærer: 

 Å få gjennomført en prosess ledet av ekstern og uavhengig fagkompetanse som innebærer 

gjennomgang av skolens håndtering av sakene, feilretting og problemløsning. Denne 

prosessen må involvere skoleledelsen, lærere, de berørte foreldrene og 

skolesjef/kommunalsjef. Dette er en forutsetning for å kunne lykkes i å få en felles forståelse, 

oppnå tillit og løse opp i de motsetningsforhold og holdninger som pr. i dag hindrer en 

tilbakeføring av de fem jentene til et trygt skolemiljø ved Fjære skole  

 Å få dekket de utgifter lovbruddene har påført foreldrene ved at de har måttet engasjere 

ekstern faglig og juridiske hjelp for å få gehør og medhold i sine klager (bistand som 

dessverre fremdeles er nødvendig og som påfører foreldrene stadig større kostnader)   

 Når kommunen ved skolesjef og kommunalsjef offentlig i media erkjenner lovbrudd og sier 

de vil gjøre alt for å rette opp disse elevenes rettigheter, er det uforståelig at kommunen ikke 

for lengst har tatt kontakt og imøtekommet disse legitime kravene. I stedet ser vi en 

trenering og manipulering fra administrasjonen som burde bekymre kommunestyret. 
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Orienteringssaken underslår at det mangler egnede tiltak for tilbakeføring 

Skolesjefen skriver i sin orientering at det er gode prosesser i gang på alle plan, og at ting skjer i tråd 

med de pålagte tiltakene i fylkesmannens vedtak. Det beskrives en rekke tiltak på systemnivå, med 

kompetanseheving og veiledning. Det beskrives også at det er innhentet ekstern kompetanse på 

håndtering av problematferden og volden på individnivå for elevene som har stått for de fysiske og 

verbale krenkelsene. Dette er bra, og foreldrenes klage dreier seg ikke om disse tiltakene.  

Det må imidlertid anføres at foreldrene underveis i disse prosessene ikke gis noen som helst 

informasjon om de tiltak som settes inn på elev- eller systemnivå på Fjære skole. Dette er underlig, 

ettersom tiltakene iflg. kommunen skal bidra til å bygge tillit og sikre de fem jentene et trygt 

skolemiljø om/når de tilbakeføres. Foreldrene behandles av kommunen som om de ikke har noen 

rettigheter vedr. Fjære skole – verken til informasjon, medvirkning eller tiltak knyttet til sine døtre. 

Dette er alvorlig, da jentene fremdeles har sin lovfestede rett til et trygt skolemiljø ved sin nærskole, 

som er Fjære skole. Årsaken til at de er elever ved Fevik skole, er at foreldrene i fortvilelse over 

skolens gjentatte brudd på deres rettigheter så seg nødt til å ta dem ut fra Fjære skole, for å sikre 

dere fysiske og psykiske helse. Det er i denne sammenheng påfallende at skolesjefen i flere 

sammenhenger fremstiller flyttingen av jentene som et tiltak initiert av kommunen for å beskytte 

barna – og ikke som det det var: en flukt fra et aggressivt og voldelig skolemiljø som var ute av 

lærernes og ledelsens kontroll. 

Klagen og misnøyen baserer seg på det faktum at de fem jentene siden januar/februar i år har måttet 

«flykte» til en annen skole enn sin nærskole, og at det pr. i dag, fem måneder etter at Fylkesmannen 

har fastslått lovbrudd og pålagt kommunen tiltak for å sikre trygg tilbakeføring av jentene, fremdeles 

ikke er engasjert fagkompetanse som med kraft og troverdighet kan ta tak i disse feilene og foreta en 

faglig og systematisk gjennomgang og feilrettingsprosess sammen med skolen og de involverte 

foreldrene. 

Godkjenner kommunestyret en orienteringssak der bare ett syn kommer fram?                                                                                         

Det er grunn til å stille spørsmål ved at rådmannen ved skolesjefen legger fram en slik orientering 

uten at rådmannen sikrer at også foredlernes syn og argumenter kommer fram. Det er et 

grunnleggende prinsipp i all forvaltning og saksbehandling at berørte parter skal få anledning til å 

fremme sitt syn. At foreldrene ikke er invitert til å fremme sitt syn er oppsiktsvekkende - at de derfor 

selv må ivareta sine rettigheter og sende egne skriv til kommunestyret. 

Det er også oppsiktsvekkende at skolesjefen er godt kjent med foreldrenes uttalte og åpenbare 

misnøye med prosessene, og at det 28.09.17 ble fremmet klage til Fylkesmannen. Likevel forbigås 
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denne klagen i stillhet i orienteringssaken, og det hevdes faktisk at det er gode prosesser med 

foreldrene. At skolesjefen og rådmannen så åpenbart bevisst feilinformerer kommunestyret bør 

vekke bekymring, da slikt normalt gir grunnlag for mistillit mot rådmannen.  

Dette viser også i sum at stemmene og argumentene til foreldrene til de fem jentene blir totalt 

ignorert av administrasjonen. Det burde også bekymre kommunestyret. 

