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Arkivsak-dok. 18/00113-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 23.01.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 23.01.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 18/00113-2 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 23.01.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møtet 14.12.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møtet 14.12.2017 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Protokoll Grimstad kontrollutvalg 14.12.2017 
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Møteprotokoll  
 

Grimstad kontrollutvalg 

 
Dato: 14.12.2017 kl. 9:00-15:30 
Sted: Formannskapssalen 
Arkivsak: 17/00165 
  
Til stede:  Gunnar Topland (leder), Tore Fredvig Erichsen, Hege Bjerke Erlandsen, Eli 

Skaiaa, Jarle Christiansen 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:   
  
Andre: Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke 

Hovedrevisor Arne Kjell Tellefsen 

Daglig leder Temark Line Bosnes Hegna 

Rådgiver Temark Sander Haga Ask 

Rådmann Tone Marie Nybø Solheim sak 49-42/17 

Kommunalsjef Aase Synnøve Hobbesland sak 51-52/17 

Konstituert assisterende kommunalsjef Tina Fabricius sak 51-52/17 

Fagleder Beate Grevstad sak 51-52/17 

Kommunalsjef Trond-Vegar Johansen sak 47-48/17 

Kommunalsjef Bjørn Kristian Pedersen sak 50/17 

Skolesjef Niels Songe-Møller, sak 50/17 

Enhetsleder Toril Smith Konradsen sak 49/17 

 

  
  
Protokollfører: Sander Haga Ask/ Line Bosnes Hegna 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

7/17 17/00165-40 Godkjenning av møteinnkalling 14.12.2017 3 
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Møteprotokoll 

7/17 17/00165-41 Godkjenning protokoll fra møtet 26.10.2017 4 

Saker til behandling 

47/17 17/15945-1 Orientering om budsjett 2018 Grimstad kommune 5 

48/17 16/03455-5 Orientering om internkontrollen i Grimstad kommune 6 

49/17 16/05401-12 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling 7 

50/17 17/04370-55 Orientering om status i skolemiljøsak 8 

51/17 15/14310-206 
Orientering om avrop på inngåtte rammeavtaler i helse og 

omsorgsektoren  
9 

52/17 17/11734-21 
Henvendelse om leverandørkontrolloppdraget og håndteringen av 

varslinger 
10 

53/17 17/04078-6 
Rapport Overordnet eierskap og eierstyring ved kommunale 

selskaper 
11 

54/17 17/01342-12 Orientering fra revisor 14.12.2017 13 

55/17 17/00283-13 Eventuelt 14.12.2017 14 

    

 

 
Grimstad, 14.12.2017 

 

 

Gunnar Topland        Sander Haga Ask 

Kontrollutvalgsleder        Sekretær 
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Møteinnkalling 

7/17 Godkjenning av møteinnkalling 14.12.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.12.2017 7/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

7/17 Godkjenning protokoll fra møtet 26.10.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.12.2017 7/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møtet 26.10.2017 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møtet 26.10.2017 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

47/17 Orientering om budsjett 2018 Grimstad kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.12.2017 47/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kommunalsjef Trond-Vegar Johansen orienterte om budsjett 2018 for Grimstad kommune og 

svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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48/17 Orientering om internkontrollen i Grimstad kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.12.2017 48/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kommunalsjef Trond-Vegar Johansen orienterte om internkontrollen i Grimstad kommune og 

svarte på spørsmål. 

 

Tilleggsforslag i møte: 

 

«Kommunestyret har pålagt kontrollutvalget å følge opp implementeringen i de enkelte 

sektorer. Neste oppdatering fra Rådmannen gis i junimøtet». 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering.  

Kommunestyret har pålagt kontrollutvalget å følge opp implementeringen i de enkelte 

sektorer. Neste oppdatering fra Rådmannen gis i junimøtet 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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49/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling 

 
Behandlet av 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.  

 

 

Møtebehandling 

Enhetsleder for byggesaksavdelingen Toril Smith Konradsen orienterte om fremdriftsplanen 

for det videre arbeidet og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

Tilleggsforslag til siste setning fremsatt i møtet: 

 

«både når det gjelder arbeidet med internkontroll og ulovlighetsoppfølging inkludert 

tilsynsfunksjon.» 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget er godt fornøyd med den fremlagte fremdriftsplanen og tar saken til 

orientering. 

 

Det ønskes en ny orientering om oppfølgingen av fremdriftsplanen i septembermøtet, både når 

det gjelder arbeidet med internkontroll og ulovlighetsoppfølging inkludert tilsynsfunksjon.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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50/17 Orientering om status i skolemiljøsak 

 
Behandlet av 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. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Tone Marie Nybø Solheim, kommunalsjef Bjørn Kristian Pedersen og skolesjef 

Niels Songe-Møller orienterte om tiltak og arbeid rundt arbeid med skolemiljø.  

 

Kontrollutvalget diskuterte henvendelsen om gransking fra gruppeleder i Grimstad høyre. 

 

Møtet ble lukket i deler av saken, jfr. kommuneloven § 31 nr. 2. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

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

utviklingen. 

 

Kontrollutvalget tar anmodning om granskning til foreløpig orientering og tar den opp til 

vurdering i neste møte. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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51/17 Orientering om avrop på inngåtte rammeavtaler i helse og 

omsorgsektoren  

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.12.2017 51/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmannen orienterte om rammeavtalene. 

 

Møtet ble lukket jfr. Kommuneloven § 31 nr. 2 vedrørende strekpunkt 2 og 3 i notat pkt. 6 

fremlagt for utvalget. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

 

«Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til etterretning.  

Etter revisors anmodning oppfordrer kontrollutvalget administrasjonen å se på rutiner for årlig  

oppdatering av vedtak, særlig for ressurskrevende brukere.».  

  

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

«Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til etterretning.  

Etter revisors anmodning oppfordrer kontrollutvalget administrasjonen å se på rutiner for årlig  

oppdatering av vedtak, særlig for ressurskrevende brukere.» 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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52/17 Henvendelse om leverandørkontrolloppdraget og håndteringen av 

varslinger 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.12.2017 52/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Revisjonssjef Bakke orienterte utvalget om oppdraget til revisjonen som var en faktasjekk 

rundt lønnsutbetalinger. 

 

Rådmannen orienterte om prosessen rundt PWCs leverandørkontroll, leveransen og faktura. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

«Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til etterretning. De utestående spørsmålene vil 

bli behandlet i neste kontrollutvalgsmøte.» 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til etterretning. De utestående spørsmålene vil bli 

behandlet i neste kontrollutvalgsmøte. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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53/17 Rapport Overordnet eierskap og eierstyring ved kommunale 

selskaper 

 
Behandlet av 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. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke orienterte om 

revisjonsrapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

Endringsforslag i møtet – endring av styrerepresentant til eierrepresentant i pkt 2.  

Endring av nest siste setning. Siste setning fjernes. 

 

«Kommunestyret ber rådmannen snarest utarbeide ny eierskapsmelding for fremleggelse i 

kommunestyret.» 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

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 eierrepresentanter i kommunale selskaper gjennomføres. 
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Kommunestyret ber rådmannen snarest utarbeide ny eierskapsmelding for fremleggelse i 

kommunestyret. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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54/17 Orientering fra revisor 14.12.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.12.2017 54/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Hovedrevisor Arne Kjell Tellefsen og revisjonssjef Kristian Fjellheim Bakke orienterte om 

det løpende revisjonsarbeidet. 

Ny hovedrevisor 1.1.18 Elin Slaatten Sollid 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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55/17 Eventuelt 14.12.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.12.2017 55/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret 

a. Møte og arbeidsplan 2018 

2. Neste møte blir 24.01.18 kl. 09.00 

3. Eventuelt 

a. Status i arbeidet med e-postanalyse 

b. NKRF konferansen: de som ønsker å delta, melder seg på til sekretær. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/00155-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 24.01.2018 

 

 

 

   

 

 

Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 

 

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 
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Arkivsak-dok. 15/14310-219 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 23.01.2018 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av handlingsplanen innkjøpssaken - Sluttrapport 

 

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

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

fortløpende orientert.  

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

samt identifisere og løse opp i eventuelle konflikter blant ledere og ansatte i Grimstad kommune.  

Forbedringstiltakene bør knytte sammen identifiserte utfordringer med det pågående 

lederutviklingsprogrammet, og fremme en løsningsfokusert samarbeidskultur preget av tillit, 

trygghet og kreativitet.  

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

rådmannen gir en skriftlig orientering vedrørende alle punktene ovenfor.  

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

internkontroll med egen virksomhet blir belyst  

 

 

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

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

kontrollutvalget om fremdriften i arbeidet. 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 
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Handlingsplan for oppfølging av innkjøpssaken - oppsummering og 
avslutning av plan 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Kommunestyret tar saken til orientering 
 
 
Vedlegg 
Plan innkjøpssaken 290118 
 
 
Sammendrag  
Rådmannen fikk i oppdrag av kommunestyret å utarbeide en skriftlig plan for gjennomføring av 
anbefalingene i BDO-rapporten. Den skriftlige planen omhandler og omtaler også de andre 
punktene i kommunestyrets vedtak 30.01.17. 
 
