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Møteinnkalling 

1/18 Godkjenning av møteinnkalling 23.01.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00113-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.01.2018 1/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkallingen godkjennes. 
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Møteprotokoll 

1/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 14.12.2017 

 
Arkivsak-dok.  18/00113-2 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.01.2018 1/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møtet 14.12.2017 godkjennes. 

 

 

 

 
Vedlegg:  

- Protokoll Grimstad kontrollutvalg 14.12.2017 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

1/18 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00155-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.01.2018 1/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar revisors egenvurdering av uavhengighet til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
I henhold til forskrift om revisjon §15 skal oppdragsansvarlig revisor årlig avgi en skriftlig egenvurdering 

av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Foreliggende egenvurdering legges frem for kontrollutvalget til 

gjennomgang.  

 

Vedlagt følger slike egenvurderinger fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes og 

oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke, datert hhv. 04.01.2018 og 04.01.2018. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet har ingen merknader til egenvurderingene.  

 
Vedlegg:  

- Uavhengighetserklæring regnskapsrevisor Grimstad kommune 2018 

- Uavhengighetserklæring forvaltningsrevisor Grimstad kommune 2018 

 

 

 

Vedlegg til sak 
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2/18 Oppfølging av handlingsplanen innkjøpssaken - Sluttrapport 

 
Arkivsak-dok.  15/14310-219 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.01.2018 2/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar sluttrapporten fra for handlingsplanen for oppfølging av innkjøpssaken til 

orientering.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet BDO-rapporten i møte 07.12.2016 og oversendte den for videre 

behandling til kommunestyret. Etter innstilling fra kontrollutvalget behandlet kommunestyret 

30.01.2017 BDO sin rapport av 07. Desember 2016 vedrørende kjøp av helsetjenester i Grimstad 

kommune. Kommunestyret fattet følgende vedtak i saken:  

1. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i BDOs rapport av 7. desember 2016 

vedrørende kjøp av helsetjenester i Grimstad kommune. Dette gjelder:  

a. Forebygge brudd på anskaffelsesreglene  

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

c. Sikre forsvarlig støttefunksjon ved anskaffelsesprosesser  

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

e. Sikre kvalitet i kontraktsdokumenter ved kjøp av helsetjenester  

f. Gjennomføre leverandørkontroll  

 

Kommunestyret ber rådmannen legge frem en skriftlig plan for helse- og omsorgsutvalget og 

formannskapet om gjennomføring av tiltak, samt jevnlig rapportere skriftlig til både helse- og 

omsorgsutvalget, formannskapet og kontrollutvalget om fremdriften i dette arbeidet.  

2. Kommunestyret ber rådmannen om å sørge for at kommunen får på plass nye avtaler i tråd med 

lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  

3. Kommunestyret ber kontrollutvalget iverksette en forvaltningsrevisjon vedrørende varsling og 

ytringsklima blant ledere og ansatte i Grimstad kommune.  

4. Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ til en leverandørkontroll hos Farm in Action. 

Kontrollen gjennomføres av ekstern aktør, og rapport fra kontrollen legges så snart som mulig 

frem for kommunestyret.  

5. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å innhente ekstern juridisk vurdering av om vilkårene for 

innsyn i e-postkontoer for ytterligere belysning av sentrale spørsmål i BDO rapporten, er tilstede. 

Kontrollutvalget må komme tilbake til kommunestyret med en sak der en redegjør for økonomi 

og mandat for en eventuell gjennomgang av eposter.  

6. Kommunestyret forutsetter at rådmannen iverksetter nødvendige endringer i organisasjonen. Det 

kan være både strategiske, organisatoriske og personalmessige grep. Formannskapet skal holdes 

fortløpende orientert.  