 

En mislykket og uprofesjonell prosess               

Jeg vil gi to ytterligere illustrasjoner på at administrasjonen ikke ønsker at kommunestyret skal være 

orientert om de faktiske forhold: 

Kommunalsjefen leide inn en privatpraktiserende coach som skulle få i gang en dialog og 

tillitsbygging. Foreldrene til jentene møtte motvillig og meget tvilende til en første (og siste) samtale 

med psykolog/coach Inge Bergland - hjemme hos Bergland. Bergland opplyste at han utførte 

oppdraget som privat veileder, innleid av kommunalsjefen, ikke som ansatt ved RVTS.   

Foreldrene orienterte ham om situasjonen, og om de ønsker og krav som gjentatte ganger var sendt 

kommunen. Han lovte å ta disse kravene videre og drøfte dem med kommunalsjefen. Berglands 

tilbakemelding til foreldrene viste at det ikke var noen flere svar å hente. Men når det gjaldt 

foreldrenes krav om å få en unnskyldning for lovbruddene, og for prosessen der de var blitt framstilt 

og stigmatisert som aggressive foreldre som skulle «ta» guttene som stod for krenkelsene, var svaret 

at «kommunen ikke kunne komme med en slik unnskyldning, da de andre foreldrene ville bli provosert 

av en slik unnskyldning».. 

Dette bekrefter med all tydelighet at kommunen har vært mer opptatt av å forsvare guttene og deres 

foreldre mot kritikk enn av å ivareta jentenes rettigheter. I orienteringssaken sist kommunestyremøte 

fremmet også en representant klart dette synet, der sakene snus på hodet og jentenes foreldre på 

aggressivt vis blir kritisert for å ha benyttet sin lovfestede rett til å si fra og kreve tiltak når deres barn 

gjentatte ganger blir utsatt for vold og krenkelser av identifiserte elever. Når denne høyst ufaglige 

kritikken i tillegg kommer fra en kommunestyrerepresentant som er lærer, er det grunn til å bli 

bekymret for den generelle forståelsen av mobbing og krenkelser i skolene i Grimstad. Hvem tør å 

kreve tiltak på vegne av sitt barn mot mobbing og krenkelser når personlige allianser og 

«bygdedyret» snur ting på hodet ,som i disse sakene, og foreldre og deres barn straffes for å si i fra 

om mobbing og krenkelser?    

Bergland gjorde det videre klart at han ikke skulle gå inn i noen prosess med foreldrene og skolen 

mht gjennomgang av skolens lovbrudd og manglende håndtering av både elever og foreldre. Han 
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opplyste videre at han ikke kom til å føre noen logg eller referater fra prosessen. Foreldrene fant i 

sum dette tiltaket så ufattelig privatisert og uprofesjonelt at de klokelig valgte ikke å gå videre i 

prosessen. Det bør være åpenbart at dette tiltaket ikke oppfyller Fylkesmannens krav til faglighet, 

profesjonalitet og uavhengighet, verken fra kommunens eller fra den innleide fagpersonenes side.  

Mener rådmannen at kommunestyret ikke tåler å høre sannheten?      

Inneværende uke spurte en av foreldrene skolesjefen om han i orienteringen til kommunestyret ville 

opplyse om at prosessen med psykolog Inge Bergland var avsluttet uten resultat. Skolesjefen sa at 

det ville han ikke gjøre, «da det bare ville skape kaos».  

Disse eksemplene burde vekke bekymring for hvilket sannhets- og kunnskapsnivå administrasjonen 

mener kommunestyret skal forvente i saksframlegg som grunnlag for å fatte informerte og lovlige 

vedtak. 

 

Konklusjon                            

Skolesjefen/rådmannens orienteringssak består av en lang opplisting av generelle tiltak, og en 

redegjørelse for en «meklingsprosess» med coach/psykolog som mot bedre vitende framstilles som 

lovende. Avslutningsvis skrives det at «saken er inne i et godt utviklingsspor, og det er et sterkt ønske 

at de fem barna og foreldrene deres skal oppleve trygghet for og tillit til at nærskolen deres er en god 

og trygg skole for de fem barna og deres medelever». 

Dette er helt klart ikke i samsvar med realitetene i sakene når det gjelder tilbakeføringen av jentene 

til Fjære skole. Når Fylkesmannen har påvist lovbrudd og manglende kompetanse i behandlingen av 

disse jentenes saker, må rask og kompetent feilretting, erkjennelse av de faktiske feil fra skole- og 

kommuneledelse overfor alle involverte foreldre og en trygg tilbakeføringsprosess være det som har 

førsteprioritet for kommunestyret. Hver dag disse jentene er forhindret fra å ha en trygg skoledag på 

Fjære skole representerer et lovbrudd som Fylkesmannen som håndhevingsinstans ihht lovverket er 

forpliktet til aktivt å sørge for blir rettet opp. Dagbøter til kommunen er et av virkemidlene 

Fylkesmannen kan ta i bruk. 

Det haster nå for kommunestyret å bringe kommunens praksis i tråd elevenes lovfestede rettigheter. 

Kommunestyret har ansvaret for lovbrudd som skjer. Kan kommunestyret i Grimstad akseptere at 

lovbruddene overfor disse jentene fortsetter? Kommunestyret påtar seg i så fall et ansvar for at det 

med gode grunner vil kunne reises erstatningskrav mot Grimstad kommune som skoleeier. 
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Kommunestyret må nå vise ansvar og instruere administrasjonen om å innhente hjelp og støtte til å 

gjennomføre de nødvendige prosessene som er beskrevet for å hjelpe alle involverte elever og voksne 

over i et konstruktivt spor. 