Gjennomføring av kommunestyrets vedtak er kommentert under, og selve planen ligger vedlagt 
saken som «Sluttrapport for Handlingsplan for oppfølging av innkjøpssaken». Det gjenstår 
fremdeles tiltak som vil gjennomføres over tid, eller som vil være kontinuerlig forbedringsarbeid. 
Enkelte tiltak koples sammen med andre prosjekt og program med oppstart i 2018.  
 
Innkjøpssaken har vært krevende og krevd stor oppmerksomhet over lang tid. Kommunen vil i 
større grad ivareta slike tjenester i egen regi, men det vil fremdeles oppstå situasjoner hvor det vil 
være mer egnet å kjøpe tjenester eksternt. 
 
Innkjøpssaken har bidratt til avklaringer i roller og ansvar, og mange viktige prosesser er satt i 
gang som følge av den. Rådmannen vil følge dette opp i ny plan som både tar opp i seg;  

- Omstilling 2018 
- gjennomføring av organiseringsprosjektet  
- program for konflikthåndtering og arbeidsmiljøutvikling. 

 
 
Fakta 
Rådmannen valgte i samråd med formannskapet å lage en handlingsplan for oppfølging av 
kommunestyrets vedtak 30.01.17. Denne planen har vært oppdatert med nye tiltak og 
gjennomføring av tiltak til hvert kommunestyremøte. I tillegg har delprosjekter og rapporter vært 
presentert og orientert om særskilt. 
 
Hensikten med denne planen fra rådmannens side var å videreutvikle og sikre følgende mål: 

- «Grimstad kommune er godt fungerende og effektivt organisert  
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- Lover og regler etterfølges og organisasjonen preges av «Orden i eget hus» 
- Grimstad kommune skaper trygghet og tillit overfor innbyggere, brukere, medarbeidere og 

politikere 
- Planen skal oppfylle kommunestyrets vedtak PS 17/13» 

 

Rådmannen skriver i sin innledning til planen at det vil være ulike forventningene til planen fra 
rådmannens ledergruppe, enhetsledere, medarbeidere, politikere og innbyggere. Planen skulle i 
hovedsak være rådmannens verktøy for å strukturere arbeidet med KS vedtak PS 17/13 og den 
skriftlige rapporteringen til kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg og 
kontrollutvalg.  
 
 
Kommunestyrets vedtak  
Kommunestyret gjorde vedtak i sak PS 17/13 i møte 30. januar 2017 om forventet oppfølging av 
BDO’s rapport om kjøp av helsetjenester. De ulike punktene i vedtaket gjengis nedenfor med 
opplisting av gjennomførte tiltak. Detaljene rundt gjennomføring gjengis i rapporten (vedlegg). 
 
1.  
Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i BDOs rapport av 7. desember 2016 
vedrørende kjøp av helsetjenester i Grimstad kommune. Dette gjelder: 
- Forebygge brudd på anskaffelsesreglene 
- Heve kompetansen når det gjelder krav til anskaffelse av helsetjenester 
- Sikre forsvarlig støttefunksjon ved anskaffelsesprosesser 
- Avklare roller, fullmakt og ansvar ved anskaffelser/innkjøp 
- Sikre kvalitet i kontraktdokumenter ved kjøp av helsetjenester 
- Gjennomføre leverandørkontroll 
 
Kommunestyret ber rådmannen legge frem en skriftlig plan for helse- og omsorgsutvalget og 
formannskapet om gjennomføring av tiltak, samt jevnlig rapportere skriftlig til både helse- og 
omsorgsutvalget, formannskapet og kontrollutvalget om fremdriften i dette arbeidet. 
 
Gjennomførte tiltak: 

- Innkjøpsreglement og rutiner er oppdatert i tråd med nytt lovverk og læringspunkter fra 
konsulentrapporter 

- Det er gjennomført kompetansetiltak for innkjøpere 
- Det har vært utviklet ny opplæringsplan for nyansatte 
- Det er gjennomført kompetansetiltak i arkivering/ bruk av P360 
- Det er vedtatt sentralisering av innkjøp, dette er ikke gjennomført 
- Det er inngått nye rammeavtaler 
- Kjøp av ressurskrevende helsetjenester er i enten rammeavtaler eller lovlige 

direkteanskaffelser 
- Det er utviklet rutiner for kvalitetskontroll og oppfølging kjøp av helsetjenester 
- Det er lagt ny arkivplan 
- Det tilrettelegges for flere tjenester i kommunal egenregi 

 
 
2. 
Kommunestyret ber rådmannen om å sørge for at kommunen får på plass nye avtaler i tråd med 
lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 
 
Gjennomførte tiltak: 

- Nye rammeavtaler er signert september 2017 
 
3. 
Kommunestyret ber kontrollutvalget iverksette en forvaltningsrevisjon vedrørende varsling og 
ytringsklima blant ledere og ansatte i Grimstad kommune. 
 
Revisjonens anbefalinger fra forvaltningsrevisjonen var følgende: 
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- Grimstad kommune bør gjennom eksisterende og eventuelt nye arenaer opprettholde og 
utvikle et målrettet arbeid som sikrer kultur og kompetanse i tråd med de allmenne 
forventninger til ytringsfrihet og sunn varslingskultur  

- Grimstad kommune bør vurdere tiltak som kan bidra til å sikre en solid forankring av 
kommunens kjerneverdier på arbeidsplassen, noe som antas å gi positive effekter knyttet til 
opplevelsen av å si ifra om kritikkverdige forhold uten å bli møtt med uvilje  

- Grimstad kommune bør sikre at alle ansatte, folkevalgte og ledere gjøres kjent med 
kommunens etiske retningslinjer og varslingsrutiner. Samtidig bør det vurderes om 
dokumentasjonen knyttet til dette kan samles på et sted slik at ansatte på en enklere måte 
kan se helheten i dette. Revisjonen ser i denne sammenheng verdien i at Grimstad 
kommune understøtter dette arbeidet med rutiner for «onboarding» som kan logge hvem 
som har gjort seg kjent med disse og hvem som ikke har  

 
 
Gjennomførte og pågående tiltak: 

- Rådmannen tar forslag til tiltak med inn i «tillitsprosjektet», enkelte tiltak er allerede 
iverksatt  

 
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. 
 
Gjennomførte tiltak: 

- Det er foretatt kontroll av økonomi-, helsefag-, og arbeidsrettslige forhold hos leverandøren 
- Det er gjennomført workshop med læringspunkter til Grimstad kommune på kommunens 

håndtering og innhentet forslag til arbeidsfordeling og organisering av sentralisert 
innkjøpsfunksjon 

- Leverandørkontrollen ble presentert i kommunestyret 02.05.17 
 
 
5. 
Kommunestyret ber kontrollutvalget om å innhente ekstern juridisk vurdering av om vilkårene for 
innsyn i epostkontoer for ytterligere belysning av sentrale spørsmål i BDO rapporten, er tilstede. 
Kontrollutvalget må komme tilbake til kommunestyret med en sak der en redegjør for økonomi og 
mandat for en eventuell gjennomgang av e-poster. 
 
Gjennomførte og pågående tiltak: 

- Epostundersøkelse pågår 
 

6. 
Kommunestyret forutsetter at rådmannen iverksetter nødvendige endringer i organisasjonen. Det 
kan være både strategiske, organisatoriske og personalmessige grep. Formannskapet skal holdes 
fortløpende orientert. 
 
Gjennomførte og pågående tiltak: 

- Rådmannen la frem orientering i PS-sak 17/111 30.10.17 
- Det er foreløpig laget en oppfølgingsplan, den revideres og koples sammen med annen 

satsing for 2018. Her gjengis bare hovedpunktene: 
 

Tema Mål/ beskrivelse Tiltak 
Analyse og utredning  

 
 

Utredningskapasitet og 
kompetanse tilgjengelighet 
for overordnet ledelse 
 

 Plasseres i stab til rådmann  

 Styrkes på sikt 

Samarbeid Økonomi og 
HR  

Uklarhet i roller og ansvar 
har preget enheten siden 
forrige endring 
 

 Plasseres i samme enhet  

 Det settes i gang prosjekt for å etablere 
god og avklart samhandling mellom 
linje (enhetsledere) og stab/ støtte 
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Det er behov for mer tid til 
å prøve ut nye 
arbeidsformer 

 Ansvarsfordeling mellom kommunalsjef 
og fagsjefer avklares. 

