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Møteinnkalling 

7/17 Godkjenning av møteinnkalling 14.12.2017 

 
Arkivsak-dok.  17/00165-40 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.12.2017 7/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkallingen godkjennes. 
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Møteprotokoll 

7/17 Godkjenning protokoll fra møtet 26.10.2017 

 
Arkivsak-dok.  17/00165-41 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.12.2017 7/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møtet 26.10.2017 godkjennes. 

 

 

 
Vedlegg:  

- Protokoll Grimstad kontrollutvalg 26.10.2017 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

47/17 Orientering om budsjett 2018 Grimstad kommune 

 
Arkivsak-dok.  17/15945-1 

Arkivkode.  151  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.12.2017 47/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Kommunens budsjett skal ikke behandles av kontrollutvalget. Kontrollutvalget leverer bare sitt eget 

forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon. På dette området har utvalget selvstendig 

innstillingsrett til kommunestyret, dvs. det budsjettforslaget som kontrollutvalget har vedtatt, skal følge 

budsjettsaken uendret via formannskapet til kommunestyret. Det er likevel av stor betydning for 

kontrollutvalget å få informasjon om kommunens budsjettsituasjon for året og årene som kommer. 

 

 

Administrasjonen er invitert til kontrollutvalget for å orientere om Grimstad kommune om 

budsjettutsiktene for 2018. 

 

 

 
Vedlegg:  

- Rådmannens forslag til budsjett 2018 Grimstad kommune 

 

 

Vedlegg til sak 
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48/17 Orientering om internkontrollen i Grimstad kommune 

 
Arkivsak-dok.  16/03455-5 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.12.2017 48/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

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

selv gjennom forvaltningsrevisjonen av byggesaksbehandlingen konstatert 

forbedringsmuligheter for internkontrollen. Rådmannen har i etterkant av innkjøpssaken 

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

saken. 

 

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

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

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

og kommunestyrets kontroll av administrasjonen som skjer gjennom kontrollutvalget. En 

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

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

rådmannen har en betryggende internkontroll.   

 

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

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

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

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

å sikre tilstrekkelig styring, måloppnåelse og regeletterlevelse i kommunen.   

 

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

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

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

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

3. Det er nødvendig med mer formalisering av internkontrollen.  

 

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

trukket frem som en viktig forutsetning for god egenkontroll. Det er derfor viktig at kontrollutvalget 

holder seg oppdatert på arbeidet med internkontrollen. Utviklingen av internkontroll skjer kontinuerlig, 

og prosessen vil være ulik og tilpasset hver enkelt kommune.  
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Saksopplysninger: 

I møte 30.01.2017 ba kommunestyret rådmannen om en egen orientering om hvordan 

kommunen har organisert internkontrollen. I kommunestyrets møte 11.12.2017 vil rådmannen 

orientere kommunestyret og det er formålstjenlig at også kontrollutvalget får den samme 

orienteringen. Det fremkommer av saksfremlegget til kommunestyret at Grimstad kommune har 

valgt følgende definisjon av begrepet internkontroll: 

«Internkontroll er en prosess gjennomført av kommunestyret, ledelse og ansatte og som er 

utformet for å gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innenfor følgende områder: 
- Målrettet og effektiv drift 

- Pålitelig rapportering 

- Overholdelse av lover og regler» 

 

Grimstad kommune har valgt COSO som sitt rammeverk for utvikling av et enhetlig og helhetlig 

internkontrollsystem. Det er også COSO rammeverket som revisjonen vanligvis benytter når de 

vurderer en kommune sitt internkontrollsystem. Kommunen sin systematiske metode for å 

arbeide med internkontrollen består av seks steg: 
- Planlegging 

- Risikovurdering 

- Utforming 

- Implementering 

- Oppfølging  

- Rapportering 

 

Det fremgår videre av kommunestyrets sak hvilke elektroniske systemer som brukes til 

internkontroll i kommunen og oversikt med status på risikovurderinger, rutiner og andre tiltaks 

om skal bidra til å sikre god internkontroll på ulike områder. 

 

Videre står det at rådmannen har vurdert det til at kommunen har et godt internkontrollsystem. 

Rådmannen har vurdert at det mest hensiktsmessig å ha sektorspesifikke elektroniske 

programmer som er tilpasset sektorenes behov. Kartleggingen som ble gjort av internkontrollen i 

kommunen våren 2017 viser at enhetene i hovedsak ikke har et internkontrollsystem som er 

etablert på bakgrunn av risikovurderinger. Dette begrunnes med at denne type vurderinger i liten 

grad ble gjennomført i organisasjonen i 2016. Rådmannens vurdering er derimot at man har 

benyttet seg av risikovurderinger i forbindelse med virksomhetsstyringen. Det skal ha blitt 

gjennomført flere risikovurderinger i 2017 som igjen har resultert i flere prioriteringer, tiltak, 

oppfølginger og evalueringer. Gjennom kommunens policy for internkontroll er ansvaret for 

gjennomføring av internkontrollen klarlagt. Denne policyen er vedlagt saken. Det fremgår i 

saksfremlegget til kommunestyret at det kan synes som at dette ansvaret ikke er implementert og 

fulgt opp tilstrekkelig grad i hele organisasjonen. Videre står det at de formaliserte 

kontrollaktivitetene i for liten grad er på plass, selv om det er mange gode eksempler på at denne 

type aktiviteter er etablert og etterleves. Avslutningsvis fremgår det at rådmannen mener det er 

gjort mye godt arbeid med internkontroll i 2017 både gjennom handlingsplan for oppfølging av 

innkjøpssaken og at arbeidet med internkontrollen vil gis fortsatt prioritet i 2018. 

