
Meeting Book: Arendal kontrollutvalg (24.01.2018) 

Arendal kontrollutvalg 

Date: 2018-01-24T09:00:00 

Location: Arendal Kultur- og rådhus, Komitérom 253 Langsæ 

Note: 

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobil: 90589043. 

 

Vara møter bare etter eget varsel. 

 

I tillegg møter følgende: 

Spesialrådgiver Øystein Neegaard, sak 1/18   kl.  09:00 

Overarkitekt Nora Moberg Lillegaard, sak 2/18   ca. kl. 09:30 

Daglig leder Arendal Eigedom KF Øystein Sangvik, sak 6/18 ca. kl. 10:45 

Vi gjør oppmerksom på at tidspunktene er foreløpige. 
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Arkivsak-dok. 18/00131-2 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 24.01.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 24.1.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkalling til møte 24.1.2018 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 18/00131-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 24.01.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 13.12.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 13.12.2017 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Arendal kontrollutvalg 13.12.2017 
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Møteprotokoll  
 

Arendal kontrollutvalg 

 
Dato: 13.12.2017 kl. 9:00 – 11:55 
Sted: Arendal kultur- og rådhus, Bystyresalen 
Arkivsak: 16/14184 
  
Til stede:  Per-Jakob Haakstad (leder), Liv Andersen (nestleder), Anne Rostad (medlem), 

Kristen Bjormyr (medlem), Terje Stiansen (medlem) 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
- 

  
Forfall:  - 
  
Andre: Kommunalsjef økonomi Bente Rist, sak 60/17 

Enhetsleder levekår Tora Halvorsen, sak 61/17 

Juridisk seniorrådgiver Charlotte Raudsandmoen, sak 62/17 

Kommuneoverlege Preben Aavitsland, sak 63/17 

Daglig leder Arendal Eiendom KF Øystein Sangvik, sak 63/17 

Rådmann Harald Danielsen, sak 64/17 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes, sak 60-65/17 

Hovedrevisor Thorny Grethe Olsen 
  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

8/17 16/14184-46 Godkjenning av innkalling 13.12.2017 3 

Møteprotokoll 

8/17 16/14184-45 Godkjenning av protokoll fra møte 1.11.2017 4 

Saker til behandling 
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60/17 17/16009-1 Orientering om budsjett 2018 Arendal kommune 5 

61/17 17/16010-2 Orientering om fylkesmannens tilsyn med barselomsorgen Arendal 6 

62/17 16/13914-3 
Orientering om effekt av innkjøpssystem og nye regler for offentlige 

anskaffelser i Arendal kommune 
7 

63/17 17/15909-5 Tilsyn ved Solhaug bo- og omsorgssenter Arendal 8 

64/17 17/16040-1 
Kommunens håndtering av friluftslovens bestemmelser omkring 

ulovlige stengsler og øvrige privatiserende hindre i utmark - Arendal 
9 

65/17 16/14191-15 Orienteringer fra revisor 13.12.2017 10 

66/17 16/14195-15 Referatsaker 13.12.2017 11 

67/17 16/14315-15 Eventuelt 13.12.2017 12 

    

 

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 

Formalia (innkalling og protokoll), 60/17, 62/17, 61/17, 63-67/17. 

 

 

 
Arendal, 13.12.2017 

 

 

Per-Jakob Haakstad      Benedikte Muruvik Vonen 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

8/17 Godkjenning av innkalling 13.12.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 13.12.2017 8/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkalling til møte 13.12.2017 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Innkalling til møte 13.12.2017 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

8/17 Godkjenning av protokoll fra møte 1.11.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 13.12.2017 8/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 1.11.2017 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 1.11.2017 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

60/17 Orientering om budsjett 2018 Arendal kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 13.12.2017 60/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kommunalsjef økonomi Bente Rist orienterte om kommunens budsjett 2018 og svarte på 

spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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61/17 Orientering om fylkesmannens tilsyn med barselomsorgen Arendal 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 13.12.2017 61/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt aktuell dokumentasjon når 

tilsynet er avsluttet. 