 
Innkjøpsfunksjonen  Kompetanse til og kvalitet i 

innkjøp 
 
I tråd med rutiner og 
lovverk 
 

 Sentraliseres  

 Beskrive roller og ansvar 

 Lyse ut etter allerede opprettet 
innkjøpsrådgiverstilling (styrkes med 1 
årsverk), evt innkjøpsleder 

Beredskap og 
internkontroll  

Orden i eget hus  Tydeliggjort som sentrale 
arbeidsområder i støttetjenester  

 
Innbyggerservice og 
kommunikasjon  

Tydelig rolle og ansvar 
 
Rett og tydelig budskap 
  

 Plasseres sammen i linje til 
kommunalsjef for Støttetjenester 

 

Nytt publikumsmottak/ 
servicetorg 
 

Serviceinnstilt og 
kompetent 
publikumsmottak 

 Det settes i gang prosjekt  

Arbeidsflyt og 
samhandling  
Samfunn og miljø 

Sikre bedre arbeidsflyt, 
samhandling mellom 
enhetene og mer effektiv 
bruk av ressurser  
 

 Etablere prosjekt innen Samfunn og 
miljø 

 Satsing på digitalisering 

Kontinuerlig 
forbedringsprosesser/ 
Lean  
 

Effektiv arbeidsflyt  Prosjekt settes i gang for byggesak og 
vaktmestertjenesten 

Kommunikasjon og 
rutiner mellom faktura/ 
gebyr, 
kommunalteknisk og 
byggesaksavdelingen 
 

Effektiv kommunikasjon  Det settes i verk tiltak for å bedre 
kommunikasjon og rutiner 

Arbeidsflyt og 
beslutningslinjer i 
Overordnet ledelse og 
VUT (veiledning- og 
utviklingstjenesten)  

Avklarte roller og effektive 
arbeidsprosesser 

 Foreta verdistrømsanalyse 

 Vurdere støtte på barnehage 
tilsvarende VUT eller inkludert i 
overordnet ledelse 

Flyktningeområdet Skolefaglig god 
voksenopplæring 

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

 

 Koordinert og 
samhandlende 
flyktningetjeneste, tilbud til 
enslige mindreårige 
flyktninger og 
introduksjonsprogram 
 

 prosjekt vurderer områdene som egen 
avdeling/ enhet 

 Trygt og ivaretagende 
tilbud for enslige 
mindreårige flyktninger  
 

 Legges inn under kvalifiseringstjenesten 
pr 01.01.18. 

Ledelse  Ledere som i størst mulig 
grad har mulighet til å drive 
ledelse 

 Tydeliggjøre enhetslederrollen og 
forenkle rutiner og systemer  
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  Utarbeide årshjul, system for «on- 
boarding» av nye ledere og lederavtaler 

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

Interkommunalt 
samarbeid 
 

Effektivt og tilstrekkelig 
innkjøps- og juridisk 
kompetanse 

 Utredning interkommunalt samarbeid 
 

Helse og omsorg Effektiv og fremtidsrettet 
organisert 

 Eget delprosjekt 

 
 

7. 
Kommunestyret ber rådmannen umiddelbart sette i gang tiltak for å bedre kommunikasjonen, samt 
identifisere og løse opp i eventuelle konflikter blant ledere og ansatte i Grimstad kommune. 
Forbedringstiltakene bør knytte sammen identifiserte utfordringer med det pågående 
lederutviklingsprogrammet, og fremme en løsningsfokusert samarbeidskultur preget av tillit, 
trygghet og kreativitet. 
 
Gjennomførte tiltak: 

- Det er gjennomført medarbeiderundersøkelse og oppfølging av resultatet 
- Det har vært gjennomført gruppe- og individuell oppfølging 
- Første fase av strukturprosjektet er gjennomført, se punkt over 
- Lederutviklingsprogram videreføres 
- Delegeringsreglement er oppdatert 
- Det er utarbeidet ny plan for opplæring nytilsatte ledere 
- Nye lederavtaler er utviklet og implementering starter fom 01.01.18. 
- Rolle og ansvarsavklaring (PØFI) er beskrevet 
- Det er vedtatt å opprette HMS-utvalg i alle enheter 
- Det er inngått avtale med Arbeidsmiljøspesialistene AS om støtte til å gjennomføre et 

program for konflikthåndtering og arbeidsmiljøutvikling 
 
 
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. 
 
Gjennomførte tiltak: 

- Det er lagt ut oppdatert versjon av handlingsplanen til hvert kommunestyremøte samt 
muntlig gjennomgang i møtet 

 
9. 
Kommunestyret ber i løpet av 2017 om en sak hvor måten kommunen har organisert sin 
internkontroll med egen virksomhet blir belyst.  
 
Gjennomførte tiltak: 

- Det ble lagt frem en orienteringssak i sak PS17/135 i kommunestyremøtet 11.12.17. Det 
videre arbeidet rapporteres til kontrollutvalget. 
 

Sluttrapporten legges herved frem for kommunestyret 29.01.18 og foreslås avsluttet som verktøy 
for oppfølging av innkjøpssaken. 
 

 
Vurderinger: 
Oppfølging av kommunestyrets vedtak: 
Innkjøpssaken har skapt stor oppmerksomhet og vært meget krevende å håndtere samtidig med 
daglig drift og utvikling av kommunen. Kommunen er likevel i positiv utvikling og scorer over 
gjennomsnittet på de flere målinger (jf kommunebarometeret). Utskiftning av ledere; rådmann, 
kommunalsjef helse- og omsorg, assisterende helse- og omsorgssjef, enhetsleder, med stadig nye 
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konstitueringer og endringer internt har forsterket presset på organisasjonen. Det er nå den tredje 
helse- og omsorgssjefen som er involvert i innkjøpssaken siden rådmannens melding til 
kontrollutvalget oktober 2015. 
 
Rådmannen har fått god tilbakemelding underveis på tiltak og rapportering på Innkjøpsplanen, og 
har tatt eventuelle innspill med i videre arbeid.  
 
Brukerperspektivet: 
Det er kjøpt tjenester fra eksterne leverandører i hovedsak ved behov for endring av tjenestetilbud 
eller behov for akutte løsninger på akutte behov. Grimstad kommune har ikke hatt denne type 
beredskapsorganisasjon, og vurdert det til å være mer ressurseffektivt å kjøpe tjenester ved behov. 
Utfordringen er når akutt behov blir langvarig, da brukerens sårbarhet ved endring kan føre til at 
tjenester kjøpes eksternt også etter at kommunen kunne ha etablert eget tjenestetilbud. Vi har 
siste år lagt til grunn en høyere terskel for kjøp av tjenester, og med klare målsettinger om at dette 
kun er i overgangsfaser. 
 
De ulike leverandørene har ulik tjenesteprofil og spisskompetanse, og avrop innenfor 
rammeavtalen gjøres i samråd med bruker/ verge (fritt brukervalg) og etter brukerens behov. 
Kommunen har fått levert tjenester som etterspurt fra alle leverandørene. 

 
Roller og ansvar: 
Innkjøpssaken og arbeidet med oppfølgingen har vist at det har vært uklarhet i roller og ansvar. 
Dette har vært tydelig i innspill til organiseringsprosjektet, i arbeidskonflikter og i mellom 
støttetjenester og linjeorganisasjonen. Det har vært en gjennomgang og konkretisering av roller og 
ansvar som vil ligge til grunn for både ledelse og de ulike funksjonene i kommunen. 
 
Veien videre: 
Rådmannen ser det naturlig å avslutte denne handlingsplanen nå ett år etter den ble utarbeidet. 
Det betyr ikke at vi er i mål med alle tiltak, men den videre oppfølgingen av tiltakene i planen vil 
være i stor grad tiltak i ordinær drift, så som internkontroll, lederutvikling og implementering av 
etiske retningslinjer. I tillegg vil store prosesser følges videre i ny plan. 
 
Ny plan: 
To av delprosjektene fra Handlingsplan for innkjøpssaken er i oppstartfasen; 
Organiseringsprosjektet med flere delprosjekt og Tillitsprosjektet (som gjennomføres med støtte fra 
Arbeidsmiljøspesialistene).  
 
I budsjett 2018 og handlingsplan 2018 – 2021 er det vedtatt følgende: 
 
Omstilling, innovasjon. 
Kommunestyret forventer at rådmannen i løpet av 2018 og 2019 gjennomfører et prosjekt preget 
av omstilling og innovasjon med en gjennomgang av alle driftsområder. Målet må være å levere 
tjenester med høy kvalitet, effektivt og innenfor fastsatte tidsfrister, med reduserte driftskostnader. 
Budsjettene videre i handlingsperioden bør gradvis legges opp til å sikre en regnskapsmessig 
driftsmargin på om lag 2% av omsetningen. 
 
Rådmannen kommer til å kople disse ulike prosessene sammen (Organiseringsprosjektet, 
Tillitsprosjektet og Omstilling 2018), og vil lage en ny handlingsplan som koordinerer og sikrer 
gjennomføring på alle områder. Rådmannen vil organisere det som prosjekt, ha flere grupper som 
jobber med ulike tema og utvikle intern kompetanse på både håndtering av 
arbeidsmiljøutfordringer, innovasjon og omstilling. Prosjektet vil i stor grad involvere ansatte i hele 
organisasjonen. 
 
 
Konklusjon 
 
Rådmannen har med denne saken og vedlagt rapport beskrevet gjennomførte og igangsatte tiltak 
for å håndtere avvik ved kjøp av helsetjenester til enkeltbrukere. Rådmannen legger herved frem 
sluttrapport og følger opp igangsatte tiltak i ny plan. 
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Forord – innlegg på allmøtet på rådhuset 01.03.17 
  

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

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

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

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

svikt i tide.  

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

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

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

atferd av organisasjonen. 

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

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

på kommunens hjemmeside fredag før kommunestyremøtet. Milepælene vil måtte justeres 

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

da planen ble lagt. 