 

Administrasjonen vil i møtet orientere om saken og svare på spørsmål fra kontrollutvalget. 

  

 

Vurdering fra sekretariatet: 

KS mener at en god kommunal egenkontroll som er koordinert med statlige tilsyn vil kunne gi 

økt læring og effektivitet. Det vil også kunne avlaste kommunen og gjøre behovet for statlige 

tilsyn mindre. Det er da viktig med en god rolleavklaring og godt samspill mellom 
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kommunestyret, kontrollutvalg, revisjon og rådmannen. Det er derfor viktig at kontrollutvalget 

holder seg oppdatert på arbeidet med internkontrollen og at for eksempel iverksatte 

forvaltningsrevisjoner er koordinert med interne prosjekter og statlige tilsyn, 

 

 
Vedlegg:  

- Sakspapirer kommunestyre sak PS 17/135 

 

 

Vedlegg til sak 
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49/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling 

 
Arkivsak-dok.  16/05401-12 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.12.2017 49/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget er fornøyd med den fremlagte fremdriftsplanen og tar saken til orientering. 

 

Det ønskes en ny orientering om oppfølgingen av fremdriftsplanen i septembermøtet.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 27.04.2016 sak 12/16 forvaltningsrevisjonsrapporten 

Byggesaksbehandling utarbeidet av Aust-Agder Revisjon IKS.  

 

Forvaltningsrevisjonsrapporten hadde følgende tre problemstillinger:  

- Er plan og byggesaksbehandlingen i Grimstad kommune av god kvalitet i henhold til formelle 

krav og forventninger?  

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

kompetanse, kvalitetssikring og uavhengighet?  

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

oppfølgingen av politiske og administrative vedtak?  

 

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

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

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

måte at det kan betegnes som et skriftlig og helhetlig system for internkontroll. I rapporten fremkommer 

det at revisjonen ikke kan finne tilfredsstillende dokumentasjon til å kunne konkludere med om Grimstad 

kommune har fulgt sine tilsynsplikter i 2014, men at det for 2015 var utarbeidet en tilsynsstrategi. 

 

Revisjonen anbefalte på bakgrunn av funnene i rapporten følgende:  

- Det bør iverksettes tiltak for å utarbeide et helhetlig internkontrollsystem for saksbehandlingen i 

byggesaksavdelingen.  

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

 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken:  

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

følgende forslag til vedtak:  

 

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

anbefalingene i rapporten.  

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

saksbehandlingen i byggesaksavdelingen. 

 

Kommunestyret ber om at tilsynsfunksjonen i kommunen, med grunnlag i tilsynsstrategien blir fulgt opp.» 

 

Kommunestyret vedtok enstemmig kontrollutvalget forslag til vedtak. 
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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»   

 

 

Saksopplysninger: 
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 

 

I kontrollutvalgets møte 26.10.2017 orienterte enhetsleder for byggesak Toril Smith Konradsen om 

hvordan administrasjonen ville arbeide fremover for å følge opp forvaltningsrevisjonsrapporten. Det ble 

orientert videre om at enheten håper å få på plass et internkontrollsystem i løpet av våren 2018 og at man 

ville prøve å lage en arbeidsplan for arbeidet til neste kontrollutvalgsmøte. 

 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken: 

«Byggesaksavdelingen har ikke fulgt opp kommunestyrets vedtak i sa PS 92/16, men kontrollutvalget er 

fornøyd med at saken skal bli gitt prioritet fremover. Det vil bli levert en kjøreplan for arbeidet til neste 

møte. 

 

Kontrollutvalget ønsker et økt fokus på ulovlighetsoppfølging og at det også gjennomføres uvarslede 

tilsyn.» 

 

 

I forbindelse med budsjettsaken i kommunestyret fremgår følgende målsettinger for budsjett 

2018 for byggesaksenheten: 
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Administrasjonen har utarbeidet en fremdriftsplan for arbeidet med å følge opp 

forvaltningsrevisjonen og kommunestyrets vedtak. I planen fremgår det at det utover våren 2018 

vil iverksettes flere tiltak for å oppfylle kommunestyrets vedtak av 20.06.2016. Vedlagt følger 

fremdriftsplanen og administrasjonen vil i møtet orientere om saken. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten og kommunestyrets vedtak har grunnet høy 

arbeidsbelastning, utskifting av personale og innføringen av nytt sak og arkiv system i 

kommunen medført forsinkelser. Kontrollutvalget har tidligere fremhevet behovet for at 

kommunen følger opp tilsynsstrategien og gjennomfører tilsyn og ulovlighetsoppfølging. I 

henhold til budsjettmålene for avdelingen vil tilsynsarbeidet og ulovlighetsoppfølgingen bli 

prioritert i 2018.  