 

 

Møtebehandling 

Enhetsleder levekår Tora Halvorsen orienterte om gjennomført tilsyn med barselomsorgen i 

Arendal kommune og kommunens svar til Fylkesmannen. Hun svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt aktuell dokumentasjon når 

tilsynet er avsluttet. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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62/17 Orientering om effekt av innkjøpssystem og nye regler for offentlige 

anskaffelser i Arendal kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 13.12.2017 62/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Skriv inn forslag til vedtak 

 

 

Møtebehandling 

Juridisk seniorrådgiver Charlotte Raudsandmoen orienterte om implementeringen av nytt 

innkjøpssystem og effekt dette synes å ha hatt, og svarte på spørsmål. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ønsker på et senere møte å få en orientering 

om hvordan Arendal Eiendom KF og Arendal Havnevesen KF følger opp at kravene som 

stilles i deres innkjøpsavtaler følges opp i praksis. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ønsker på et senere møte å få en orientering 

om hvordan Arendal Eiendom KF og Arendal Havnevesen KF følger opp at kravene som 

stilles i deres innkjøpsavtaler følges opp i praksis. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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63/17 Tilsyn ved Solhaug bo- og omsorgssenter Arendal 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 13.12.2017 63/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsene tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kommuneoverlege Preben Aavitsland orienterte i saken fra tilsynsmyndighetens side og 

svarte på spørsmål. Kontrollutvalget fikk utdelt skriftlig redegjørelse. 

 

Daglig leder i Arendal Eiendom KF Øystein Sangvik redegjorde for den bygningsmessige 

situasjonen ved Solhaug bo- og omsorgssenter, og orienterte i saken fra 

byggeiers/tilsynsobjektets side. Han svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Redegjørelsene tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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64/17 Kommunens håndtering av friluftslovens bestemmelser omkring 

ulovlige stengsler og øvrige privatiserende hindre i utmark - Arendal 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 13.12.2017 64/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Juridisk seniorrådgiver Ingunn Kilen Thomassen orienterte i saken og svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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65/17 Orienteringer fra revisor 13.12.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 13.12.2017 65/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Hovedrevisor Thorny Grethe Olsen orienterte om løpende revisjonsoppgaver og svarte på 

spørsmål. 

 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes orienterte om nyansatt Irina Ivanova i 

Aust-Agder Revisjon IKS, som vil jobbe overfor Arendal kommune. 

 

Videre orienterte han om at IKT-Agder og DDØ slår seg sammen fra nyttår (etter § 27 i 

kommuneloven) – nytt selskap kjøper eiendeler og gjeld i de to tidligere virksomhetene. Noen 

praktiske utfordringer ved omleggingen. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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66/17 Referatsaker 13.12.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 13.12.2017 66/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

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

a. Ingen møter. 

2. Betraktninger fra høstkonferansen Temark 8.11.2017 

3. NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 7.-8.2.2018. Eventuelle påmeldinger til sekretær innen 

18.12.2018, husk å oppgi om du har behov for ekstra natt i forkant. 

4. Neste møte 24.1.2018 

5. Mottatt post: 

a. Sekretær refererte til henvendelsen Vei for enhver pris og la frem forslag til 

tilbakemelding på henvendelsen. Kontrollutvalget ga sin tilslutning til sekretærens 

forslag til svar. 

b. Sekretær sender svar vedr. tolkning av reguleringsbestemmelser Garthafjorden 

hytteområde. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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67/17 Eventuelt 13.12.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 13.12.2017 67/17 

 

 

  

 

Møtebehandling 
- Orientering om tilsynssak etter hendelse Færvik på neste møte. 

- KU ønsker en orientering om kommunens oppfølging av vedtatt bevaringsplan i arbeidet med 

reguleringsplaner og godkjenninger etter plan- og bygningsloven. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/02581-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 24.01.2018 

 

 

 

   

 

 

Tiltak for å sikre kvalitet i undervisningen - Arendal 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Arendal kontrollutvalg har i 2018 et særlig fokus på en del tjenester som er rettet mot kommunens barn. 

 

Undervisningens kvalitet er en svært viktig side av kvaliteten i skolen. Kontrollutvalget har derfor bedt 

om en orientering om hvordan kommunen/skolene fanger opp og håndterer saker der lærere ikke evner å 

levere den ønskelige kvalitet i undervisningen, dvs. der foreldre og/eller elever mener at de er utsatt for 

«dårlige lærere». 

 

Kontrollutvalget ønsker innsikt i hvilket system kommunen har for å fange opp slike tilfeller, slik at ikke 

hele klasser/årskull ender opp med mangelfullt grunnlag for videre opplæring. De ønsker å kjenne til 

hvordan kommunen sentralt jobber med dette, og hva den enkelte skole gjør. 