 

2. Hensikt og mål 
Hensikten med denne planen var å videreutvikle og sikre at organisasjonen er i tråd med 

følgende mål: 

- Grimstad kommune er godt fungerende og effektivt organisert  

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

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

medarbeidere og politikere 

- Planen skal oppfylle kommunestyrets vedtak PS 17/13 

 

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

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

Når denne prosessen er gjennomført ønsket vi å se: 

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

kjennetegnes av:  

- Handlekraft 

- Framtidsretting og utviklingsorientering 

- Avklarte roller og ansvar 

- Trygg, tydelig og lærende 

- Tillit og samhold 

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

og vilje» 
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Det var ulike forventningene til planen fra RLG, enhetsledere, medarbeidere, politikere og 

innbyggere. Planen har i hovedsak vært rådmannens verktøy for å strukturere arbeidet med 

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

og omsorgsutvalg og kontrollutvalg. Planen ble lagt frem i ny versjon med oppdatering på 

tiltak til hvert kommunestyremøte. 

Planen evalueres i kommunestyret 29.01.18 og foreslås avsluttet som verktøy for oppfølging 

av innkjøpssaken. 

 

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

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

januar.  

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

helsetjenester i møte 30. januar 2017: 

 

1.  

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

2016 vedrørende kjøp av helsetjenester i Grimstad kommune. Dette gjelder: 

- Forebygge brudd på anskaffelsesreglene 

- Heve kompetansen når det gjelder krav til anskaffelse av helsetjenester 

- Sikre forsvarlig støttefunksjon ved anskaffelsesprosesser 

- Avklare roller, fullmakt og ansvar ved anskaffelser/innkjøp 

- Sikre kvalitet i kontraktdokumenter ved kjøp av helsetjenester 

- Gjennomføre leverandørkontroll 
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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 epostkontoer for ytterligere belysning av sentrale spørsmål i BDO 

rapporten, er tilstede. Kontrollutvalget må komme tilbake til kommunestyret med en sak der 

en redegjør for økonomi og mandat for en eventuell gjennomgang av e-poster. 

6. 

Kommunestyret forutsetter at rådmannen iverksetter nødvendige endringer i 

organisasjonen. Det kan være både strategiske, organisatoriske og personalmessige grep. 

Formannskapet skal holdes fortløpende orientert. 

7. 

Kommunestyret ber rådmannen umiddelbart sette i gang tiltak for å bedre 

kommunikasjonen, samt identifisere og løse opp i eventuelle konflikter blant ledere og 

ansatte i Grimstad kommune. Forbedringstiltakene bør knytte sammen identifiserte 

utfordringer med det pågående lederutviklingsprogrammet, og fremme en løsningsfokusert 

samarbeidskultur preget av tillit, trygghet og kreativitet. 

8. 

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

hvor rådmannen gir en skriftlig orientering vedrørende alle punktene ovenfor. 

9. 

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

internkontroll med egen virksomhet blir belyst. 

Ad pkt 5: 
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Kontrollutvalget har valgt advokatfirmaet Hjort som leverandør av epost-undersøkelsen, og 

undersøkelsen er pr 01.01.18 ikke avsluttet. 

 

3.1 Den eksterne undersøkelsen omhandlet: 
• Kjøp av tjenester uten konkurranse 

• Manglende dokumentasjon 

• Ny rammeavtale 2016, ikke i tråd med regelverket 

• Mulig betalte, men ikke leverte tjenester 

• Påstander om inhabilitet 

• Mulig svakt ytringsklima 

• Ledelsesansvar 

• Behov for innkjøpskompetanse og tydelig delegering av fullmakt 

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

sakspapirer2/2016-12-07 

 

4. Oversikt på og bakgrunn for kjøp: 
I 2014 kjøpte helse- og omsorgssektoren helsetjenester til 22 enkeltbrukere 
(boveiledertjenesten og sosialtjenesten). I 2015 ble det kjøpt tjenester til 13 enkeltbrukere 
og i 2016 til åtte enkeltbrukere. Pr januar 2017 kjøpte helse- og omsorgssektoren 
helsetjenester til seks enkeltbrukere. Noen av disse avtalene har løpt over mange år. Pr 
30.11.17 kjøper kommunen denne type tjenester i følgende omfang: 
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Kommunen får tilskudd til 80% av direkte lønnsutgifter til ressurskrevende tjenester fra staten, 
den kommunale egenandelen er pr 01.01.18 kr 1 235 000. Grimstad kommune sitter nå i en 
arbeidsgruppe i Helsedirektoratet som skal se på rutinene for refusjonskrav, modellen som 
utprøves er så langt i tråd med Grimstad kommunes praksis. Bestillerenheten får jevnlige 
rapporter fra eksterne leverandører, og gjør revurderinger av behov ut fra dette og egen 
vurderinger. 
 
Årsaken til tjenestekjøp er at kommunen ikke selv har hatt kapasitet eller kompetanse til å gi 
disse tjenestene. Sakene omhandler mennesker med store hjelpebehov, som kommunen har 
forpliktelse til å ivareta etter helselovgivningen. Når kommunen ikke har hatt kapasitet eller 
mulighet til selv å stille opp med de nødvendige tjenestene, har sektoren innhentet ekstern 
leverandør for å kunne ivareta kommunens lovmessige forpliktelser. Kommunen har bestilt 
tjenestene på relativt kort varsel for leverandør. Dette fritar likevel ikke kommunen fra plikten 
å følge regelverket for offentlige avskaffelser. 
 
Rådmannen ser alvorlig på manglende dokumentasjon og etterlevelse av rutiner og 

regelverk. Det er iverksatt og planlagt en rekke tiltak for å sørge at kommunen skal sikre at 
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kjøp av varer og tjenester skal skje innenfor gjeldende anskaffelsesregelverk. Rådmannen vil 

også bidra til at det er gjennomsiktighet og god forvaltningsskikk i organisasjonen slik at 

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

ressurser blir forvaltet i tråd med politiske beslutninger. 

5. Organisering av arbeidet 
Arbeidet ble organisert som et hovedprosjekt. Tre delområder ble organisert som egne 

prosjekter. I tillegg ble det gjennomført og gjennomføres en rekke tiltak som oppfølging av 

kommunestyrets vedtak. Det meste av arbeidet i denne planen har gått i «linjen».  I tillegg er 

det etablert et eget kommunikasjonsteam.  

5.1 Hovedprosjekt   
Hovedprosjektet ledes av rådmannens ledergruppe.  

5.2 Delprosjekt 
Tre av delområdene har vært organisert som egne delprosjekt og beskrives i kap 6; Prosjekt 

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

retningslinjer og varslingsrutiner». 

5.3 Andre tiltak 
Andre tiltak omtales nærmere i kap 7. 

5.4 Kommunikasjonsteam 
Kommunikasjonsteamet har primært arbeidet med saker knyttet til handlingsplanen, dette 

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

 

6 Gjennomføring av prosjektene 
 

6.1  Prosjekt Organisering (pkt 6 i KS vedtak): 
 

Mandat:  

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

organisatoriske og personalmessige grep. 

Prosjektgruppen bestod av rådmann, tillitsvalgte for hovedsammenslutningene og 

hovedverneombud. Rådmannens ledergruppe bidro i arbeidet. Prosjektgruppen bestod av 

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

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

ut av gruppen, Tone Marie Nybø Solheim (rådmann). Arbeidet skulle i utgangspunktet være 

ferdig 01.07.17. Konklusjonene ble lagt frem til politisk orientering i kommunestyret 

30.10.17. 

Prosjektet jobbet med: 



2/18 Oppfølging av handlingsplanen innkjøpssaken - Sluttrapport - 15/14310-219 Oppfølging av handlingsplanen innkjøpssaken - Sluttrapport : Sluttrapport Handlingsplan for oppfølging av innkjøpssaken

- gjennomgang av organisasjonen – rett person/ kompetanse på rett sted og effektivt 

organisert  

- vurdering av lederstruktur 

- vurdering av støttefunksjonene  

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

mellom enheter  

- eget delprosjekt helse og omsorg, boveiledertjenesten 

- vurdere sentralisering av innkjøpsfunksjonen og/eller interkommunalt samarbeid 

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

tenkningen 

 

Hele organisasjonen skulle ikke omorganisere. Prosjektet skulle vurdere nærmere hvilke 

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

barnehage mest sannsynlig videreføres. 

 

Prosess / framdriftsplan 
Prosjektet skulle innhente innspill fra organisasjonen og de som ville bli berørt. Undervegs i 

prosessen ble det bli lagt opp til en innspillfase slik at enhetsledere og ansatte kunne komme 

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

 

Framdriftsplan: 
- Allmøte rådhuset 01.03 

- Forstudie 02.03 – 30.03 ledergruppe/ tillitsvalgte/ HVO 

- Kommunikasjons- og dialogplan 15.04 

- Innspillfase, april/mai 

- Evt allmøter sektorvis 

- Strukturmodell til høring 03.09 

- Gjennomføring 01.11.17 

 

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

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

nødvendige organisasjonsmessige endringsgrep så fort som mulig. 

Organisasjonsgjennomgangen kunne skape utrygghet og uro i organisasjonen, og det var 

viktig at perioden med eventuell usikkerhet rundt ny organisasjonsmodell ble kortest mulig. 