Som rådgiver for jentenes foreldre er dette mitt siste bidrag til å forsøke å opplyse kommunen om 

sakene. Dersom kommunestyret ikke nå er seg sitt ansvar bevisst og instruerer og følger opp 

administrasjonen helt til en god løsning av disse sakene, vil jeg råde foreldrene til å klage til 

Utdanningsdirektoratet i tråd med de nye regalene i kap. 9A i opplæringsloven, og iverksette  

rettslige skritt mot kommunen som skoleeier og ansvarlig for de belastninger disse jentene og deres 

familier er blitt og fremdeles blir påført. 

 

Kopi av dette notatet vil bli sendt Fylkesmannen, Utdanningsdirektoratet, Barneombudet, advokater 

og media 

 

 

Med vennlig hilsen 
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Orientering om oppfølging skolemiljøsak  
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Kommunestyret tar saken til orientering.  
 
 
Sammendrag  
19. juni 2017 fikk Grimstad kommune brev fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder der man påla 
en barneskole og Grimstad kommune flere tiltak knyttet til klagesaker fra tre foreldre ved skolen.  
Første rapporteringsfrist tilbake til Fylkesmannen var 21. august 2017. Den neste er 01. november 
2017. I brevet fra Fylkesmannen datert 19. juni 2017 fikk skolen/kommunen tre likelydende brev 
om 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. 

 
Skolen og Grimstad kommune har siden kommunen mottok brevet, utarbeidet planer, inngått 
avtaler og igangsatt flere tiltak for å oppfylle påleggene som ble gitt av Fylkesmannen. Det vises 
også til muntlig orientering i kommunestyret 28. september 2017.  
 
 
Fakta 
En gruppe foreldre til jenter/elever i fjorårets 2. klasse meldte høsten 2016 ifra om at deres barn 
ikke hadde et godt og trygt skolemiljø. De viste til en rekke hendelser der barna deres var utsatt for 
spark og slag, og for utagerende adferd fra medelever. Til tross for at skolen satte inn tiltak, mente 
foreldrene at disse langt fra var tilstrekkelige, og de mente at tiltakene heller ikke var riktige for å 
oppnå at barna deres skulle ha en god og trygg skolehverdag. I januar 2017 meldte de fem 
foreldrene saken til skolesjefen. Foreldrene fortalte at flere av jentene fortsatt hadde vonde og 
skremmende opplevelser på skolen, og de (foreldrene) var av den klare oppfatning at skolens 
rektor/ledelse ikke tok saken nok på alvor og at ledelsen ikke satte inn nødvendige, rette og 
tilstrekkelige tiltak for å endre på forholdene. Skolesjefen hadde få dager deretter kveldsmøte med 
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fem de foreldreparene og skoleledelsen. Intensjonen var å finne straksløsninger sammen. 
Straksløsningen var at man delte klassen i to grupper og organiserte ulike tiltak når det gjelder 
bemanning, romforhold og vakthold. Få dager senere fikk alle foreldre i klassen brev med 
orientering om endringene. Den nye ordningen trådte i kraft uken etter. Foreldre til de fem elevene 
mente at tiltakene som ble iverksatt ikke var tilstrekkelige eller riktige for deres barn. Som en 
konsekvens av dette, og for å være sikre på at elevene skulle ha trygge og gode skoledager, 
valgte foreldrene kort tid etter samarbeidsmøtet med skolesjefen å be om skolebytte for elevene. 
Dette ble innvilget. Barna har siden vært elever ved en annen skole i kommunen. I tiden som 
fulgte, ble det flere oppslag om saken i aviser og andre medier. Foreldrene ba om et møte med 
rådmannen og ordføreren. Kommuneledelsen inviterte på sin side til møter med foreldrene 
enkeltvis, noe foreldrene avslo. Deretter holdt rådmannen og ordføreren møte med alle foreldrene 
samlet. Våren 2017, mens barna var elever ved en annen skole i kommunen, sendte 
foreldregruppen klager til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. En av klagene var en «kollektiv 
klage» på skolen og skolens ledelse. Fire klager gjaldt klager på de enkeltvedtakene, som skolen 
hadde fattet tidligere. Skolen/kommunen fikk kopi av svarbrev fra Fylkesmannen, datert 19. juni 
2017. Den «kollektive klagen» ble besvart av Fylkesmannen med et veiledningsdokument til 
skolen/kommunen. En av klagene på skolens enkeltvedtak ble ikke endret av Fylkesmannen.  
 
I de tre andre enkeltsakene omgjorde Fylkesmannen skolens vedtak, og man påla 
skolen/kommunen flere tiltak. Tiltakene for de tre elevene er likelydende og oppsummert i følgende 
fem deler: 
 

 NN 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. 
 
 

Status for oppfølging  
 
Fylkesmannen har etter fristen 21.august 2017 gitt skolen/kommunen en første tilbakemelding på 
tiltakene som er beskrevet og sendt fra skolen/kommunen. Fylkesmannen skriver i eget brev at 
tiltakene som er iverksatt så langt synes å svare ut kravene Fylkesmannen har stilt til 
skolen/kommunen. Neste rapporteringsfrist til Fylkesmannen er 01. november 2017.  
 