 

Spesialrådgiver Øystein Neegaard fra rådmannens stab oppvekst vil orientere i saken i møtet. 
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Arkivsak-dok. 18/02582-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 24.01.2018 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av bevaringsplan - Arendal 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget ba i sitt møte 13.12.2017 om en orientering om kommunens oppfølging av vedtatt 

bevaringsplan (dvs. kommunedelplan for sikring og videreutvikling av bevaringsverdig bebyggelse) i 

arbeidet med reguleringsplaner og godkjenninger etter plan- og bygningsloven. 

 

Overarkitekt Nora Moberg Lillegaard i delstab reguleringsplaner i rådmannens stab samfunnsutvikling vil 

orientere i saken i møtet. 
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Arkivsak-dok. 18/02583-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 24.01.2018 

 

 

 

   

 

 

Kontrollutvalgets fokusområder 2018 Arendal 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Arendal kontrollutvalg vil i 2018 særlig konsentrere seg om følgende områder: 

- Styring, organisering og ressursbruk på barnehageområdet 

- Mobbing og psykososialt miljø i skole og barnehage 

- Oppfølging av tiltak innen barnevern 

- Risiko knyttet til kommunens organisering av tjenester utenom den ordinære 

kommuneorganisasjonen 

- Kvalitet i omsorgssektoren 

 

 

Bakgrunn for saken: 
I sitt møte 5.1.2017 sak 3/17 behandlet Arendal kontrollutvalg en sak om hvilke fokusområder de skulle 

ha i 2017. Vedtaket ble som følger: 

 

Arendal kontrollutvalg vil i 2017 særlig konsentrere seg om følgende områder: 

- Styring og rapportering i kommunale foretak 

- Kommunens eierskap og eierstyring 

- Oppfølging av tiltak innen barnevern 

- Rådmannens helhetlige internkontroll 

- Revisors ansvar og oppgaver 

- Vedtak, rutiner og kvalitet i omsorgssektoren 

 

I denne saken inviteres utvalget til å gjøre tilsvarende øvelse for 2018. 

 

 

Saksopplysninger: 
Mye av det kontrollutvalget gjør og behandler gjennom året, er gitt ut fra kommuneloven og forskrift om 

kontrollutvalg. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunens og de kommunale foretakenes 

årsregnskaper. I dette arbeidet er samarbeidet med revisor svært viktig. I tillegg følger utvalget med på 

budsjettarbeidet og økonomirapporteringene fra rådmannen gjennom året som grunnlag for sine 

vurderinger. 

 

Påseansvaret overfor revisjonen er lovpålagt. Kontrollutvalget handler ut fra bestiller-/utførermodellen 

mellom kontrollutvalget og revisjonen, og må ta hensyn til muligheter og begrensninger i lovverk, 

standarder og økonomiske rammer som revisjonen arbeider ut fra. Kontrollutvalget samarbeider med og 
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forholder seg til leveransene fra revisjonen, og skal samtidig beholde tilstrekkelig avstand til å kunne 

uttale seg om kvaliteten på det som leveres. 

 

Kontrollutvalget kan likevel påvirke hvordan saker vinkles og legge til saker som de selv ønsker å ta opp 

eller fordype seg i. 

 

Plan for forvaltningsrevisjon 

Vedtatt plan for forvaltningsrevisjon inneholder mange av de største prosjektene som kontrollutvalget har 

prioritert å jobbe med i perioden. Rapporten fra det første prosjektet (Kommunale foretak) ble behandlet 

5.1.2017. Rapporten fra det andre prosjektet (Barnehage) blir lagt frem for behandling i mars 2018. 

Kontrollutvalget har myndighet til å endre planen ved behov. Planen inneholder følgende prosjekter (i 

revidert prioritert rekkefølge): 

- Kommunale foretak (levert 5.1.2017) – Styrings- og rapporteringsrutiner i forholdet mellom 

kommunale foretak og politiske organer 

- Barnehage – (leveres mars 2018) Ressursbruk, organisering og styring av kommunale 

barnehager, og kommunalt tilsyn med private barnehager 

- Skole og barnehage – Rutiner og regeletterlevelse knyttet til mobbing og det psykososiale miljøet 

for øvrig 

- Pleie og omsorg – Gjennomgang av vedtak og rutiner i omsorgstjenesten, med særlig fokus på 

hjemmetjenesten 

- Barnevern – Vurdering av kvaliteten i barneverntjenesten (saksbehandlingstid og 

regeletterlevelse) (det forutsettes at det gjennomføres en ny vurdering av risiko innen barnevern 

før eventuell igangsetting av prosjektet) 

 

Plan for selskapskontroll 

Vedtatt plan for selskapskontroll er også førende for større prosjekter for kontrollutvalget i perioden. 