 

Administrasjonen har levert en detaljert fremdriftsplan for oppfølging av saken og sekretariatet 

er av den oppfatning av at arbeidet nå bør kunne ha en god fremdrift. Kontrollutvalget bør 

fortsatt følge opp saken og be om en ny orientering når tiltakene er gjennomført. Ifølge 

fremdriftsplanen vil arbeidet i hovedsak være ferdig til sommeren 2018. Sekretariatet anbefaler 

derfor at kontrollutvalget ber om en ny orientering i første møte etter sommeren som er 06. 

september. 

 

 
Vedlegg:  

- Fremdriftsplan tiltak Byggesaksavdelingen 

 

 

Vedlegg til sak 
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50/17 Orientering om status i skolemiljøsak 

 
Arkivsak-dok.  17/04370-55 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.12.2017 50/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber om å bli fortsatt holdt løpende orientert om 

utviklingen. 

 

 

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 behandling av klage vedrørende samme sak. Det ble orientert om 

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

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

 

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

kommunen ble pålagt 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 var 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 orienterte administrasjonen om saken og hvilke tiltak som var iverksatt 

av kommunen. Det fremkom av orienteringen til kommunestyret at det har blitt utarbeidet planer, inngått 

avtaler og igangsatt flere tiltak for å oppfylle påleggene gitt av Fylkesmannen. For administrasjonens 

fullstendige redegjørelse vises til det sakspapir fra sak PS 17/124 som kontrollutvalget tidligere har blitt 

orientert om. Det fremkom 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. Foreldrene til de aktuelle barnene i saken ved Gaute Bjørnsen i GB reflektor sendte et 

eget brev til kommunestyret hvor det ble fremholdt at det er alvorlige faktafeil i administrasjonens 

orientering i sak PS 17/124. Det ble videre fremholdt at kommunen fremdeles nekter å innse behovet 
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for å iverksette de tiltak som er nødvendig for å muliggjøre en trygg tilbakeføring av barna til sin 

nærskole. Brevet fra Gaute Bjørnsen fikk kontrollutvalget fremlagt i forrige møte. 

 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken: 
«Kontrollutvalget tar saken til orientering.  

 

Kommunen vil sette inn tiltak som vil fremskynde tilbakeføringen av elevene til nærskole ved å engasjere 

ekstern ekspertise i samarbeid med foreldrene.  

 

Det registreres at det er fastlagte regler i forvaltningsloven for behandling av dekning av foreldrenes 

påløpte kostnader ved klage.» 

 

Kontrollutvalget har bedt om å bli fortløpende orientert om utviklingen i saken og utvalget får 

dermed en egen sak om status i saken. 

 

Saksopplysninger: 

Opplæringsloven fastslår at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, 

trivsel og læring. Skolen skal ha nulltoleranse for fir krenkelser som mobbing, vold og 

diskriminering og trakassering. Det skal jobbes kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, 

miljøet og tryggheten til elevene slik at kravene i loven blir oppfylt. Rektor har ansvaret for at 

dette blir gjort jf. Opplæringsloven §9 A-3. Videre skal alle som arbeider på skolen følge med på 

om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og har dersom det er mulig plikt til å gripe inn mot 

mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Rektor skal varsles ved slike tilfeller og hvis en 

elev ikke opplever skolemiljøet trygt og godt skal skolen, så langt det finnes, sørge for egnede 

tiltak for å sikre et trygt og godt skolemiljø. Skoleeier som er kommunen skal varsles i alvorlige 

tilfeller jf. Opplæringsloven § 9 A-4. Fylkesmannen er klageinstans for tilfeller hvor skolen ikke 

følger opp sin aktivitetsplikt. 

 

En av foreldrene sendte med bistand fra Advokatfirmaet Sulland 27.11.2017 en klage direkte til 

Utdanningsdirektoratet hvor Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder sin oppfølging av vedtak 

datert 19.06.2017 om brudd på opplæringsloven § 9a-1 påklages. I klagen til direktoratet står det 

blant annet at situasjonen er fastlåst og at det er lite som tyder på at skolens tiltak eller 

sikkerhetsnettet til Fylkesmannen har fungert. Tiltakene skal ikke være egnet eller fungert etter 

hensikten og det påpekes at Fylkesmannen som håndhevingsorgan burde vært mer aktiv for å 

sikre en reell endring for de berørte elevene. Utdanningsdirektoratet vil nå behandle klagen fra 

foreldrene.  

 

Etter forrige møte har kommunen sendt inn en statusrapport til Fylkesmannen datert 31.10.2017 

om hvordan de har fulgt opp Fylkesmannens vedtak. Her går kommunen gjennom historikken i 

saken og beskriver de tiltakene som er blitt iverksatt. Det blir videre beskrevet hvilke tiltak som 

fortsatt pågår og nye tiltak som er planlagt iverksatt. Siden det nå er en over en måned siden 

statusrapporten til fylkesmannen har sekretariatet bedt administrasjonen redegjøre for hvordan 

saken har utviklet seg siden dette tidspunktet og status i arbeidet. Administrasjonen har skriftlig 

redegjort for status i saken i et eget dokument som er vedlagt saken og vil i møtet kunne svare på 

eventuelle spørsmål. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Dette er en alvorlig og komplisert sak hvor kontrollutvalget bør være bevisst på hvordan saken 

behandles. Fylkesmannen har fattet vedtak i saken og kommunen er pålagt å følge opp disse 

vedtakene. Videre er Fylkesmannen nå blitt klagd inn for Utdanningsdirektoratet. 