Under følger en oversikt over de mest vesentlige tiltakene som er iverksatt ved skolen fra januar 
2017 og frem til i dag. Det vises også til muntlig orientering fra skolesjefen i kommunestyrets 
budsjettmøte 28. september 2017.    
 
Gjennomførte tiltak før brev fra Fylkesmannen datert 19. juni 2017. 
 

10.10.16: Formelt møte med kontaktlærer og ledelse om klassen og mulige utfordringer. 
 
12.10.16: Møte mellom kontaktlærer, sosiallærer, spesialpedagogisk koordinator og 
ledelsen om mulighetene og hvordan man skal arbeide med enkeltelever/klassemiljøet. 
 
I november og desember 2016: Kontaktlærer frigjort i tre undervisningstimer per uke for å 
arbeide med klassemiljøet. I samme periode: Skoleledelsen, sosiallærer og 
spesialpedagogisk koordinator går i klassen for observasjon.  
 
12.12.16: Enkeltvedtak fattes for to elever i klassen, her under generelle og individuelle 
tiltak.  
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Desember 2016: Ukentlige elevsamtaler med kontaktlærer om skolemiljøet. Gangvakt fra 
personalet ble satt inn når klassen gikk ut i garderoben. Økt oppmerksomhet fra personalet 
ved overganger (til friminutt, bytte av klasserom mm). Klassemiljøet løftes opp som tema på 
hvert teammøte (hver uke) for innspill og ressursvurdering. Tilbakemelding til hjem i 
enkeltvedtak om ta kontakt med skolen ved hendelser. Gjennomgang av rutiner for 
klasseledelse i personalets fellestid og i skolens storteam. Temaet om klassemiljøet ble 
løftet opp hver uke på SFO møtene.  
 
17.01.17: Klassen deles i to grupper (10 på hver gruppe). Hver gruppe har egen 
kontaktlærer og egen miljøarbeider i alle timer samt en miljøarbeider som jobber mellom de 
to gruppene. Vaktholdet styrkes i enkelte områder fra 08:00 – 08:30. SFO styrker 
bemanningen med to ekstra miljøarbeidere på de to basene. Ekstra bemanning rundt 
klassen i friminuttene. Sosiallærer knyttes til klassen for styrking av arbeidet med det 
psykososiale miljøet. Ekstra voksen ble satt inn ved forflytning. 
 
Februar 2017: Avtale om systemveiledning med PPT fra februar. Dette pågikk til juni 2017.  
Det ble gjennomført syv veiledningsmøter med personalet som arbeider i og rundt klassen. 
Det ble gjennomført to observasjoner knyttet til klasse/enkeltelever med tanke på 
veiledning av personalet. Temaer som ble behandlet og arbeidet med i denne perioden var: 
Varig atferdsendring hos barn krever varig atferdsendring hos voksne, klasseledelse, 
systemanalyse, risikofaktorer for utvikling av atferdsvansker (individuelle og på skolenivå), 
beskyttelsesfaktorer og faktorer som hindrer utvikling av atferdsvansker (individuelle og på 
skolenivå), samarbeid, samspill, grensesetting, ros og anerkjennelse samt 
tilknytningsproblematikk og utvikling av sosial kompetanse.  
 
Vår 2017: Veiledningsøkter med kontaktlærere og spesialpedagogisk koordinator med 
følgende innhold: Systemanalyse, oversikt over skolens programmer / materiell til bruk i 
utvikling av sosial kompetanse og godt klassemiljø. Utvalg av emner fra disse som skulle 
"fastsettes" på timeplanen. Drøftinger av fellestiltak og aktiviteter med tanke på at de to 
"småklassene” etterhvert skulle fungere som en klasse igjen, danne arbeids – og 
lekegrupper på tvers av de to klassene. Fysisk miljø i klasserom / grupperom (nok 
tilgjengelige rom, hensiktsmessig innredning, nok utstyr / hjelpemidler). Læringsutbytte for 
elever med IOP, gjennomgang av sakkyndige vurderinger og drøftinger rundt hvordan man 
utformer en individuell oppfølgingsplan (IOP). 

 
 
 
Gjennomførte tiltak etter brev fra Fylkesmannen datert 19. juni 2017 
 
Under følger stikkordsmessig orientering i kronologisk rekkefølge om tiltak mm som er igangsatt 
og/eller som er under planlegging. Tiltakene knyttes opp til hvert av de fem områdene/påleggene i 
brev fra Fylkesmannen. Det vises også til muntlig orientering av skolesjefen i kommunestyremøtet 
(budsjettmøtet) med enhetslederne 28. september.      
 

1. Eleven skal møte ansatte på skolen og SFO som tar elevens opplevelser på alvor og 
følger opp i samsvar med handlingsplikten. 

14-16.08.17: Gjennomgang og arbeid med kapittel 9a i opplæringsloven, som omhandler et 
godt og trygt skolemiljø (inklusiv handlingsplikten) for å sikre at alle ansatte tar 
enkeltelevers opplevelser på alvor. Planlegging av forebyggende aktiviteter, herunder 
relasjonsbygging, klasseledelse og klasseregler.  