Planen inneholder følgende prosjekter: 

- Selskapskontroll/forvaltningsrevisjon som tar for seg kommunens eierskap og eierstyring på et 

overordnet nivå, ikke tilknyttet spesielle selskaper (levert 27.9.2017) 

- Agder Arbeidsmiljø IKS – forvaltningsrevisjon i selskap (forventes levert i mai 2018) 

- Konsesjonskraft IKS – eierskapskontroll (betinget av at flere eiere er med) 

- Etablerersenteret IKS 

 

I tillegg kan kontrollutvalget bli tildelt oppgaver fra bystyret. Videre kan utvalget selv be om saker basert 

på innspill fra utvalgets medlemmer, statlige tilsyn, øvrige politikere, revisjonen, sekretariatet, 

innbyggere, presseoppslag eller aktuelle saker i andre kommuner mm. Det er også naturlig å følge opp 

tidligere vedtak, noe som er synliggjort gjennom vedtatt møte- og arbeidsplan for 2018. 

 

Kontrollutvalget kan også velge å la det gå en «rød tråd» gjennom ellers ulike saker, gjennom vinklingen 

på sakene. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Rådmannens internkontroll er en grunnstein som legger mange føringer for risiko som kontrollutvalget 

må forholde seg til. Der det er utviklet gode systemer for internkontroll, vil det være aktuelt å følge opp at 

disse blir fulgt opp. Dette gjelder gjennomgående for alle kommunale tjenester, men det vil likevel være 

fornuftig å konsentrere seg om enkelte områder. 

 

Gjennom oversikten over vedtatte planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, virker det for 

sekretariatet naturlig at ulike kommunale tjenester levert til barn vil være sentrale i 2018. Det er allerede 

vedtatt å gå nærmere inn i ulike sider ved kvalitet og drift av barnehager og skoler. I tillegg er det aktuelt 

med videre oppfølging av vedtatte tiltak innen barnevern, der kontrollutvalget har fått et eget 

oppfølgingsansvar fra bystyret. Et virksomhetsbesøk i 2018 kan med fordel bygge opp om arbeidet 

knyttet til barnehager eller skoler. 
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Videre viser de vedtatte planene at risiko knyttet til kommunens organisering av tjenester utenfor den 

ordinære kommunale organisasjonen, eksempelvis som kommunale foretak, interkommunale selskaper og 

aksjeselskaper, fortsatt vil være et viktig tema for Arendal kontrollutvalg i 2018. 

 

Omsorgsområdet vil alltid også være et sentralt tema for kontroll og tilsyn. Det kan være en fordel om 

kontrollutvalget ser dette i sammenheng med planlagt forvaltningsrevisjon på området, som trolig blir 

bestilt mot slutten av 2018. 

 

Det er en fordel om kontrollutvalget ser helhetlig på sitt sakstilfang gjennom valgperioden, samtidig som 

de har beredskap til å ta opp nye saker som blir aktuelle gjennom året. Sekretariatets forslag er basert på 

det som allerede er lagt inn som planlagte saker og aktiviteter for 2018, og trenger ikke være uttømmende. 

Kontrollperspektivet bør være det førende i valg av saker og vinklinger på disse. 
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Arkivsak-dok. 18/00238-3 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 24.01.2018 

 

 

 

   

 

 

Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 Arendal 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger av uavhengighet datert 4.1.2018 tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kommuneloven § 79 og Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner stiller krav til revisors 

uavhengighet og objektivitet. Av forskriftens § 15 første ledd fremgår følgende: 

 

Den som foretar revisjon skal løpende vurdere sin uavhengighet. Oppdragsansvarlig revisor skal hvert 

år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. 

 

Egenvurderinger er avgitt av hhv. oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes og oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke (begge datert 4.1.2018). Egenvurderingene konkluderer med 

at oppdragsansvarlig revisor oppfyller kravene til uavhengighet og objektivitet i kommuneloven § 79 og 

revisjonsforskriften §§ 13-15. Egenvurderingene følger vedlagt. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Dette inngår som en del av kontrollutvalgets påseansvar for forsvarlig revisjon. 

 

 

Vedlegg:  

Revisors uavhengighet regnskapsrevisjon Arendal 

Revisors uavhengighet forvaltningsrevisjon Arendal 
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Orienteringer fra revisor 24.1.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har et påseansvar for at det blir gjennomført forsvarlig revisjon i Arendal kommune. For 

å holde utvalget orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor 

kontrollutvalget fortløpende gjennom året. 