Det var også viktig å formidle at ikke hele organisasjonen ble berørt av 

organisasjonsendringer. Å fastsette ny organisasjonsmodell raskest mulig ville bidra til å 

skape ro og trygghet i organisasjonen. 

Prosjektgruppen hadde innspillrunde med ledere og ansatte i organisasjonen. Ansatte har 

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

komme med innspill på egen innspillmail. Det har også vært korte allmøter på rådhuset 
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annen hver uke. Prosjektgruppen har brukt verktøy fra lederutviklingsprogrammet for å 

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

Vi så at innspillene handlet om inndeling av enheter, fordeling av oppgaver, arbeidsform og 

arbeidsflyt og om samhandlingsutfordringer og uklare ansvarsforhold og rolleforståelse. Alt 

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

fortsette utover vinteren.  

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

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

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

og sårbarhetskartlegging. Prosjektgruppen vurderte sin sammensetning etter høringsfristens 

utløp for unngå at det oppstod uklare roller eller dobbeltroller. Fagsjef HR tiltrådte 

prosjektgruppen for å sikre arbeidsrettslige forhold. 

Før organisasjonsendring ble iverksatt, ble administrasjonsutvalget og kommunestyret 

orientert om prosessen og foreslåtte endringer. Endringer ble ikke gjennomført før 01.11.17. 

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

er prosjekteier og har i en viss grad redefinert prosjekts prosess. 

Se egen rapport for strukturprosjektet. Oppfølgingsplan av strukturprosjektet ses i 

sammenheng med forslag til Omstilling 2018 etter kommunestyrets budsjettvedtak 

18.12.17. Det vil være hensiktsmessig å kople prosessene sammen. 

 

6.2 Prosjekt «Tillit» 
 

Mandat:  

Sette i verk tiltak for å bedre kommunikasjonen, samt identifisere og løse opp i eventuelle 

konflikter blant ledere og ansatte i Grimstad kommune. Forbedringstiltakene bør knytte 

sammen identifiserte utfordringer med det pågående lederutviklingsprogrammet, og 

fremme en løsningsfokusert samarbeidskultur preget av tillit, trygghet og kreativitet. 

Prosjektgruppen bestod av Bjørn Kristian Pedersen (kommunalsjef og leder av gruppa), Guri 

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

Tønnesen (LO), Anna Svenningsen og Nina Duckert (Unio), Mona Lill Elvebakk (YS), Per-Ivar 

Felldal (HVO), Tone Marie Nybø Solheim (rådmann). 

 

Prosjektet skulle jobbe med: 
- Hensikt, mål og kjennetegn for hovedprosjektet 

- Drøfte og definere hva vi legger i tillit 

- Skape arenaer for refleksjon 

- Utvikle samarbeidskultur  

- Sørge for at de etiske retningslinjene er levende 

- Skape felles verdier, sikre åpen og verdsettende kommunikasjon 
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- Skape kultur for å håndtere konflikter på lavest mulig nivå tidligst mulig  

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

 

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

- oppsummering 360-kartlegging av 50 ledere i lederutviklingsprogrammet  

- resultater medarbeiderundersøkelsen  

- erfaringer fra varslersaker  

- avdelingsvis oppfølging av 10 faktorundersøkelsen 

- behov for særlige individuelle- eller gruppetiltak i enheter 

Det har vært avdelingsvis oppfølging av medarbeiderundersøkelsen våren 2017 og 
tillitsprosjektet har vært en videreføring av dette arbeidet. 
 
Rådmannen har orientert formannskapet om plan for høsten og for å stabilisere den urolige 
fasen vi har hadde vår og sommer 2017. Oppstartmøte med Arbeidsmiljøspesialistene ved 
professor Einar Stålesen ble gjennomført 12.10.17.  
 
Utgangspunktet for Stålesens metodikk er at kommunen skal bruke 
saksbehandlingsmetodikk med forsvarlig saksbehandling også i saker som handler om 
kritikkverdige forhold og klager. Saker som meldes inn må tas tak umiddelbart for avdekke 
fakta, og for å avgrense sakene til det de handler om. Nødvendige tiltak settes inn for å rette 
opp eventuelle kritikkverdige forhold. 
 
Varsling om kritikkverdige forhold er et av rådmannens viktige verktøy for å avdekke avvik, 
og vi skal ha et ryddig og solid fundament for å drive forsvarlig drift. Vi vil derfor med støtte 
fra Arbeidsmiljøspesialistene AS til å utvikle et godt internkontrollsystem og en metodikk for 
å saksbehandle kritikkverdige forhold og klager. Programmet starter 18.01.18.  
  
En del av «tillitsprosjektet» blir å  

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

etablere gode klageordninger 

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

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

saksbehandling av dette 
- Bygge en god grunnmur for Grimstad kommune 

 

6.3    Prosjekt «Gjennomgang av kommunens etiske retningslinjer og 
varslingsrutiner» 

 

Mandat: 
Å oppdatere rutiner og retningslinjer basert på lovverk, behov og erfaringer. 
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De etiske retningslinjer gjelder for både ansatte og folkevalgte. Prosjektet involverte 

politikere, ansattes representanter og ledere, og rådmannen ledet prosjektgruppen. 

Prosjektgruppen bestod av medlemmene i administrasjonsutvalget og møtene var i 

tilslutning til administrasjonsutvalgsmøtene.  

Prosjektgruppen bestod av følgende politikere: Kjetil Glimsdal, Per Svenningsen, May Kristin 

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

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

rådmann Tone Marie Nybø Solheim. 

Administrasjonen hadde eget sekretariat som saksforberedte til prosjektmøtene.  

Prosjektet jobbet med: 
- Gjennomgang av kommunens etiske retningslinjer og varslingsrutiner: 

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

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

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

Våre etiske retningslinjer (vedtatt 2008) var anerkjente og gode, men kunne gjennomgås for 

mulig forbedring og oppdatering. Når det gjelder varslingsplakat og -rutiner ble 

oppdateringen basert på erfaring med varsling i kommunen og nye forslag i lovverket.  

Framdriftsplan: 
Ytringsklima ble satt på dagsorden i to enhetsledermøter 13.12.16 og 28.02.17. 

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

Tillitsprosjektets og kommunikasjonsteamets arbeid. 

Nye etiske retningslinjer og varslingsrutiner ble vedtatt i kommunestyret 19.06.17. 

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

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

Per Ivar Felldal. Liv Ingjerd Byrkjeland er kontaktperson/koordinator for den interne 

varslingsgruppen. 

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

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

kommer i en inhabilitetssituasjon. Rådmennene ønsker en fast ordning med setterådmann 

for kommunen. Rådmann Tone Marie Nybø Solheim, jurist Sindre Kvammen i Arendal 

kommune og sekretariatsleder forbereder en sak om dette. Det kan være aktuelt å 

styrebehandle et slikt forslag. 

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

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

regionalt system for setterådmann i neste rådmannsutvalg. 

Oppfølging av etiske retningslinjer blir en del av programmet i Tillitsprosjektet. 
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7. Oppfølging av tiltak og vedtak: 
 

7.1  Kompetanse (pkt 1 i KS vedtak): 
 

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

 

Detaljplan: 

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

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

Oppfriskningskurs innkjøp 
 

Januar 2017  

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

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

Vår 2017  

7.1.3 - Tilstrekkelig kunnskap så 
tidlig som mulig 
- Nyansatte 

Kurs i innkjøp gjennomføres 
som fast del av kommunens 
internopplæring 

to ganger i 
året 

 

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

Grunnkurs arkivering 14.03.2017  

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

Kurs i Offentlighetsloven og 
Forvaltningsloven (avtalt) 

Høst 2017  

 
Oppfølging: 
    

7.1.2:  

Bygg- og eiendomstjenesten 23.01.2017 

Kommunaltekniske tjenester 14.02.2017 
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Kulturtjenesten 07.02.2017 

Helse og omsorg desember 2016 

7.1.2:  

Helse og omsorg desember 2016 

Bygg- og eiendomstjenesten 23.01 

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

Kommunaltekniske tjenester 14.02 

Kulturtjenesten 07.02  

Helse og omsorg, opplæring ny kommunalsjef, 07.09.2017 

Helse og omsorg, utvalgte enhetsledere, 08. og 14.9.2017 

7.1.4:  

30 enhets-/ fagledere 3 timers kurs 14.03.17 

 

 

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

Mandat:  

Innkjøp i tråd med regelverk, etterprøvbart og etisk forankret. 