7. Kommunestyret ber rådmannen umiddelbart sette i gang tiltak for å bedre kommunikasjonen, 

samt identifisere og løse opp i eventuelle konflikter blant ledere og ansatte i Grimstad kommune.  
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Forbedringstiltakene bør knytte sammen identifiserte utfordringer med det pågående 

lederutviklingsprogrammet, og fremme en løsningsfokusert samarbeidskultur preget av tillit, 

trygghet og kreativitet.  

8. Kommunestyret ber om at det settes opp en fast post på hvert kommunestyremøte i 2017 hvor 

rådmannen gir en skriftlig orientering vedrørende alle punktene ovenfor.  

9. Kommunestyret ber i løpet av 2017 om en sak hvor måten kommunen har organisert sin 

internkontroll med egen virksomhet blir belyst  

 

 

Saksopplysninger: 
Kommunestyret har gjennom sitt vedtak fra behandlingen av BDO rapporten bedt rådmannen om 

legge frem en skriftlig plan for gjennomføring av tiltak og jevnlig rapportere skriftlig til blant andre 

kontrollutvalget om fremdriften i arbeidet. Det har gjennom 2017 blitt rapportert til kommunestyret, 

helse- og omsorgsutvalget, formannskapet og kontrollutvalget for oppfølgingen av handlingsplanen. 

Rådmannen har nå lagt frem en sluttrapport som gjennomgår alle de iverksatte tiltakene og oppgir 

status for arbeidet. Det fremgår av rapporten at tiltakene i stor grad er gjennomført og at det kun er 

enkelte som gjenstår. I 2018 vil det bli jobbet med den videre implementeringen av tiltakene og 

oppstarten av Organisasjonsprosjektet og Tillitsprosjektet. Rådmannen ser det som naturlig å avslutte 

handlingsplanen og de faste orienteringene om handlingsplanen for innkjøpssaken.  

 

Når kommunestyret fattet sitt vedtak 30.01.2017 fikk kontrollutvalget i oppdrag om å gjennomføre 

en forvaltningsrevisjon om varsling og ytringsklima i kommunen og gjennomføre en analyse av 

epostkontoene til aktuelle ansatte. Forvaltningsrevisjonen behandlet i kontrollutvalget 07.09.2017 og 

utvalget vil ha en egen oppfølging av rapporten oktober 2018. Analysen av e-poster ble iverksatt i 

slutten av 2017 og er fortsatt pågående.  

 

 

Vedlagt til saken følger saksfremlegg til kommunestyret sak PS 18/1 og Sluttrapport: 

Handlingsplanen for oppfølging av innkjøpssaken. De faste orienteringene i kontrollutvalget om 

innkjøpssaken blir således avsluttet, men utvalget vil fortsatt følge opp varsling og ytringsklimaet i 

kommunen, analyse av e-poster til ansatte og spørsmålene som er blitt reist vedrørende 

leverandørkontrollrapporten. 
 

 

 

 
Vedlegg:  

- Saksfremlegg sak PS 18/1 

- Sluttrapport: Handlingsplan for oppfølging av innkjøpssaken 

 

 

Vedlegg til sak 
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3/18 Skolemiljøet i Grimstadskolen 

 
Arkivsak-dok.  17/04370-76 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.01.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget vedtar å legge inn i Plan for forvaltningsrevisjons prosjektet om arbeidet med 

forebygging og håndtering av mobbing og andre krenkelser i Grimstadskolen. Prosjektplan 

presenteres i kontrollutvalgets møte i juni. 

 

Kontrollutvalget ønsker som en forberedelse til forvaltningsrevisjonen å bli orientert om 

kommunens rutiner for håndtering av mobbesaker og krenkelser i neste møte. 

 

 

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 
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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 for å 

iverksette de tiltak som er nødvendig for å muliggjøre en trygg tilbakeføring av barna til sin 

nærskole. 

 

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 

foreldrene påløpte kostnader.» 