Kontrollutvalget kan ikke overprøve Fylkesmannen eller Utdanningsdirektoratet sin vedtak i 
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saken og bør forsøke å koordinere og tilpasse oppfølgingen av saken med Fylkesmannen og 

Utdanningsdirektoratet.  

Siden mye av informasjonen i saken kan ære unntatt offentlighet bør kontrollutvalget vurdere om 

møtet bør lukkes under deler av behandlingen. 

 
Vedlegg:  

- Brev fra kommunen til Fylkesmannen datert 31.10.2017 Unntatt offentlighet jf. Offl §13 og fvl. 

§13.1 

- Notat - status i skolemiljøsaken 
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51/17 Orientering om avrop på inngåtte rammeavtaler i helse og 

omsorgsektoren  

 
Arkivsak-dok.  15/14310-206 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.12.2017 51/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Det fremkommer i Agderposten 18.10.2017 og 28.11.2017 at Grimstad kommune inngikk en 

ulovlig avtale med Farm in Action AS 10.07.2015 og at denne avtalen har løpt frem til 

09.11.2017.  Avtalen skal ha blitt midlertidig forlenget flere ganger frem til november 2017. I 

forbindelse med inngåelse av rammeavtaler i 2016 er blant andre Farm In Action AS og Aberia 

Proff blant de seks tilbyderne. Ifølge Agderposten sin artikkel skal Aberia Proff ha vært ca. 70 

prosent billigere enn FIA sin pris for de samme heldøgns tjenestene. Videre fremgår det av 

samme artikkel at selv etter de nye rammeavtaler som ble inngått i september 2017 blir det ikke 

foretatt avrop på rammeavtalene før november 2017. Rådmannen forklarte til Agderposten at 

sektoren har hatt en faglig begrunnelse for å opprettholde avtalen, men at avtalen burde ha vært 

konvertert som avrop allerede etter forrige rammeavtale.  

 

 

Saksopplysninger: 

På bakgrunn av artiklene i Agderposten har kontrollutvalget bedt rådmannen redegjøre for de 

forholdene som blir omtalt i artiklene og videre svare på følgende spørsmål: 
1. Hvordan påvirker fritt brukervalg/brukermedvirkning valg av leverandører og 

anskaffelsesregelverket? 

 

2. Gjøres det avrop på rammeavtalene? Er det fortsatt ulovlige avtaler som løper? 

 

3. Ifølge Agderposten skal Aberia Proff ha vært i gjennomsnitt ca. 70 prosent billigere enn FIA for 

de samme tjenestene? Det ønskes en redegjørelse for hvilke faglige begrunnelser som ligger til 

grunn for valget av FIA. 

 

4. Ref. avtale med FIA om levering av helsetjenester som begynte 10.07.2015 og har vedvart til 

november 2017. KU ønsker å få fremlagt vurderingen for om kommunen kunne levere tjenesten 

selv som skulle ble gjort høsten 2015. Hvis ikke ønskes det en redegjørelse for hvorfor 

kommunen ikke gjorde dette og hvorfor det ikke ble gjort avrop på rammeavtalen tidligere. 

 

5. Det ønskes en oversikt over hvem kommunen har rammeavtaler med innen helse og 

omsorgstjenester. Videre å få oversendt avtalene med de tilbyderne som har bokollektiv. 

 

6. Få fremlagt avtalene med FIA om brukeren som er omtalt i Agderposten 18.11 og 28.11. 
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Administrasjonen har utarbeidet et notat for å besvare kontrollutvalgets spørsmål sammen med 

en rekke vedlegg. Svarene vil kort bli gjengitt under og for øvrig vises det til sakens vedlegg. 

 
1. Det er fritt brukervalg ved avrop etter rammeavtalen av 04.09.2017. Administrasjonen viser her 

til vedlegget Del III-bilag 3-særlige kontraktsvilkår og avsnitt 1.1. I punkt 1.1 står det at aktuelle 

oppdrag vil som hovedregel bli tildelt til en av leverandørene i rammeavtalen basert på 

brukervalg, jf. Anskaffelsesforskriften §30-1 (4). Dette er da eneste tildelingskriteriet. I henhold 

til lov om pasient- og brukerrettigheter § 3-1 skal tjenestetilbudet så langt det er mulig utformes i 

samarbeid med pasient og bruker. Det skal legges stor vekt på hva pasienten og brukeren mener 

ved utforming av tjenestetilbud. Dersom pasienten ikke har samtykkekompetanse, har pasientens 

nærmeste pårørende rett til å medvirke sammen med pasienten.  

 
2. Det vises her til det vedlagte skjemaet Kjøp av helsetjenester pr. 30.11.17 som viser hvem 

kommunen har avtale med og avtaleform. 