 

Detaljplan: 

 Mål og målgruppe tiltak frist status 
7.2.1 - Gyldige rammeavtaler 

på områder med store 
innkjøp eller fragmentert 
innkjøpskompetanse 
- De ulike sektorene 

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

09.01.2017  

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

Oversikt over gjeldende 
rammeavtaler 
 

01.07.2017  

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

Si opp og inngå nye 
rammeavtaler (inngått 2016) 

Signert 
04.09.17 

 

7.2.4 - Oppdatert kommunalt 
regelverk 

Innkjøpsreglement revideres 
administrativt i.h.t endringer 
i lov og forskrift 

Januar 2017  
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-Innkjøpsrådgiver/ 
kommunalsjefer/ 
innkjøpere 

om offentlige anskaffelser 

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

Nytt punkt i 
innkjøpsreglement og mal 
for kontrakt om 
leverandørkontroll 

Januar 2017  

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

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

Februar 
2017 

 

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

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

November 
2016 

 

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

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

November 
2016 

 

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

Gjennomgang og 
oppdatering av 
internkontrollsystemet  
- Kartlegging av eksisterende 

06.03 
- Oppdatere 

internkontrollsystemet 
- Vurdere behov for 

handlingsplan for 
antikorrupsjon 

- Deltagelse i KS-
læringsnettverk om 
egenkontroll og internkontroll 

 

Våren 2017 
 
 
 
 
 
Høst 2017 

 

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

Arkivering i nytt fagsystem 
Rutiner og 
kompetanseheving 

Våren 2017  

7.2.11 - Sikre arkivrutiner i tråd 
med lovverk 
- Arkivansvarlige 
 

Lukke avvik arkivplan Mars 2017  
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7.2.12 - Dokumentere tilbud 
2014 – 2016 
- Innkjøpsrådgiver/ 
økonomiavdeling 

Gjennomføring 
leverandørkontroll FIA 
 

27.04.2017  

7.2.13 - Økt kompetanse om 
antikorrupsjon 
- Politikere/ 
administrasjon 

Møte med Transparency 
International Norge 

02.03.17  

 

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

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

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

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

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

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

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

Rammeavtalene er oppdelt i tre tjenestekategorier; helsetjenester, sosialtjenester og 

bokollektivtjenester. I følge konkurransegrunnlaget skulle det inngås kontrakt med minimum 

tre og maksimum 10 tilbydere innen hver kategori for å sikre faglig bredde og fritt 

brukervalg. 

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

behandlet i rådmannens ledergruppe 22.05.17. Saken var til politisk behandling 11.12.17. 

7.2.10: Det er gjennomført risikovurdering av bruk av saksbehandlingssystemet vårt, dette 

viser høy risiko for arkivområdet og etterlevelse av arkivplan. Vi setter i verk ytterligere tiltak 

for å sikre nødvendig og tilstrekkelig dokumentasjon; sertifiseringsordning, 

kompetanseheving, lederansvar og oppfølging i linjen, kontrolltiltak, samle all 

postregistrering i AKST, redusere mulighet til lagring i word utenfor sak- og arkivsystemet 

mm. 

Det ble gjennomført obligatorisk kurs i saksbehandling og i sak/ arkivsystemet for alle ledere 

og saksbehandlere 12. og 13.12.17. 

7.2.11 Arkivplan: 

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

nettsider. 

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

arbeidsrettslige forhold hos leverandøren. Rapport foreligger fra PWC. 

 

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

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

 

 

Detaljplan: 

 Mål og målgruppe tiltak frist status 
7.3.1 - Avklart ansvar og 

myndighet 
- Ledere 
 

Revidering av 
delegeringsreglementet 
inkl ansvar ulike ledernivå 

01.05.2017  

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

Gjennomføre 
lederutviklingsprogram 

Juni 2018  

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

Revidere lederavtalene 30.06.2017 
 

 

7.3.4 - Avklarte ansvarsforhold 
ledere imellom 
- Ledere 

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

Utgangen av 
2017 

 

7.3.5 - Trygge og tidlig operative 
ledere 
- Nyansatte ledere 

Opplæringsplan for 
nyansatte ledere 
 

01.05.2017 
Testes ut 

 

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

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

Våren 
2017 

 

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

Kurs i Hovedavtalen, 
samarbeid KS 
 

23.03.17  

7.3.8 Helhetlig system for å 
håndtere lokale 
utfordringer tetter på 
driften 

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

Er behandlet 
i AMU  

 
 

7.3.9 Godt ytrings- og 
varslingsklima 

Gjennomføre tiltak i 
forvaltningsrevisjonen 

31.12.17  

 

Oppfølging: 
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Arbeidet pågår på alle punkter 

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

nettsidene under Kommuneplaner/Reglement og retningslinjer. 

7.3.2 Årets kull er ferdig og nytt er i gang. Alle enhetsledere og kommunalsjefer er forpliktet 

til å delta, fagledere, nøkkelpersoner og tillitsvalgte har også hatt mulighet til å søke. Enkelte 

av disse får plass på høstens kurs. 

7.3.3 Forslag til lederavtaler er behandlet i rådmannens ledergruppe og vedtatt. Det innføres 

som pilot for nytilsatts ledere og for alle fra nyttår. 

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

er behandlet i rådmannens ledergruppe, dette avhenger i noen grad av 

organiseringsprosjektet. Modell er besluttet. 

7.3.5 Forslag til revidert opplæringsplan for nyansatte ledere testes ut. 

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

8 Kommunikasjonsplan 
Kommunikasjonsteamet består av personer fra enhetene, lederstøtte og 

kommunikasjonsavdelingen. Det utarbeides egen kommunikasjonsplan.  

Kommunikasjonsteamet vil:  
- Synliggjøre fremdrift og gjennomføring av tiltak 

- Sikre interninformasjon – foreslå strategi og ulike kanaler 

- Sikre arena for dialog og innspill 

Kommunikasjonsteamet jobber primært med saker knyttet til handlingsplanen men kan også 

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

på å ha fokus på kommunikasjon. Kommunikasjonsplan skal utarbeides. 

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

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

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

 

9. Oppsummering: 
 
Det gjenstår implementeringsarbeid, og dette vil gjennomføres i 2018 eller være en del av 
det kontinuerlige forbedringsarbeidet i organisasjonen.  
 
Delprosjektene vil inngå i en ny handlingsplan som også ivaretar oppfølgingen av Omstilling 
2018.  
 
Alle punkter i kommunestyrets vedtak er enten gjennomført eller ligger i plan for 
gjennomføring. Epostundersøkelse gjennomføres i regi av kontrollutvalget og er igangsatt. 
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Arkivsak-dok. 17/04370-76 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 23.01.2018 

 

 

 

   

 

 

Skolemiljøet i Grimstadskolen 

 

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.  
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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 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 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 
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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.  

 

 

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 
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«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 

 



3/18 Skolemiljøet i Grimstadskolen - 17/04370-76 Skolemiljøet i Grimstadskolen : Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing 
Holviga ungdomsskole 

Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø 

§ 9a-1. Generelle krav 

Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som 

fremjar helse, trivsel og læring. 

§ 9a-3. Det psykososiale miljøet 

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte 

eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. 

Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for 

krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande 

snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe 

direkte inn. 

Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot 

krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg 

behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har 

teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var 

gjort enkeltvedtak. 

§ 9a-4. Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane (internkontroll) 

Skolen skal aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og 

tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir oppfylte. Skoleleiinga har 

ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet skal gjelde det fysiske så vel som det 

psykososiale miljøet. 

Nulltoleranse og handlingsplikt 

Holviga ungdomsskole har nulltoleranse for krenkende atferd. Mobbing, vold og rasisme er eksempler 

på krenkende atferd. 

Ved Holviga ungdomsskole er det handlingsplikt ved pågående krenkende atferd, ved avdekking av 

krenkende atferd og ved mistanke om at krenkende atferd finner sted. Dette betyr at alle ansatte har 

plikt til å reagere momentant og i henhold til skolens rutiner for behandling av krenkende atferd. 

Definisjon av krenkende atferd og mobbing 

Krenkende atferd er en fellesbetegnelse på alle former for atferd som tilsiktet eller ikke rammer andre 

mennesker fysisk eller psykisk. Krenkende atferd utøves gjennom enkelthandling eller gjentatte 

handlinger.  

En person er mobbet når han/hun - gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for krenkende 

handlinger, reelt eller følt, fra en eller flere personer. 
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Tiltaksplan ved mobbing fra medelev: 
 

nr TILTAK ANSVARLIG STØTTE GJØREMÅL FORMÅL 

1 
Mistanke eller 
melding om 
mobbing 

Ansatt som får 
mistanke 

Kontaktlærer 
Orientere om 
mistanke 
Drøfte tiltak 

Avklare om mobbing skjer 

Melde fra 

Beskytte offer 

Vurdere alvorlighetsgrad 

Håndtere mobbesituasjonen 

2 
Vurdere 
mistanke om 
mobbing 

Ansatt som får 
mistanke 

Skoleleder 
Vurdere mistanke 
Identifiser offer 

Avdekke mobbing 

Beskytte offer 

Stanse mobbing 
Ansvarliggjøre mobberne 

3 

Nærmere 
undersøkelse av 
mistanke eller 
påstand 

Kontaktlærere 
Skoleleder 
Sosiallærer 
PP-tjeneste 

Undersøke 
påstand og 
omfang 

Avklare omfang/alvor 

Snakke med involverte 

Konkludere i forhold til tiltak 

4 
Første samtale 
med mobbeoffer 

Kontaktlærer Skoleleder 

Klargjøre 
situasjonen 
Støtte og love 
informasjon 
Avtale oppfølging 

Sette ord på hva som har skjedd 

Gi støtte og trygghet 

Fortelle hva som vil skje videre 

5 
Varsling til 
offerets foresatte 

Skoleleder Kontaktlærer 

Informere om 
mobbing 
Informere om 
tiltak 

Informasjon om hvordan eleven 

har det 

Støtte fra sine nærmeste 

Forsatte skal vite hva skolen gjør 

Foresatte skal få hjelp til å 

håndtere saken 

6 
Samtale med 
hver mobber 

Kontaktlærer 
Sosiallærer 
PP-tjeneste 

Konfrontere 
Stoppe mobbing 
Finne løsninger 

Konfrontere om mistanke 
Innhente riktige opplysninger 

Få mobberen til å innse 

konsekvenser av sine handlinger 

7 
Samtale med 
andre elever som 
er vitner 

Kontaktlærer 
Sosiallærer 
PP-tjeneste 

Få helhetsbilde 
Ansvarliggjøre 
vitner 
Få løsningsforslag 

Innhente opplysninger 

Snakke om medansvar 

Bidra til løsning 

8 
Samtale med 
mobberne samlet 

Kontaktlærer 
Sosiallærer 
PP-tjeneste 

Samordne 
forklaring 
Arbeide med 
holdning 
Konkretisere 
løsning 

Konfrontere ”fakta” 