 

27.11.2017 sendte en av foreldrene en klage direkte til Utdanningsdirektoratet hvor 

Fylkesmannens oppfølging av eget vedtak av 19.06.2017 påklages.  I klagen til direktoratet stor 

det blant at situasjonen var fastlåst og at det var lite som tydet på at skolens tiltak eller 

sikkerhetsnettet til Fylkesmannen fungerte. Tiltakene skal ikke ha vært 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.  

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget er tidligere blitt orientert om kommunens tilbakemelding til fylkesmannen og 

ble videre i møtet 14.12.2017 sak 50/17 orientert om statusen i skolemiljøsaken. I sistnevnte fikk 

kontrollutvalget en skriftlig orientering over historikken i saken, tiltak som var iverksatt for å 

oppfylle fylkesmannens vedtak og tiltak som var videre planlagt. I tillegg fikk kontrollutvalget 

oversendt et eget notat med oversikt over tiltak knyttet til elevenes psykososiale skolemiljø i 

Grimstadskolen. Det fremgår av sistnevnte notat at kommunen samarbeider med flere parter for 

å sikre et trygt og godt skolemiljø i Grimstad. Det inkluderer Fylkesmannen i Aust- og Vest-

Agder, Utdanningsdirektoratet, nasjonalt læringsmiljøsenter, NIFU. Skolehelsetjenesten og 

RVTS Sør. I tillegg bistår PP-tjenesten, ABUP, barnevernet, fastlege, StatPed, familiesenteret i 

ulike enkeltsaker eller på klassenivå. Det pågår en rekke tiltak i Grimstadskolen og det vises her 

til vedlagte notat fra administrasjonen. Det fremgår også i notatet at det i elevundersøkelsen for 

2016/2017 andelen elever som blir mobbet 2-3 ganger i måneden er gjennomgående lavere i 

Grimstad enn i fylket og i landet både på 7. trinn og 10. trinn. 

 

I forkant av forrige møte i kontrollutvalget kom det en henvendelse om en 

gransking/forvaltningsrevisjon av Grimstadskolens håndtering av mobbesaker og uønskede 

hendelser. Begrunnelsen som blir gitt i henvendelsen er at for å sikre våre minste og unge 

innbyggere får den skolegang og oppvekst de fortjener i ett trygt og godt skolemiljø hvor voksen 

personer stiller opp og løser de oppgaver de er pålagt gjennom regelverk og lovverk. Formålet 

med undersøkelsen vil være å sikre at Grimstad kommune har tilstrekkelig fokus, rutiner, evne, 

forståelse og gjennomførings kraft. Vedlagt følger henvendelsen til kontrollutvalget. 

 

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 
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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. 

 

Ved en enkelt skole i Grimstad kommune har det siste tiden vært flere klagesaker til 

Fylkesmannen og hvor Fylkesmannen har fattet en rekke vedtak i enkeltsaker. Det er 

Fylkesmannen som har ansvaret for å følge opp disse sakene videre og sørge for at kommunen 

følger påleggene. Kontrollutvalget er blitt godt informert om de aktuelle sakene underveis i 

2017. Kontrollutvalget sine ressurser til forvaltningsrevisjon bør brukes mest mulig effektivt og 

hvor de gir den største muligheten for læring og forbedring. Valg av prosjekter i den vedtatte 

plan for forvaltningsrevisjon er gjort etter en risiko og vesentlighetsvurdering fra revisjonen. 

Risikoen og vesentligheten av prosjekter kan forandre seg i perioden. Et indikator som 

signaliserer mulige risikoområder er tilsyn og klagesaker fra Fylkesmannen. Det har som nevnt 

tidligere blitt fattet flere vedtak av Fylkesmannen som omhandler det fysiske og psykososiale 

miljøet til enkeltelever ved en skole. Det at Fylkesmannen fatter vedtak i enkelte klagesaker 

behøver ikke innebære en generell endring i risikobildet, men kan ved flere gjentakelser være en 

indikasjon på at det er forbedringsmuligheter. Fylkesmannen gjennomførte også i 2015 et tilsyn 

på Landvik skole som omfattet kommunen oppfyllelse av elevenes rett til et godt psykososialt 

miljø i henhold til opplæringsloven § 9A.  Fylkesmannen konkluderte i sin rapport med at 