07.09.17: Avtale med helsesøster og Familiesenteret om opplæring om barnesensitive 
samtaler. Opplæring i skoleåret 2017/2018. 

12.09.17: Dagskurs av Fylkesmannen vedrørende kapittel 9a i opplæringsloven. Deltagere: 
Elevrådsleder, elevrådsrepresentanter, spesialpedagogisk koordinator, fagleder, SFO-leder 
og rektor.  
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27.09.17: Alle klasser utviklet og sluttførte sin sosiale læreplan, den effektueres i alle 
klasser og man avsetter til dette en time i uken. Foresattes involvering i aktiviteter 
vektlegges i planen.  

21-22.09.17: Skoleledelse på to-dagers seminar i regi av Fylkesmannen. Tema 
inkluderende barnehager og skoler – og innhold i kapittel 9a i opplæringsloven. Tema var 
blant annet: Hva sier den nye loven? Hva kjennetegner skoler som lykkes i dette arbeidet?  

26.09.17: Skoleledermøte og arbeid med felles handlingsplan for Grimstadskolen knyttet til 
elevenes individuelle rett til et godt og trygt skolemiljø. 

19.-20.17: Personalet deltar på et to-dagers seminar i regi av RVTS sør. Her er 
hovedfokuset blant annet på verdier, elev-syn og felles holdninger til god praksis knyttet til 
elevenes rett til et godt og trygt skolemiljø. 

    
 
 

2. 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. 

22.08.17: Samarbeide med Statped knyttet til enkeltelev ble etablert.  

August-september 2017: Kontakt etablert mellom RVTS sør og skole/kommune. Samtaler 
om innhold og organisering.  

21. – 22.10: Personalet på to-dagers seminar som gjennomføres av RVTS sør ved Karen 
Ringereide og Torstein Garcia De Presno. Overordnet tema skal være verdier og visjoner. 
Se også foran under punkt 1. 

August/september 2017: Samtaler mellom koordinator for Veilederkorpset, Rune 
Torsteinsen og rektor vedrørende det systemiske arbeidet.  

5.10.17: Første heldagsmøte på skolen mellom skolen/kommunen og veilederkorpset. 
Skolesjef og skolefaglig rådgiver deltar. Hovedtema er lederstøtte og kompetanse på 
systemarbeid. Mulig også veiledning på å håndtere elever som av ulike grunner har 
tilpasningsbehov. Dette avtales nærmere. 

 
 

3. Kommunen må tilby NN profesjonell samtalehjelp for å bearbeide tidligere 
opplevelser. Det skal være frivillig å motta hjelpen. 

Skolestart 2017: Eleven vil få tilbud om jevnlige samtaler med helsesøster.  

07.09.17: Avtale med Familiesenteret om opplæring barnesensitive samtaler.  

01.01.18: Økt helsesøsters tilstedeværelsestid med 12,5 %. 
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4. 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. 

14.09.17: Møte skolesjef og kommunalsjef med prosessveileder Inge Bergdal. Berdal 
arbeider i RVTS og ved Hia. Han går inn for å bistå kommunen i arbeidet med å 
gjenopprette godt samarbeidsklima for partene.  

19.09.17: Møte med de fem foreldreparene og veileder Inge Bergdal  

05.10.17: Møte Inge Bergdal og skolesjefen om veien videre  

05.10.17: Møte med Veiledningskorpset – saken om tillit og samarbeid drøftes. 
 
 
 

5. Videreføring av klassedeling må vurderes ut fra reglene i opplæringsloven § 8-2 om 
forsvarlig gruppestørrelse og som skal bidra til trygghet for NN. 

17.08.17: Gruppene ble slått sammen ved skolestart som tidligere planlagt.  
 
August 2017: Kontaktlærere gjennomførte sosiogram med klassen for å kartlegge trivsel.  
 
Høst 2017: Fortløpende vurdering om klassestørrelse, gruppeinndeling og organisering. 

 
 
Det vises også til skolesjefens muntlige orientering og opptak derfra i kommunestyret 28. 
september 2017.  
 
 
Vurderinger: 
Rådmannen beklager sterkt at flere av elevene, og dermed også deres foreldrene, opplevde 
vanskelige og vonde situasjoner ved skolen før de fem elevene byttet til annen skole i januar 2017. 
Tiltakene som skolen hadde iverksatt frem til da var ikke tilstrekkelige. Rådmannen er av den 
oppfatning, at den aktuelle skolen og kommunen v/sektorledelsen har tatt fylkesmannens pålegg i 
brev av 19. juni 2017 til følge ved å iverksette en rekke omfattende og viktige tiltak knyttet til de 
fem områdene/påleggene som Fylkesmannen beskriver i brevet. Flere eksterne og profesjonelle 
aktører er koblet på skolen i det videre arbeidet for et trygt og godt skolemiljø for de fem elevene 
og deres medelever. Rådmannen mener at saken er inne i et godt utviklingsspor. Det er et sterkt 
ønske at de fem barna og foreldrenes deres skal oppleve trygghet for og tillit til at nærskolen deres 
er en god og trygg skole for de fem barna og for deres medelever.  
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Arkivsak-dok. 17/14490-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 26.10.2017 

 

 

 

   

 

 

Orientering om andre tertialrapport 2017 

 

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 1/112 2. tertial rapport 2017. Den fullstendige 

tertialrapporten legges ikke ved saken, men kan finnes i sakspapirene til kommunestyret sak 1/112. 