 
3. Det er fremkommer i BDO sin rapport og administrasjonens notat til saken at avtalen kom i stand 

for å løse en akutt utfordring rett før sommeren. Kommunen kunne ikke levere et eget tilbud til 

brukeren og det ble derfor vurdert til at det måtte kjøpes inn en tjeneste til brukeren. 

Bestillerenheten var kjent med at FIA kunne levere raskt, og at dette var avgjørende i denne 

saken. Aberia Proff ble ikke forespurt. I de inngått rammeavtale har Aberia Proff reservert seg 

mot å levere tjenester til brukere med denne diagnosen.  

 

4. Vedlagt til saken følger vurdering foretatt av fagleder i boveiledertjenesten. Administrasjonen 

skriver i sitt notat at det ikke ble gjort avrop tidligere for dette er et komplisert regelverk å 

forholde seg til. Det skal ha blitt jobbet med å øke kompetansen på dette området. Avrop skal nå 

være foretatt ut 2017 med mulighet til forlengelse.  

 

5. Rammeavtalene som kommunen har inngått er vedlagt saken. 

 

6. Avtalene mellom Farm in Action AS og Grimstad kommune som er omtalt i Agderposten 

18.11.2017 og 28.11.2017 er vedlagt saken. 

 

Administrasjonen vil i møtet orientere om saken og svare på eventuelle spørsmål fra 

kontrollutvalget. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Grunnet behovet for å verne om personlige forhold og mulige forretningshemmeligheter har 

administrasjonen sladdet de signerte avtalene som er vedlagt. 

 

Sekretariatet har ikke på grunn av kort saksbehandlingstid kommet med forslag til vedtak i 

saken, men vil kunne komme med et forslag i møtet. 

 
Vedlegg:  

- Notat fra rådmannen til sak 51/17 med vedlegg – sladdet jf. Fvl. §13 første ledd nr. 1 

- Del II – faglige vedlegg 

- Del III-bilag 1 – kravspesifikasjon 

- Del III-bilag 2 - prosjekt og fremdriftsplan 

- Del III-bilag 3 –særlige kontraktsvilkår 

- Sladdet signert avtale 04.09.2017 – leverandør nr. 11.Unn. off. jf. Fvl. §13 første ledd nr.2 

- Sladdet signert avtale 04.09.2017 – leverandør nr. 5 Unn. off. jf. Fvl. §13 første ledd nr.2 

- Sladdet signert avtale 04.09.2017 – leverandør nr. 7 Unn. off. jf. Fvl. §13 første ledd nr.2 

- Sladdet signert avtale 04.09.2017 – leverandør nr. 6 Unn. off. jf. Fvl. §13 første ledd nr.2 

- Sladdet signert avtale 04.09.2017 – leverandør nr. 9 Unn. off. jf. Fvl. §13 første ledd nr.2 
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Vedlegg til sak 
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52/17 Henvendelse om leverandørkontrolloppdraget og håndteringen av 

varslinger 

 
Arkivsak-dok.  17/11734-21 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.12.2017 52/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget har fått en henvendelse datert 17.11.2017 fra Advokat Kari Breirem på vegne 

av en verge. Det ble med henvendelsen også vedlagt PwC sin bekymringsmelding til 

Fylkesmannen, svar fra Breirem til Fylkesmannen og revisjonsrapporten Kontrollhandlinger 

knyttet til arbeidskontrakter og lønnsutbetalinger. I samtlige av dokumentene med unntak av 

revisjonsrapporten blir bruker navngitt og sekretariatet har derfor unntatt dokumentene 

offentlighet jf. Fvl. 13 første ledd nr. 1. På bakgrunn av henvendelsen med vedlegg er 

administrasjonen bedt om å redegjøre for PwC sitt oppdrag og håndteringen av varslingssakene. 

 

Saksopplysninger: 

I henvendelsen av 17.11.2017 skriver Breirem at det har forekommet et brudd på taushetsplikten 

i forbindelse med PwC sitt oppdrag med leverandørkontrollen og at de ønsker å informere 

kontrollutvalget om saken. PwC sendte en bekymringsmelding til Fylkesmannen i Aust- og Vest-

Agder på grunnlag av informasjon selskapet skal ha fått i forbindelse med den gjennomførte 

leverandørkontrollen. I henvendelsen til kontrollutvalget fremholdes det at all informasjon som 

ble sendt til PwC skulle vært sladdet for personlige forhold og at konsulentselskapet dermed ikke 

kunne hatt kjennskap til de spesielle forholdene som omtales i bekymringsmeldingen. Der 

fremgår videre at skulle det vise seg at det er Farm In Action AS som har brutt taushetsplikten 

bør det gjennomføres ny leverandørkontroll.  

 

Det fremkom i Agderposten 08.12.2017 at Ellen Hauge sammen med datter og svigersønn har 

gått til erstatningssak mot Grimstad kommune for tap av lønn og oppreisning. Tidligere i 2017 

har samme personene varslet til kommunen om mulig trakassering, varsling og gjengjeldelser. På 

bakgrunn av varslingene og henvendelsen fra advokat Breirem har administrasjonen blitt bedt 

om å redegjøre for håndteringen av varslingene og oppfølgingen av eventuelle avdekte forhold. 