 

Saksopplysninger: 
Revisor orienterer om aktuelle saker i den løpende revisjonen og annet som er aktuelt for kontrollutvalget. 
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Tiltak mot arbeidslivskriminalitet Arendal Eiendom KF 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Arendal kontrollutvalg fikk i 2015 gjennomført forvaltningsrevisjonen Offentlige anskaffelser. 

Kontrollutvalget fulgte opp saken i sitt møte 1.6.2016 sak 27/16. Her ble kontrollutvalget orientert om 

tiltak som var satt i verk, bl.a. var nytt innkjøpsreglement og ny gjennomføringsveileder utarbeidet og i 

ferd med å bli tatt i bruk. 

 

I sitt møte 7.12.2016 sak 53/16 fikk kontrollutvalget en orientering om nye regler for offentlige 

anskaffelser gjeldende fra 1.1.2017 og hvordan disse ville bli implementert i Arendal kommune. 

Kontrollutvalget fikk en orientering om effekten av dette i sitt møte 13.12.2017 sak 62/17. 

 

Kontrollutvalget ba da om å få en orientering om hvordan Arendal Eiendom KF og Arendal Havn KF 

følger opp at kravene som stilles i deres innkjøpsavtaler følges opp i praksis. I denne saken blir Arendal 

Eiendom KF bedt å orientere om sin praksis. 

 

 

Saksopplysninger: 
Det er i senere tid lagt mye vekt på hvordan kommunene kan iverksette tiltak som motvirker 

arbeidslivskriminalitet. Med hjemmel i Lov om offentlige anskaffelser er det gitt forskrift om en rekke 

krav kommunen skal stille til leverandører gjennom innkjøpsprosessen ved innkjøp over terskelverdien på 

kr 1,1 mill. Vi ser av virksomhetsplanen for Arendal Eiendom KF for 2017 og nå for 2018 at foretaket har 

null-toleranse for sosial dumping og øvrige brudd på arbeidslivets regler. 

 

Senest i Dagsavisen 11.1.2018 leser vi om en revisjonsrapport utført på oppdrag fra kontrollutvalget i 

Oslo kommune, der det viser seg at kommunen sjelden følger opp at underleverandører i praksis 

overholder de kravene som er stilt til dem før de fikk sin kontrakt med Oslo kommune. Kontrollutvalgets 

leder Ola Kvisgaard uttrykker ifølge Dagsavisen at det ikke er avdekket noen skandaler, men det er 

avdekket svake rutiner og svak dokumentasjon, som igjen kan skjule en skandale. Her er det altså ikke det 

interne regelverket for krav til leverandørene som har sviktet, men oppfølgingen av disse under 

gjennomføringen av prosjektene. 
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Kontrollutvalget har nå bedt om en orientering om hvordan slike krav stilles i praksis i Arendal Eiendom 

KF, og hvordan Arendal Eiendom KF følger opp at kravene faktisk overholdes ved gjennomføring av 

prosjekter med eksterne leverandører. Er det oppdaget uregelmessigheter? Og i så fall av hvilken karakter 

og hvilket omfang? Og hvordan er eventuelle slike saker fulgt opp av Arendal Eiendom KF? 

 

Daglig leder i Arendal Eiendom KF Øystein Sangvik vil orientere i saken i møtet. 
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Referatsaker 24.1.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
 

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

a. 14.12.2017: 

i. PS 17/150 Referatsaker til bystyret 14.12.2017 (protokoller KU) 

ii. PS 17/151 Meldinger til bystyret 14.12.2017 

1. Revurderinger knyttet til Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 

Arendal 

iii. PS 17/153 Endringer i opprinnelig budsjett 2018 

iv. PS 17/154 Virksomhetsplaner enheter og foretak 2018 

v. PS 17/156 Tilpasning av kommunens avlasterordning utenfor institusjon til nytt 

arbeidsrettslig rammeverk 

vi. PS 17/162 Gjennomgang av politisk reglement 

vii. PS 17/171 Skatteoppkreveren – årsregnskap og årsrapport 2016 

viii. PS 17/176 Interpellasjoner II til bystyret 14.12.2017 

1. Interpellasjon vedr. mobbing og psykososialt miljø i skolene i Arendal 

2. Henvendelser til kontrollutvalget 

3. Justering av møte- og arbeidsplan 2018 for Arendal kontrollutvalg 

a. Flytting av møte 12.9.2018 

4. Neste møte 
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Eventuelt 24.1.2018 
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