 

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

 

 

 

Vedlegg:  

- 2. tertialrapport 2017 saksfremlegg PS 17-112 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 17/6523-1 
Saksbehandler Trond-Vegar Johansen 

  
Utvalg Møtedato 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 16.10.2017 
Eldrerådet 16.10.2017 
Helse- og omsorgsutvalget 17.10.2017 
Teknisk utvalg  17.10.2017 
Ungdomsrådet  16.10.2017 
Innvandrerrådet 16.10.2017 
Kultur- og miljøutvalget  18.10.2017 
Oppvekst- og utdanningsutvalget 17.10.2017 
Administrasjonsutvalget 19.10.2017 
Formannskapet 19.10.2017 
Kommunestyret 30.10.2017 

 
   

2.tertialrapport 2017 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Ungdomsrådet/Eldrerådet/Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne/Innvandrerrådet: 
Tertialrapporten tas til orientering. 
 
Helse- og omsorgsutvalget: 
Helse- og omsorgsutvalget tar tertialrapporten til etterretning for de deler av virksomheten som 
gjelder utvalgets ansvarsområder. 
 
Kultur- og miljøutvalget: 
Kultur- og miljøutvalget tar tertialrapporten til etterretning for de deler av virksomheten som gjelder 
utvalgets ansvarsområder. 
 
Oppvekst- og utdanningsutvalget: 
Oppvekst- og utdanningsutvalget tar tertialrapporten til etterretning for de deler av virksomheten 
som gjelder utvalgets ansvarsområder. 
 
Teknisk utvalg: 
Teknisk utvalg tar tertialrapporen til etterretning for de deler av virksomheten som gjelder utvalgets 
ansvarsområder. 
 
Administrasjonsutvalget: 
Administrasjonsutvalget tar tertialrapporten til etterretning for de deler av virksomheten som gjelder 
utvalgets ansvarsområder. 
 
Formannskapet/Kommunestyret: 
  
Alt 1: Tertialrapporten vedtas med de budsjettreguleringer som foreslås. 

 
Alt 2: Tertialrapporten vedtas med de budsjettreguleringer som foreslås, men at 2,99 mill. kroner 

som kan ansees som varige driftskostnader. Finansieres slik: 
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a. Finansområdet reduserte pensjonskostnader 2,19 mill. kroner. 
b. Finansområdet redusert årsresultat 0,342 mill. kroner. 
c. Finansområdet økte renteinntekter 0,458 mill.kroner. 

 
 
 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 Grimstad kommune - tertialrapport 2 tertial 2017 
Vedlegg 2 Enhetenes tertialrapporter 2 tertial 2017 
Vedlegg 3 Oppfølging av enhetenes mål for budsjett 2017 og handlingsprogram 2017-2020 
Vedlegg 4  Oppfølging av politiske vedtak per 30 09 2017 
Vedlegg 5 Finansvedlegg 2 tertial 2017 
 
 
Sammendrag  
 

Grimstad kommune har et mindreforbruk på 21,0 mill. kroner i forhold til periodisert budsjett ved 
utgangen av 2.tertial. Mindreforbruket er direkte knyttet til en ekstraordinær god skatteinngang så 
langt i 2017. Samlet sett har alle sektorene (sum netto driftsutgifter) et avvik i forhold til budsjett på 
-15,0 mill. kroner. Selvfinansierende tjenester (VARF) er da holdt utenfor. Det er i hovedsak helse- 
og omsorgssektoren som bidrar til merforbruket, med et avvik på -17,9 mill. kroner. Dette er likevel 
bedret siden pr 31.07. 2017 hvor avviket var - 22,8 mill. kroner for Helse- og omsorgssektoren. 
Støttefunksjonene og kommunens fellesområde har mindre negative budsjettavvik. Samfunn- og 
miljøsektoren og Kultur- og oppvekstsektoren har et positivt budsjettavvik, mens trossamfunn er i 
økonomisk balanse per 2. tertial. Rådmannens forslag til budsjettjusteringer er i all hovedsak 
inndekninger av tidligere lokale politiske vedtak og nasjonale vedtak (staten) vedrørende de frie 
inntektene (rammetilskudd, skatt). I tillegg en del tekniske justeringer uten reell bruk av 
budsjettmidler. 

Netto innebærer forslaget et behov for inndekning på 8,533 mill. kroner som foreslås dekket med 
økt skatteinngang. Kommunestyret vedtok i forbindelse med 1. tertialrapport 2017 å be rådmannen 
om å legge fram alternativ inndekning til poster som gir varige driftsendringer. Dette utgjør kr. 2,99 
mill. kroner. Rådmannens alternative inndekning vil være; pensjon, årsresultat og økte 
renteinntekter. Det vises til innstillingen i saken. 

Det er 1 161 faste årsverk per 2. tertial i kommunen, en økning på 4 årsverk i forhold til 1. tertial. 
Sykefraværet per 2. tertial er på 7,0 prosent, mot 7,8 for samme periode i 2016 (januar tom. 
august). 