Videre ble rådmannen bedt om å redegjøre for PwC sitt oppdrag for kommunen. Herunder den 

mulige dobbeltrollen omtalt i Agderposten 03.11.2017, vurderinger gjort ved opprettelsen av 

kontaktpersoner, hvorvidt kommunen har delt taushetsbelagt informasjon med PwC og få 

oversendt den usladdede versjonen av presentasjonen PwC holdt 20.06.2017. 

 

Vedlagt til saken følger rådmannens notat hvor det blir redegjort for håndteringen av varslinger 

og PwC sitt oppdrag for Grimstad kommune. Det fremkommer der at administrasjonen blant 

annet har benyttet seg av kommunens bedriftshelsetjeneste - Falck Helse og Aust-Agder 

Revisjon IKS for å gjennomføre de nødvendige fakta undersøkelser ved varslingene. Det vises til 
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det vedlagte notatet utarbeidet av rådmannen hvor håndteringen av varslingene redegjøres for i 

sin helhet. Varslingssakene er ikke ferdig behandlet og notatet er derfor unntatt offentlighet jf. 

Forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1  

 

I revisjonsrapporten Kontrollhandlinger knyttet til arbeidskontrakter og lønnsutbetalinger 

undersøkte revisjonen to arbeidsforhold. Det ble på begge arbeidstakerforholdene konkludert 

med at kommunen ikke har klart å fremlegge tilstrekkelig dokumentasjon om de ansattes 

arbeidsforhold og lønnsgrunnlag. Dette kan ifølge revisjonen tyde på svikt i rutinene for 

lønnsgrunnlag og avtaleforhold. Oppsummert påpekte revisjonen for øvrig på den første 

arbeidstakeren: 
- Ingen arbeidsavtaler for årene 2010 til 2017 er signert av begge parter. Etter revisjonens 

vurdering er usignerte arbeidsavtaler ugyldig dokumentasjon for lønnsutbetalinger. 

- Få timelister kan underbygge utbetalt lønn 

- I de perioder de det eksisterer timelister samsvarer de med forelagte lønnslipper. 

- Etter 01.01.2014 er det vanskelig for revisjonen å finne grunnlag for utbetalt lønn. Fra og med 

mai 2015 og frem til aug. 2017 er det satt et lønnsgrunnlag på 96 timer med utbetalt tillegg for 

42 timers kvelds- og nattillegg. Og 20 timer lø- og søndagstillegg. Revisjonen er ikke forelagt 

dokumentasjon på fastsettelsen av dette timeantallet. 

 

Når det gjelder den andre arbeidstakeren påpekte revisjonen følgende i rapporten: 
- Det foreligger arbeidsavtaler som er signert av begge parter, sett bort ifra perioder i 2014. 

- Etter revisjonens vurdering er usignerte arbeidsavtaler ugyldig dokumentasjon for 

lønnsutbetalinger 

- Bortsett fra enkelte perioder dokumenterer heller ikke de signerte arbeidsavtalene utbatelat lønn, 

da disse er basert på timelønn og ikke fast månedslønn, samt at det mangler timelister. 

- I en periode i 2014 har kommunen erkjent å ha utbetalt for mye lønn. På bakgrunn av 

kommunens informasjon har revisjonen estimert dette til ca. kr 75.000. 

 

Revisjonen vil i møtet kunne orientere ytterligere om arbeidet med revisjonsrapporten og svare 

på spørsmål.  

 

 

I rådmannens notat kommer det frem at kommunen ikke valgte å be PwC om en redegjørelse 

eller skriftlig bekreftelse på at dem opptrådde på vegne av kommunen og ikke Farm In Action 

AS. Dette fordi det ikke ville ha noen påvirkning på den pågående anbudskonkurransen om 

rammeavtaler. Det ble avholdt et møte hvor PwC presiserte at de kun ønsket å gjøre kommunen 

oppmerksomme på risikoen ved konkurransegrunnlaget, og presiserte at de handlet på vegne av 

Grimstad kommune. Kommunen skal på sine side opplyst om at det ikke var mulig å endre 

vektingen av tildelingskriterier etter at konkurransen var kunngjort. Kluge advokatfirma AS 

bistod kommunen under anbudskonkurransen og har kvalitetssikret prosessen.  

 

På spørsmålet om hvilke vurderinger som var gjort ved opprettelse av kontaktpersoner for PwC-

oppdraget ble kontaktpersonene oppnevnt etter hvem som hadde oversikt og tilgang til de 

nødvendige dokumenter. Det var rent praktiske årsaker til de to enhetslederne ble oppnevnt til 

kontaktpersoner. 

 

På spørsmålet om kommunen har delt dokumenter som er unntatt offentlighet med PwC og 

hvilket grunnlagt dette ble gjort på vises det til den juridiske vurderingen som gjengitt i 

rådmannens notat. Det fremgår der som i rapporten fra leverandørkontrollen at all 

dokumentasjon som ble oversendt til PwC var sladdet for personlige informasjon. Som det også 

fremgår i rapporten fra leverandørkontrollen undertegnet også PwC taushetserklæringer for alle 

sine teammedlemmer. Administrasjonen har oversendt den sladdede versjonen av presentasjonen 
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som PwC holdt 20.06.2017. Administrasjonen har oppgitt at det er PwC som har den usladdede 

versjonen og at det er en side som er tatt ut. Den viser grunnlagsdokumentet fra FIA vedrørende 

fordeling av kostander til krav om refusjon for ressurskrevende brukere. 