Forpliktene løsninger 

Hva vil skolen gjør 

Forberede møte med 

mobbeoffer/medelever 
Lage ny avtale 

9 
Oppfølgingssam-
tale med 

mobbeoffer 

Kontaktlærer 
Sosiallærer 
PP-tjeneste 

 

Gjøre offer kjent med 

løsningsforslag 

Offer skal få uttale seg 

Gi trygghet og støtte 
Hjelp til bearbeidelse 

Arbeid med sosial trygghet og 

væremåte 

10 
Kontakte 
mobbers 
foresatte 

Skoleleder 
Sosiallærer 
Kontaktlærer 

Informere om 
mobbing 
Tiltak fra skolen 
Råd om 
oppfølging 

Info om hva barnet har gjort 

Fortelle om løsningsforslag 
Hva kan foresatte gjøre 

Invitere til samarbeid 

Hva skjer videre 

11 
Samtale mellom 
mobber(e) og 
offer 

Kontaktlærer Skoleleder 
Klargjøre 
situasjonen 
Finne løsninger 

Bli enige om at mobbing skal ta 
slutt 

Bli enige om væremåte overfor 

hverandre 

Be om unnskyldning 

Planlegge hva som event skal sies 

i klassen 

12 Samtale i klassen Kontaktlærer(e) Sosiallærer 
Orientere 
Ansvarliggjøre på 
løsning 

Fastslå at mobbing ikke er 

akseptabelt 

Bli enige om hvordan klassen vil 

ha det 

Avklare klassens forhold til 
mobbing 

Klasseregler/brudd på disse? 

13 
Oppfølging og 
tiltak 

Kontaktlærer 
og skoleleder 

Sosiallærer 
PP-tjeneste 

Analysere 
situasjonen 
Tiltaksplan 

Melding 

Forhindre videre mobbing 

Hjelpe mobberoffer fra offerstatus 
til kameratskap 

Sette mobbing på dagsorden 
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Mer detaljert informasjon finnes i skolens KRISEPERM ”Omsorg i skolen”, eller på internettportalen 

www.personalomsorg.no  

Tiltaksplan ved mobbing fra ansatt: 
 

nr TILTAK ANSVARLIG STØTTE GJØREMÅL FORMÅL 

1 
Mistanke eller 
melding om 
mobbing 

Ansatt som får 
mistanke eller 
mottar utsagn 

om mobbing 

Skoleleder 
Kontaktlærer 
Tillitsvalgt 

Avklare 
fremgangsmåte 
Melde skoleleder 
Grip inn om 

nødvendig 
Ta saken på alvor 

Avklare om mobbing skjer 

Stoppe mobbing 

Beskytte/hjelpe offer 

Stille ansatt som mobber til 

ansvar 

2 
Melde til 

overordnet 

Ansatt som 
mottar 
betroelsen 

Tillitsvalgt 
Avklare melding 

Avklare saksgang 

Avklare om mobbing har 

skjedd 

Håndtere mobber/mobbesak 
Melde saken til skoleeier 

3 
Melde til 
skoleeier 

Skoleleder 
Ansatt som 
avdekker 

mobbing 

Avklare 
politianmeldelse 

Arbeidsrettslig tiltak 

Hjelpetiltak overfor eleven 

Varsling til elevens foresatte 
Tiltak/anmeldelse av ansatt 

4 
Se etter tegn på 
mobbing fra 
ansatt 

Ansatt som får 
mistanke 

Kontaktleder 
Skoleleder 

Avklare mistanke 

Avklare mobbing 

Beskytte offer 
Stanse mobbing 

Tiltak mot ansatt som mobber 

5 
Snakke med elev 
som blir mobbet 

Kontaktlærer 
Skoleleder 
Sosiallærer 

Vurdere mistanke 

Sette ord på det som har 

skjedd 

Gi støtte og trygghet 

Fortelle hva som vil skje videre 

6 
Hjelpe 
mobbeoffer 

Kontaktlærer 
Sosiallærer 
Annen ansatt 

Ta på alvor 
Samtale 
Orientere om tiltak 

Forhindre mer mobbing 

Gi eleven hjelp/støtte 

Hjelpe eleven med formidling 

til foresatte 

Unngå ”ryktespredning” før 

ting er avklart 

7 
Varsle foresatte 
til offer 

Skoleleder Kontaktlærer 

Informere  
Støtte eleven 
Gi råd om 
konfrontasjon 

Dempe krisen/konflikten 

hos/mellom de involverte  

Skape forståelse – sikre 
forsvarlig saksgang 

Hindre spekulasjoner 

Påvirke uttalelser til pressen 

8 
Håndtere 
mistenkte 

Skoleeier Skoleleder 
Arbeidsrettslige 
tiltak 

Informere/konfrontere 

Hindre kontakt til saken er 

avklart 

Høre ansattes versjon av saken 

Avklare politianmeldelse/tiltak 

9 
Informasjon til 
ansatte 

Skoleleder Skoleleier 
Informasjon 
Rådgivning 
Hjelp i oppfølging 

Forebygge, dempe, hjelpe 

Hindre rykter og 

forhåndsdømming 

Sikre oppfølging–god saksgang 
Skape forståelse for tiltak 

Påvirke uttalelse til presse mm 

10 
Følge opp 
medelever som 
vitne 

Kontaktlærer Ressursteam 

Bearbeide 
opplevelser 
Få opplysninger 
Bygge tillit 

Få frem opplysninger 

Forebygge/dempe frykt 

Bygge opp tillit / dempe 

konflikt i skolemiljøet 

Hindre ryktedannelse 

11 
Informasjon til 
vitners hjem 

Skoleleder Kontaktlærer 

Informere 
Vise at skolen tar 
situasjonen alvorlig 
 

Forebygge/dempe frykt 

Bygge opp tillit / dempe 

konflikt i skolemiljøet 

Hindre ryktedannelse 

12 
Møte mellom 
offer og ansatt 

Skoleleder Skoleeier 
Beklagelse 
Veien videre 

Hjelpe mobbeoffer 

Gi mulighet for beklagelse 

Avklare mobbers situasjon 

videre 

13 Mediehåndtering Skoleleder Skoleeier 

Styre informasjon 
Synliggjøre skolens 
tiltak 
Beskytte involverte 

Legge premisser for 

medieedekning 

Hindre spekulasjoner/rykter 

Hva gjør skolen 

Skjerme involverte 

14 
Melding om 
mobbing fra 
ansatt 

Skoleleder  

Melde til: 
Skolehelsetjeneste 
Forsikring 
Skolens organer 

Dempe virkningen av 

mobbesaken for alle involverte 

Ta vare på offertes rettigheter 
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Forespørsel om uavhengig granskning av skolenes håndtering av mobbesaker 

og uønskete hendelser på skole og i skoleområder i Grimstad kommune. 

Begrunnelse 

For å sikre at 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.   

Utgangspunktet for granskningen kan ta utgangspunkt i men ikke begrenses til vedlagte 

handlingsplan for Grimstad Kommune. 