Det forventes at Grimstad kommune vil ha et resultat i størrelsesorden 30 mill. kroner eller bedre 
ved utgangen av året. Det forventes at enhetene samlet i 2017 vil ha et merforbruk, men økningen 
i de frie inntektene vil mer enn veie opp for dette merforbruket. 

 
 
Fakta 
 
For andre tertial legges følgende budsjettendringer til grunn. 
 
Forklaring til endringene på driftssiden. 
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Kommentarer til postene: 

1)  Staten sendte i juli ut korrigert saldert budsjett 2017 for rammetilskudd til kommunene. For 
Grimstad betød dette en reell reduksjon i rammetilskuddet på kr. 1 840 000. Dette som 
følge av omprioritering fra stortinget. I tillegg kom kr. 1 367 000 i økning rammetilskudd, 
som er til intern omfordeling (styrking barnehager, reduksjon skatteanslag osv.) 

2)  Inntektsutjevningen for skatt er budsjettert til kr. 27,3 mill. kronerog vil med all 
sannsynlighet falle bort for 2017, siden Grimstads skatteandel av landet blir på landssnitt 
eller over. Posten for inntektsutjevning reduseres derfor med kr. 27,3 mill. kroner til null, 
mens skatteinngangen budsjetteres opp tilsvarende (kr. 27,3 mill. kroner). 

3)  Berge Gård har i 2017 beregnede ekstrakostnader bemanning/noe utstyr på kr. 1,8 mill. 
kroner knyttet til brannavvik. De må gå med høyere bemanning inntil bygningene er 
oppgradert til en høyere brannklasse. Det vises til tidligere politisk sak om dette. 

4)  Det er tidligere inngått forlik om tomter på Smith Petersens brygge. Forliket er på kr. 2,0 
mill. Det vises til tidligere politisk sak om dette. 

5)  Tilskudd/kjøp av tjenester fra Grimstad Eiendomsutvikling AS for 2017 som ikke er 
budsjettert. Det vises til tidligere politisk sak om dette. 

6)  Medgåtte kostnader til kjøp av juridiske tjenester så langt i 2017 under rådmannsområdet. 
Dette er ikke budsjettert med. 

Forslag budsjettendringer drift 2. tertial 2017

Nummer Område/tjenesteenhet Tekst Beløp

Økte inntekter

1) Finans Økt rammetilskudd innlemming tilskudd flere barnehagelærere (RNB) -768 000

1) Finans Økt rammetilskudd - øket innteksgrense gratis kjernetid i barnehage (RNB) -29 000

1) Finans Økt rammetilskudd kompensasjon skatte og avgiftsregler (RNB) -570 000

2) Finans Økt skatteinngang (motpost til redusert innteksutjevning skatt) -27 300 000

11) Finans Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk - regnskap 2016 (PS-17/62) -49 327 000

12) Finans Økt skatteinngang -39 037 000

Delsum -117 031 000

Reduserte inntekter

1) Finans Reduksjon rammetilskudd endelig vedtatt og saldert statsbudsjett 2017 1 840 000

1) Finans Reduksjon skatt - endringer i skatte og- og avgiftsreglene (RNB) 570 000

2) Finans Reduksjon inntektsutjevning skatt 27 300 000

Delsum 29 710 000

Økte utgifter

1) Veiledn. og utvikl. Flere barnehagelærere (RNB) 768 000

1) Veiledn. og utvikl. Gratis kjernetid i barnehage (RNB) 29 000

3) Berge Gård Kompensasjon økt bemanning v/brannvakter (PS-17/76) 1 800 000

4) Kommunens fellesområde Forlik tomter Shell-brygga 2 000 000

5) Rådmann Tilskudd/kjøp av tjenester Grimstad Eiendomsutvikling AS (PS-17/78) 650 000

6) Rådmann Medgåtte kostnader juridiske tjenester (firma; BDO, Kluge m.v.) 1 593 000

7) Helsetjenesten Tidlig innsats/rehab./trening ved Berge Gård (PS-17/78) 150 000

8) Plan-/Miljø-/Landbruk Oppstart av reguleringsplan for Ekelunden (PS-17/78) 150 000

9) Hjemmetjenesten Økte kostnader brukerstyrt personlig assistent (BPA) 350 000

10) Bygg- og eiendomstjenesten Avsatt budsjettpost merkostnader i 2017 Landvik skole - leie og drift i Grooseveien 2 100 000

11) Finans Avsetting til disposisjonsfond - regnskap 2016 (PS-17/62) 49 327 000

12) Finans Avsatt styrking årsresultat 2017 (budsjettert mindreforbruk) 30 504 000

Delsum 89 421 000

Reduserte utgifter

10) Finans Avsatt budsjettpost merkostnader i 2017 Landvik skole - leie og drift i Grooseveien -2 100 000

Delsum -2 100 000

Netto totalsum 0
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7)  I vedtaket for 1. tertialrapport 2017 styrket kommunestyret helsetjenesten med kr. 150 000 
for tidlig innsats/rehab/trening ved Berge gård. 

8)  I vedtaket for 1. tertialrapport 2017 ble det vedtatt å legge inn kr. 150 000 til oppstart av 
reguleringsplan for Ekelunden. 