 

Administrasjonen vil i møtet kunne orientere om saken og svare på spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Rådmannen har i sitt notat redegjort for håndteringen av varslingene. Det er ikke kontrollutvalget 

ansvar å behandle interne varslinger, men kan påse at rådmannen følger opp forholdene. 

Kontrollutvalget skal også påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen 

foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak jf. Kommuneloven § 77 nr. 4. Det er 

derfor viktig at utvalget blir orientert om revisjonens funn som tyder på svikt i rutinene knyttet til 

dokumentasjon av lønnsgrunnlag og avtaleforhold. 

 

Kontrollutvalget fikk en henvendelse fra Advokat Breirem hvor det ble informert om 

bekymringsmeldingen sendt til Fylkesmannen. Kontrollutvalget kan ikke ta stilling til selve 

innholdet i bekymringsmeldingen, men Fylkesmannen er ansvarlig for saksbehandlingen av 

denne. Kontrollutvalgets rolle er i denne saken begrenset til å påse at kommunen er bevisste på 

taushetsplikten ved slike oppdrag.  

 

 
Vedlegg:  

- Notat fra rådmannen om sak 52/17 med vedlegg. Sladdet jf. Fvl. § 13 første ledd nr. 1. 

- Henvendelse fra advokat Breirem datert 17.11.2017. Unntatt offentlighet jf. Fvl. §13 første ledd 

nr. 1. 

- Revisjonsrapport Kontrollhandlinger knyttet til arbeidskontrakter og lønnsutbetalinger 

 

 

Vedlegg til sak 
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53/17 Rapport Overordnet eierskap og eierstyring ved kommunale selskaper 

 
Arkivsak-dok.  17/04078-6 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.12.2017 53/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar revisjonsrapporten «Overordnet eierskap og eierstyring ved kommunale 

selskaper» til orientering. 

 

Kontrollutvalget innstiller til følgende vedtak i kommunestyret: 

Kommunestyret tar revisjonsrapporten «Overordnet eierskap og eierstyring ved kommunale 

selskaper» til orientering og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger om: 
1. At det systematisk arbeides med å vedlikeholde eierskapsmeldingen, og følger opp vedtatte 

eierskapsprinsipper og planlagte mål med arbeidsgruppe og strategier i praksis. 

2. At den planlagte opplæring av styrerepresentanter i kommunale selskaper gjennomføres. 

 

Kommunestyret ber rådmannen om ta med revisjonens anbefalinger i det videre arbeidet med 

kommunens eierskap. Rådmannen bes om å orientere kontrollutvalget om oppfølgingen av 

rapporten innen oktober 2018. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Selskapskontroll følger av bestemmelsene i Kommuneloven § 77 og forskrift om kontrollutvalg 

kapittel 6. Hensikten med selskapskontroll er at kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres 

kontroll med forvaltningen av eierinteressene i kommunens selskaper, herunder kontrollere om 

de som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets 

vedtak og forutsetninger 

 

Grimstad kontrollutvalg behandlet i sitt møte 19.10.2016 sak 33/16 Plan for selskapskontroll 

2016-2019. Planen ble endelig vedtatt i Grimstad kommunestyre 05.12.2016. I kontrollutvalgets 

møte 09.02.2017 sak 7/17 ba kontrollutvalget revisjonen presentere en prosjektplan for den 

generelle selskapskontrollen om kommunens overordnede eierskap og eierstyring. 

Kontrollutvalget godkjente i møte 16.03.2017 sak 9/17 prosjektplanen for prosjektet. 

 

 

Saksopplysninger: 

Hensikten med prosjektet har vært å foreta en gjennomgang av kommunens utøvende eierstyring, 

ved å se på hvilke formaliserte rutiner og strategier som foreligger for god ivaretakelse av 

kommunens eierskap. Formålet har vært å se på forhold knyttet til kommunens representanter i 

selskapenes eierorgan og styrer, og hvordan de på best mulig måte representerer og ivaretar 

kommunens eierinteresser. 

Prosjektet har hatt følgende problemstillinger 
1. Har kommunen en overordnet strategi for styring og ivaretakelse av sine eierskap? 
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Herunder hvilke oppfølgingsrutiner, eierskapsprinsipper og formålsbeskrivelser ligger til grunn 

for kommunens selskaper? 

2. Hvilke prinsipper ligger til grunn for representantenes utøvelse av kommunens eierskap, og 

hvordan ivaretas kommunens eierinteresser? 

 

Den generelle selskapskontrollen ble gjennomført som en forvaltningsrevisjon i henhold til 

revisjonsstandarden for forvaltningsrevisjon RSK 001. Bakgrunnen for prosjektet lå i at 

kommunen forvalter store verdier gjennom sine eierandeler, hovedsakelig i interkommunale 

selskaper og aksjeselskaper. Revisjonen viser også i sin rapport til at en utstrakt bruk av fristilt 

selskapsorganisering kan være en potensiell risiko og utfordring for kommunen, hvor det stilles 

høye krav til god eierstyring og kontroll. Prosjektrapporten følger ved saken. 