Landvik skole ikke oppfylte lovens krav til aktiv, systematisk og kontinuerlig arbeid for å sikre 

elevenes rett til et godt psykososialt miljø og forebygge krenkende adferd. Fylkesmannen 

vurderte samtidig at kommunen hadde rutiner og en praksis som sikret at rettighetene til elevene 

ble ivaretatt. Skolen hadde derimot ikke opprettet et Samarbeidsutvalg (SU) slik 

opplæringsloven §11-1 pålegger skolen å gjøre. Kommunen lukket avvikene innen rettefristen og 

i en sak til kommunestyret 20.06.2016 skriver rådmannen at det gode arbeidet i tilsynsskolen vil 

bli delt og reflektert med de andre skolene slik at alle skolene heves kvalitetsmessig. Et relativt 

nylig gjennomført tilsyn kan gi en lavere risiko for feil ved den aktuelle skolen, men det er uvisst 

hvordan delingen av kunnskap fra tilsynet er videreformidlet til andre skoler. 

 

Fylkesmannen har i sitt vedtak av 19.06.2017 pålagt Grimstad kommune om å søke bistand fra 

eksterne fagmiljøer, for vurdering og utvikling av skolens systematiske arbeid med skolemiljøet 

på alle trinn med særlig vekt på å øke kompetansen for å håndtere elever med tilpasningsvansker. 

Dette kan forstås slik at Fylkesmannen mener at skolen har forbedringsmuligheter når det 

kommer til det systematiske arbeidet for å hindre mobbing og krenkende atferd. Med tanke på at 

Landvik skole i 2015 ble pålagt dette samme er det mulig at kommunen generelt har 

forbedringspotensial innen det systematiske arbeidet. Samtidig er kommunen og skolen nå pålagt 

å iverksette tiltak for å etterkomme vedtaket som igjen kan minske risikoen for feil senere.  

 

 

Kontrollutvalget må i møtet ta stilling til hvorvidt en forvaltningsrevisjon av Grimstadskolens 

håndtering og forebygging av uønskede hendelser og krenkelser. Utvalget må også ta stilling til 

tidspunktet for forvaltningsrevisjonen og avsette de nødvendige forvaltningsrevisjonsressursene 

til dette. Revisjonen jobber for tiden med et forvaltningsrevisjonsprosjekt om Budsjettering og 

økonomistyring i helse og omsorg. I henhold til vedtatt plan for forvaltningsrevisjon har 

Grimstad kommune ressurser til et prosjekt til i denne valgperioden.  
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Vurdering fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget har fulgt skolemiljøsaken tett gjennom høsten 2017 med jevnlige orienteringer 

fra administrasjonen. I forrige møte utsatte utvalget å ta stilling til henvendelsen om 

gransking/forvaltningsrevisjon. Sekretariatet er av den oppfatning det ikke er aktuelt med en 

gransking i dette tilfellet da det ikke er usikkerhet rundt fakta i de konkrete sakene, men at det er 

ønskelig med å vurdering at kommunens system for håndtering av saker som omhandler 

mobbing og krenkelser av elever. I så tilfelle er en forvaltningsrevisjon det beste verktøyet for en 

systematisk vurdering. Hvis kontrollutvalget ønsker en slik forvaltningsrevisjon anbefaler 

sekretariatet å bruke de resterende midlene for forvaltningsrevisjon denne perioden til dette 

prosjektet og ved behov bruke av posten «Kontrolltjenester» hvor det i budsjettet for 2018 er satt 

av kr. 100 000 til kontrollutvalgets disposisjon. Dette kan man ta konkret stilling til ved 

behandlingen av en prosjektplan. 