9)  Hjemmetjenesten har økte kostnader til brukerstyrt personlig assistent (BPA). 

10)  I vedtatt årsbudsjett for 2017 ble det budsjettert med kr. 2,1 mill. kroner på finansområdet 
for å dekke ekstrakostnader til leie/drift for Landvik skole i byggefasen. Posten flyttes fra 
finans til bygg- og eiendomstjenesten. 

11)   Ren teknisk budsjettjustering av årsresultatet for 2016. 

12)  Forslag til budsjettjusteringer ovenfor (post 1 til 11), gir et netto salderingsbehov på kr. 
8,533 mill. kroner. I tillegg ser rådmannen at den ekstraordinært gode skatteinngangen i 
2017 som med all sannsynlighet vil holde seg ut 2017, bør budsjetteres inn. Skatteanslaget 
økes derfor med ytterligere kr. 39,037 mill. kroner, mens nettoen (etter inndekning av kr. 
8,533 mill. kroner) avsettes til styrking (kr. 30,504 mill. kroner) av budsjettert årsresultat. 
Total budsjettert skatteinngang (person-/formueskatt) i Grimstad vil da øke til kr. 670,0 mill. 
kroner. 

  

Kommentarer til slutt: 

Med unntak av forslag om kr. 350 000 til styrking av hjemmetjenesten (BPA), har ikke rådmannen 
foreslått budsjettendringer til reell styrking av driften, utover de vedtakene som er gjort nasjonalt 
(staten) eller lokalpolitisk. Regnskapsmessig merforbruk i sektorene (stillinger/kjøp av tjenester) i 
2017 vil bli en del av vurderingene for budsjettforslag 2018 og handlingsprogrammet 2018-2021. 

Kommunestyret vedtok i forbindelse med 1. tertialrapport 2017 å be rådmannen om å legge fram 
alternativ inndekning til poster som gir varige driftsendringer. Dette utgjør kr. 2,99 mill. kroner 
(postene 5., 7., 9 samt kr. 1 840 000 av post 1.). Rådmannens alternative inndekning vil være 
pensjon, årsresultat og økte renteinntekter. Det vises til innstillingen i saken. 

 

Stillinger uten budsjett i boveiledertjenesten: 

Boveiledertjenesten har i 2017 vært drevet med stillinger uten budsjett. Det ble ikke regulert for 
dette i rapport for 1. tertial, men forespeilet at det ville legges inn i 2. tertial. Det foreslås nå å 
avvente budsjettprosessen 2018. Rådmannen viser til det omfattende arbeidet som gjøres i 
forbindelse med budsjett 2018 med å beregne hva dagens drift faktisk koster inklusive disse 
årsverkene. 

 

Investeringer: 

Det er tidligere vedtatt avsatt 4,0 mill. kroner til disposisjonsfond for kjøp av inventar til det nye 
biblioteket. Kommunalsjef kultur og oppvekst og biblioteksjefen har etter en gjennomgang av 
inventarbehovet ett ønske om at dette beløpet økes til 4,3 mill. kroner. Rådmannen foreslår at 
denne økningen på 0,3 mill. kroner legges inn og finansieres av: 25400 – Generelt ubundet 
investeringsfond. 
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Vurderinger: 
For vurderinger av resultatet for 2 tertial viser vi til vedlagte rapporter. 
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Arkivsak-dok. 16/03411-8 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

Grimstad kontrollutvalg 26.10.2017 

 

 

 

   

 

 

Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 

 

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 følge opp de forholdene som kom frem vedrørende 
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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 

- Fylkesmannen – Forsøpling. 

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

helsevern) 

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

lidelser 
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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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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 16/03411 
Arkivkode  
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Grimstad kontrollutvalg 09.02.2017 2/17 

 

 

 

Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 

 

 

Grimstad kontrollutvalg har handsama saken i møte 09.02.2017 sak 2/17 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalgets diskuterte revideringen av plan for forvaltningsrevisjon og oppstart av 

forvaltningsrevisjonen om varsling og ytringsklima. 

 

 

Forslag til endring av siste punkt i forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget ber revisjonen presentere en prosjektplan for forvaltningsrevisjonen om 

varsling og ytringsklima i kontrollutvalgets møte i juni. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med endringer fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget vedtar å endre plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 med følgende aktuelle 

prosjekter: 

 
- Varsling og ytringsklima i Grimstad kommune 

- 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. 

 

Prosjektene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge og kontrollutvalget står fritt til å velge det 

prosjektet de selv ønsker. 

 

Kontrollutvalget ber revisjonen presentere en prosjektplan for forvaltningsrevisjonen om 

varsling og ytringsklima i kontrollutvalgets møte i juni. 
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Arkivsak-dok. 17/14491-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 26.10.2017 

 

 

 

   

 

 

Møte- og arbeidsplan 2018 Grimstad kontrollutvalg 

 

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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Arkivsak-dok. 17/14489-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 26.10.2017 

 

 

 

   

 

 

Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2017 

 

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 
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Vedlegg:  

- Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2017 Grimstad kommune 
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Arkivsak-dok. 17/00284-10 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 26.10.2017 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 26.10.2017 

 

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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Arkivsak-dok. 17/00283-11 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 26.10.2017 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 26.10.2017 

 

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 
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