 

Aksjeselskap (AS) og interkommunale selskap (IKS) utgjør kommunens mest utbredte 

selskapsform, og omfatter eierskap i totalt 17 ulike selskaper hvor 8 er interkommunale selskap 

og 9 er aksjeselskap. Revisjonen skriver i sin rapport at kommunens eierskapsmelding fremstår 

som et godt utarbeidet styringsdokument, men er fra 2013 og er utdatert på visse områder. 

Eierskapsmeldingen er ikke blitt revidert og fulgt opp etter intensjonen som kommunestyret har 

vedtatt. Revisjonen skriver i sin rapport at de finner dette lite tilfredsstillende. Det er en 

anbefaling om at kommunen årlig bør fastsette overordnede prinsipper for sine eierskap i form 

av en eierskapsmelding.  

 

I rapporten påpekes det at kommunen ikke har funnet selskapsspesifikke eierstrategier for 

kommunens selskaper, og at man heller ikke kjenner til rutiner for utarbeidelse av slike. KS 

anbefaler i sin rapport «Anbefalinger og eierstyring, selskapsledelse og kontroll» at det i tillegg 

til en eierskapsmelding bør utarbeides selskapsspesifikke eierskapsstrategier.  

 

Revisjonen skriver videre at kommunen har en egen valgkomite som fremsetter forslag til 

oppnevnelse av representanter til representantskap og generalforsamlinger i kommunestyret. 

Dette blir av revisor vurdert som positivt at kommunen har formalisert og tydeliggjort hvem som 

skal sitte på vegne av kommunen i representantskap og generalforsamlinger. For at kommunen 

skal oppnå en aktiv eierstyring med god ivaretakelse av sine eierinteresser, er det viktig at 

representanter har god forståelse for ansvaret vervet medfører. I rapporten fremkommer det at 

det i hovedsak er ordfører og rådmann som representerer kommunen og revisjonen legger til 

grunn at kommunens interesser på denne måten er tilfredsstillende sikret. Grimstad kommune 

har vedtatt en rapporteringsrutine som gjelder for alle selskap kommunen har eierinteresser i. 

 

Det er tidligere gjennomført opplæring for styrerepresentantene i de forskjellige selskapene og 

det skal være planlagt nye kurs. Revisor påpeker i rapporten at dette ikke er blitt gjennomført 

frem til rapporten foreligger og fremhever viktigheten av at dette følges opp. 

 

I sin rapport kommer revisjonen med to anbefalinger: 
- Revisjonen anbefaler at kommunen systematisk vedlikeholder arbeidet med eierskapsmeldingen, 

og følger opp vedtatte eierskapsprinsipper og planlagte mål med arbeidsgruppe og strategier i 

praksis. 

- Revisjonen anbefaler at kommunen gjennomfører planlagt opplæring av styrerepresentanter i 

kommunale selskaper. 

 

Før kontrollutvalget får behandlet selskapskontrollrapporten har kommunestyret behandlet en ny 

eierskapsmelding for Grimstad kommune i sitt møte 11.12.2017. Denne er blitt utarbeidet 

samtidig som revisjonen har gjennomført sine undersøkelser. Revisjonen har derfor ikke hatt 
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mulighet til å vurdere den nye eierskapsmeldingen. Den nye eierskapsmeldingen til Grimstad 

kommune for 2017 er lagt ved saken. 

 

Revisjonen vil i møtet presentere rapporten for kontrollutvalget og kunne svare på eventuelle 

spørsmål.   

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Siden administrasjonen har ferdigstilt en ny eierskapsmelding samtidig som revisjonsrapporten 

foreligger har ikke den blitt med i revisjonens vurderinger. Dette gjør det vanskelig for 

kontrollutvalget å ha en mening om kvaliteten på den nye eierskapsmeldingen, men utvalget får 

den fremlagt til orientering. Sekretariatet ønsker å bemerke at Returkraft AS ikke oppført i 

eierskapsmeldingens oversikt over selskaper som kommunen har eierinteresser i. Grimstad 

kommune er gjennom sitt eierskap i Agder Renovasjon IKS indirekte eier i Returkraft AS. 

Returkraft AS er et viktig selskap for kommunen som har direkte påvirkning på avfallsgebyrene 

som kommunestyret vedtar årlig.  

 
Vedlegg:  

- Revisjonsrapport Overordnet eierskap og eierstyring ved kommunale selskaper 

- Eierskapsmelding 2017 Grimstad kommune 

 

 

Vedlegg til sak 
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54/17 Orientering fra revisor 14.12.2017 

 
Arkivsak-dok.  17/01342-12 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.12.2017 54/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

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

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

gjennom året. 
 

 
 

  



 

 25  

55/17 Eventuelt 14.12.2017 

 
Arkivsak-dok.  17/00283-13 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.12.2017 55/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret. 

2. Neste møte blir 01.02.2017 kl. 09.00 

3. Eventuelt 

a. Status i saken om e-post analyser 
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