  

Sekretariatet er av den oppfatning at en forvaltningsrevisjon av skolenes håndtering av 

mobbesaker og krenkelser vil kunne gi et godt potensial for læring i kommunen. En 

forvaltningsrevisjon vil ikke kunne gi svar eller umiddelbart løse situasjonen rundt de 

enkeltelever som i dag har problemer. Her må kommunen og skolen selv iverksette de tiltak som 

er nødvendig og Fylkesmannen følge opp at dette blir gjort. Forvaltningsrevisjonen vil først og 

fremst vurdere dagens system i kommunen og gi anbefalinger for hvordan kommunen bedre kan 

forebygge og håndtere mobbesaker og krenkelser på et generelt nivå. Det kan være 

formålsmessig at utvalget på forhånd blir orientert om kommunens rutiner i dag for håndtering 

av mobbesaker og deretter tar stilling til en prosjektplan i et senere møte. Sekretariatet har derfor 

foreslått dette i forslag til vedtak i saken sammen med at forvaltningsrevisjonen legges inn i plan 

for forvaltningsrevisjon og at det presenteres en prosjektplan i junimøtet til kontrollutvalget. 

 

Det er for tiden flere tiltak og aktører inne i Grimstadskolen for å bistå kommunen med å 

forbedre det psykososiale miljøet som gjør at en forvaltningsrevisjon bør koordineres og tilpasset 

dette arbeidet. Dette kan medføre at utvalget bør avvente noe med oppstarten av prosjektet slik at 

man ikke «ikke går i beina til hverandre».  

 

 

 
Vedlegg:  

- Henvendelse av 07.12.2017 fra gruppeleder Høyre 

- Notat til kontrollutvalgets møte 14.122017 – Tiltak knyttet til elevenes psykososiale skolemiljø i 

Grimstadskolen 

 

 

Vedlegg til sak 
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4/18 Orientering om leverandørkontrolloppdraget og håndtering av 

varslinger 

 
Arkivsak-dok.  17/11734-31 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.01.2018 4/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget fikk 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. 

 

I forrige møte behandlet kontrollutvalget saken, men ble ikke ferdige med saken grunnet for lite 

tid. Saken er således i stor grad identisk med slik den ble skrevet i forrige møte med enkelte 

tilføyinger. 

 

 

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. 
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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 

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. 
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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 

som PwC holdt 20.06.2017. Administrasjonen har oppgitt at det er PwC som har den usladdede 

versjonen og oppga i forrige møte at det er to sider som er tatt ut. Den ene siden viser 

grunnlagsdokumentet fra FIA vedrørende fordeling av kostnader til krav om refusjon for 

ressurskrevende brukere. Sekretariatet har forespurt PwC om å få oversendt den usladdede 

versjonen, men PwC viser til sin taushetsplikt og at den inneholder sensitiv informasjon og 

forretningskritiske forhold. Kontrollutvalget sin innsynsrett jf. kommuneloven §77 nr. 7 gir ikke 

mulighet til å kreve innsyn i dokumenter hos eksterne selskaper som utfører oppdrag på vegne av 

kommunen så sant dette ikke fremkommer av egen avtale med selskapet.  

 

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. Saken i sin helhet har også tette bindinger til 

innkjøpssaken som kontrollutvalget har fulgt tett de siste to årene. 

 

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. 

 

Sekretariatet inviterte PwC til møtet for å orientere om sitt oppdrag for Grimstad kommune, men 

grunnet kolliderende timeplaner passet det ikke for PwC. Hvis kontrollutvalget ønsker å bli 

orientert av PwC om sitt oppdrag i kommunen er det mulig å invitere dem til møtet 15. mars. 

 
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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5/18 Orientering fra revisor 23.01.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00118-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.01.2018 5/18 

 

 

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. 
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6/18 Eventuelt 23.01.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00119-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.01.2018 6/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret. 

2. Neste møte blir 15.03.2018 kl. 09.00 

3. Eventuelt 
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