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Møteprotokoll  
 

Arendal kontrollutvalg 

 
Dato: 24.01.2018 kl. 9:00 – 12:30 
Sted: Arendal Kultur- og rådhus, Komitérom 253 Langsæ 
Arkivsak: 18/00131 
  
Til stede:  Liv Andersen (fungerende leder), Kristen Bjormyr (medlem), Terje Stiansen 

(medlem),  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Nina Roland (vara for Anne Rostad, frem til kl. 11:45, dvs. etter sak 6/18), Jan 
Kløvstad (vara for Per-Jakob Haakstad, fra kl. 09:30) 

  
Forfall:  Per-Jakob Haakstad (leder), Anne Rostad (medlem) 
  
Andre: Spesialrådgiver Øystein Neegaard, sak 1/18 

Overarkitekt Nora Moberg Lillegaard, sak 2/18 
Daglig leder Arendal Eiendom KF Øystein Sangvik, sak 6/18 
Carina Haakenstad, Arendal Eiendom KF, sak 6/18 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes 
Hovedrevisor Thorny Grethe Olsen 

  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  

 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

1/18 18/00131-2 Godkjenning av innkalling 24.1.2018 3 

Møteprotokoll 

1/18 18/00131-1 Godkjenning av protokoll 13.12.2017 4 

Saker til behandling 

1/18 18/02581-1 Tiltak for å sikre kvalitet i undervisningen - Arendal 5 
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2/18 18/02582-1 Oppfølging av bevaringsplan - Arendal 6 

3/18 18/02583-1 Kontrollutvalgets fokusområder 2018 Arendal 7 

4/18 18/00238-3 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 Arendal 8 

5/18 18/00137-1 Orienteringer fra revisor 24.1.2018 9 

6/18 18/02584-1 Tiltak mot arbeidslivskriminalitet Arendal Eiendom KF 10 

7/18 18/00143-1 Referatsaker 24.1.2018 11 

8/18 18/00149-1 Eventuelt 24.1.2018 12 

    

 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:  
1-4/18, 6/18, 5/18, 7-8/18 
 
 
Arendal, 24.01.2018 
 
 
Liv Andersen      Benedikte Muruvik Vonen 
Fungerende kontrollutvalgsleder    Sekretær 
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Møteinnkalling 

1/18 Godkjenning av innkalling 24.1.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 24.01.2018 1/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Innkalling til møte 24.1.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Innkalling til møte 24.1.2018 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

1/18 Godkjenning av protokoll 13.12.2017 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 24.01.2018 1/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 13.12.2017 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 13.12.2017 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

1/18 Tiltak for å sikre kvalitet i undervisningen - Arendal 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 24.01.2018 1/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Spesialrådgiver Øystein Neegaard fra rådmannens stab oppvekst redegjorde for hvordan 
kommunen følger opp kvaliteten i Arendalsskolen, og hvordan de fanger opp og håndterer 
saker der lærere ikke evner å levere den ønskelige kvalitet i undervisningen. Han delte ut 
rundskriv vedr. dokumentasjon av læringsutbyttet i Arendalsskolen, og svarte på spørsmål. 
Det ble også redegjort for hvordan dette håndteres overfor den enkelte skole fra rådmannens 
stab oppvekst. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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2/18 Oppfølging av bevaringsplan - Arendal 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 24.01.2018 2/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Overarkitekt Nora Moberg Lillegaard i delstab reguleringsplaner i rådmannens stab 
samfunnsutvikling redegjorde for hvordan vedtatt kommunedelplan for sikring og 
videreutvikling av bevaringsverdig bebyggelse (bevaringsplan) følges opp i arbeidet med 
reguleringsplaner og godkjenninger etter plan- og bygningsloven, og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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3/18 Kontrollutvalgets fokusområder 2018 Arendal 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 24.01.2018 3/18 

 
 
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 

 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget drøftet sekretariatets forslag. 
 
Tilleggsforslag fremsatt i møtet: 

- Risiko knyttet til kommunens organisering av tjenester utenom den ordinære 
kommuneorganisasjonen. Dette inkluderer både organisering gjennom f.eks. kommunale 
foretak, IKS, annet interkommunalt samarbeid og AS, og innkjøp fra andre leverandører som 
ledd i levering av tjenester overfor innbyggerne. 

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
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. Dette inkluderer både organisering gjennom f.eks. 
kommunale foretak, IKS, annet interkommunalt samarbeid og AS, og innkjøp fra 
eksterne leverandører som ledd i levering av tjenester overfor innbyggerne. 

- Kvalitet i omsorgssektoren 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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4/18 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 Arendal 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 24.01.2018 4/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger av uavhengighet datert 4.1.2018 tas til 
orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes orienterte kort om bakgrunnen for saken. 
Sekretær la til at innhenting av egenerklæringene er en av oppgavene knyttet til 
kontrollutvalgets påseansvar overfor revisor. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger av uavhengighet datert 4.1.2018 tas til 
orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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5/18 Orienteringer fra revisor 24.1.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 24.01.2018 5/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Hovedrevisor Thorny Grethe Olsen orienterte om løpende revisjonsoppgaver og svarte på 
spørsmål. Hun og oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes orienterte kort om bl.a. 
innføring av ny modell for utregning av refusjon for ressurskrevende brukere etter nye 
retningslinjer, og utfordringer knyttet til nytt økonomisystem. 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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6/18 Tiltak mot arbeidslivskriminalitet Arendal Eiendom KF 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 24.01.2018 6/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder i Arendal Eiendom KF Øystein Sangvik orienterte om foretakets system og 
rutiner for å forebygge sosial dumping, både i innkjøps- og gjennomføringsfase (byggefase), 
og svarte på spørsmål. Bl.a. viste han spesielt til at foretaket bruker ressurser på kontroller 
som gjennomføres i pågående prosjekter. Han delte ut kopi av innholdet i presentasjon som 
ble brukt. Carina Haakenstad i Arendal Eiendom KF var til stede under behandlingen av 
saken. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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7/18 Referatsaker 24.1.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 24.01.2018 7/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 

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 
a. Sekretær refererte henvendelser siden sist møte.  

3. Justering av møte- og arbeidsplan 2018 for Arendal kontrollutvalg 
a. Flytting av møte 12.9.2018 – dette legges til 5.9.2018 

4. Neste møte 14.3.2018 

 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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8/18 Eventuelt 24.1.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 24.01.2018 8/18 

 
 
  
 
Møtebehandling 

- Kontrollutvalget ønsker et kontaktpunkt med ordfører i neste møte. 
- Hvilken oppfølging får ansatte som får et varsel om utilbørlig atferd overfor brukere rettet mot 

seg? Hvilken rettssikkerhet sikres ansatte i slike tilfeller? Kontrollutvalget ønsker primært en 
orientering om håndtering av slike saker, noe som også kan være et innspill til kommende 
forvaltningsrevisjon. 

 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