Granskningens foreslåtte hovedpunkter men ikke begrenset til 

1. Inntil men ikke begrenset til 7 til 8 år bakover i tid (2010/11) 

2. Alle hendelser rapportert med gjennomgang av bl.a 

a. Referater 

b. Tiltak 

c. Videre oppfølgning og konklusjon/løsning 

d. Alvorlighet 

i. Om mulig statestikk 

3. Visst noen har flyttet skole, hvem – den som forulempet eller den som ble forulempet 

(statistikk) 

a. Hvor mange 

4. Omfatte 1 til 10 klasse inkludert SFO  

5. Intervju av (om mulig/anonymt) for å få forståelse av om man er fornøyd/fått den hjelpen 

man burde 

a. Foresatte 

b. Foreldre 

c. Barn 

6. Intervjue (om mulig/anonymt), for å få forståelse av årsaksforhold, rutiner, «klima» for å 

varsle/bearbeide «ta nødvendige steg» 

a. Rektorer 

b. Lærere 

c. Miljøarbeidere 

d. Annet relevant personell 

Granskningens foreslåtte tidsramme 

1. Oppstart 1 februar 2018 

2. Endelig rapport med foreslåtte tiltak til Kontrollutvalget innen 31 mars 

3. Gjennomgang i Kommunestyre 3 april 

4. Tillagning av en tiltaksplan herunder nødvendig justering av personell og tilføring av 

nødvendige midler til behandling og vedtak med nødvendige budsjettmidler til 

kommunestyre 7 mai. (ved behov) 

5. Foreta nødvendige tiltak og planlegging for implementering i skolene og på SFO fra og med 

skolestart august 2018/19. (ved behov) 

Granskningens foreslåtte samarbeidspartnere (i tillegg til en uavhengig hovedansvarlig) 

http://barneombudet.no/dine-rettigheter/mobbing/mobbing-pa-skolen-2/ 
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https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/ 

http://www.fug.no/hvordan-haandtere-mobbing-paa-skolen.4645695-145985.html 

https://www.ung.no/mobbing/2942_Mobbing_p%C3%A5_skolen_-_hva_kan_du_gj%C3%B8re.html 

http://mobbingiskolen.no/ 

https://www.fylkesmannen.no/Nyheter/2017/07/Nulltoleranse-mot-mobbing-i-skolen/ 

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helse-i-skolen/mobbing-i-

skolen 

Gransknings foreslåtte hovedmål 

1. Sikre at 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 regel-og lovverk.   

2. Sikre at Grimstad Kommune har tilstrekkelig: 

a. Fokus 

b. Rutiner 

c. Evne 

d. Forståelse 

e. Gjennomførelses kraft – herunder ansvarsbevisste og gode nok ledere 

For å kunne gjennomføre overstående. 

Hovedmål  

– bli Norgesmester i antimobbe arbeid og derigjennom ett trygt og godt skole og oppvekstmiljø  
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NOTAT til kontrollutvalgets møte 14. desember 2017 

 

MOMENTER / TILTAK KNYTTET TIL ELEVENES PSYKOSOSIALE SKOLEMILJLØ I 

GRIMSTADSKOLEN 

 

Opplæringsloven kapittel 9A og kommunedelplanen for skole er overordnet.  

Kommunedelplanens har to hovedmål. Det ene er «Elevene opplever å bli verdsatt, ivaretatt og 

inkludert» 

 

Oversikt tiltak for å oppfylle lov og kommunale mål knyttet til en trygg og god skole i 

Grimstadskolen  

 

 Lokale trivselsplaner o l for forebygging trivselsfremmende skole  

 Lokale tiltaksplaner mot mobbing (nye etter ny 9A i august) 

 Felles ordensreglement – Grimstadskolen (ferdigstilles vinter 2017/18) 

 Ny felles plan og rutinebeskrivelse for et godt psykososialt skolemiljø - Grimstadskolen  

 Inkludering – prosjekt spesialundervisning. Spesialundervisning omfang halvert siden 2012  

 Lederutdanning – individuelle program (master o l) 

 Lederutdanning – skolefaglige ledermøter – 9A hovedfokus 

 Lederutdanning – skolefaglige seminarer – overordnede mål hovedfokus 

 Fellesutdanning alle ansatte – plandager – 9A hovedfokus 

 Prosjekt inkluderende skoler og barnehager – regi UDIR 

 UDIR veilederkorpset – fire skoler – hovedvekt en barneskole 

 Samarbeidsprosjekt helse skole – en skole for alle – psykisk helse hovedfokus 

 Samarbeidsprosjekt helse skole – et lag rundt eleven – trivsel/psykisk helse hovedfokus 

 Samarbeidsprosjekt helse skole - akutt basisteam  

 RVTS Sør – alle skoler - egne program om holdninger / møtet mellom voksne og barn/unge 

 Skole/ledersamlinger regi fylkesmannen – hovedfokus 9A 

 Foreldrekonferanser regi KFU/skole – hovedfokus 9A 

 Beredskapsteam mot mobbing – vedtatt i KS – iverksettes våren 2018 

 Økt ressurs til veiledning /PPT – med fokus elevenes psykososiale miljø 

 Fylkesmannen (FM): Omfattende tilsyn Landvik skole – hovedfokus 9A 

 Oppfølging fra FM og sektorledelse: Kompetansedeling alle skoler etter tilsynet –  9A 

 Fylkesmannens pålegg en barneskole – omfattende program med mange eksterne aktører 

 Lokalt tilsyn – barneskole 

 Veilederkorpset – regi UDIR – omfatter fire skoler 

 Inkluderende barnehager og skoler – regi UDIR – fokus inkludering, overganger – 9A 

 Økt lærertetthet på 1.-4. trinn 

 Internkontrollsystem 13.10 

 PPT veiledning – klassemiljø/læringsmiljø – systemnivå 
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SAMARBEIDSPARTNERE I GRIMSTADSKOLEN DER TEMA ER EN TRYGG OG GOD SKOLE (9A) 

 

 Fylkesmannen i Aust- og Vest – Agder 

- Lederutdanning, kurs og konferanser 

 Utdanningsdirektoratet 

- Lederutdanning (sektorledelse og skoleledelse) 

- Veiledning og lederstøtte  

 Utdanningsdirektoratet 

- Inkluderende skoler og barnehager (2 barnehager og to skoler) - prosjekt 

 Nasjonalt læringsmiljøsenter 

- Vurdering, evaluering og veiledning enkeltskole 

- Veiledning kommunenivå 

 NIFU (forskning) 

- Skolehelsetjeneste – prosjekt (Et lag rundt eleven) 

 Skolehelsetjenesten og kommuneoverlegen/helsetjenester  

 RVTS Sør 

- Veiledning alle skoler 

- Spesiell oppfølging noen skoler 

- Personalutvikling en barneskole 

 Veileder/skoleutvikler Marianne Stømner (Fylkesmannen)  

 

 

 

AKTØRER SOM BISTÅR I ENKELTSAKER ELLER PÅ KLASSENIVÅ 

 PPT – Grimstad kommune 

 ABUP /SMI- skolen 

 Barnevernet, politi m fl 

 Fastlege, psykologer og ABUP (barne- og ungdomspsykiatri) 

 StatPed – kompetansesenter 

 Familiesenteret  

 Skolehelsetjeneste / fastlege 

 Professor Erling Roland og rektor Kari Stamland Gusfre   
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FORA / GRUPPER PÅ DEN ENKELTE SKOLE DER TEMA ER 9A 

 

 Ressursteam 

 Basisteam  

 SU / SMU / FAU 

 Foreldremøter (FAU – møter) 

 Klasseforeldremøter (klassenivå) 

 Personalmøter 

 Samarbeidsmøter ledelse (og tillitsvalgte) 

 Overgangsmøter  

 Møter sosiallærere/ledelse 

 Miljøteam  

 

 

STATUS 2016/2017 – OMFANG AV MOBBING I GRIMSTADSKOLEN 

Andelen elever som svarer at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere, er gjennomgående 

lavere i Grimstad enn i fylket og i landet både på 7. og 10. trinn, se vedlegg.  

Om vi ser på siste skoleår (2016-2017) og sammenligner oss med resten av kommunene i vår 

kommunegruppe (KOSTRA-gruppe 13), så er det én av 49 kommuner på 7. trinn som har en lavere 

andel av elever enn Grimstad som svarer at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere. På 10. 

trinn er det 14 av 49 kommuner som har en lavere andel elever enn Grimstad som svarer at det blir 

mobbet 2-3 ganger eller oftere.  

Om vi sammenligner oss med nabokommunen Arendal, så er det der 10,4 % av elevene på 7. trinn 

som svarer at de blir mobbet 2-3 ganger eller oftere, mot 3,1 % i Grimstad. På 10. trinn var andelen 

8,7 % i Arendal og 4,1 % i Grimstad.  

Resultatene fra elevundersøkelsen kan tolkes slik at det gjennomgående blir arbeidet godt i skolene i 

Grimstad for at elevene skal ha et godt og trygd skolemiljø. 

 

Elevundersøkelsen 

7. og 10. trinn 2013-2017.docx
 

 

Grimstad 13. desember 2017 

Niels Songe-Møller 
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Arkivsak-dok. 17/11734-31 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 23.01.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering om leverandørkontrolloppdraget og håndtering av 

varslinger 

 

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 
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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 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 
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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 

 

 



Denne filen er unntatt offentlighet.

 
 Tittel: Notat til kontrollutvalget 14.12.17 til sak 52/17 

 Tilgangskode: OFFL§13 Taushetsplikt 

 Paragraf: Offl §13 jfr Fvl §13.1
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Denne filen er unntatt offentlighet.

 
 Tittel: Brev til fylkesmannen i Aust-Agder 03.11.2017 

 Tilgangskode: OFFL§13 Taushetsplikt 

 Paragraf: Offl §13 jfr Fvl §13.1
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 Tittel: Fylkesmannens brev av 19.10 - vedlagt bekymringsmelding fra PWC 

 Tilgangskode: OFFL§13 Taushetsplikt 

 Paragraf: Offl §13 jfr Fvl §13.1
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 Paragraf: Offl §13 jfr Fvl §13.1
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Arkivsak-dok. 18/00118-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 23.01.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 23.01.2018 

 

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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Arkivsak-dok. 18/00119-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 23.01.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 23.01.2018 

 

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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