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Møteinnkalling 

2/18 Godkjenning av møteinnkalling 12.03.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00113-8 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 12.03.2018 2/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkallingen godkjennes. 
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Møteprotokoll 

2/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 23.01.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00113-9 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 12.03.2018 2/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møtet 23.01.2018 godkjennes. 

 

 

 

 
Vedlegg:  

- Protokoll Grimstad kontrollutvalg 23.01.2018 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

7/18 Leverandørkontrolloppdraget til PwC i Grimstad kommune 

 
Arkivsak-dok.  15/14310-235 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 12.03.2018 7/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget fikk en henvendelse datert 17.11.2017 fra advokat Kari Breirem på vegne av en 

verge. Det ble med henvendelsen også vedlagt PwC sin bekymringsmelding til Fylkesmannen, 

svar fra Breirem til Fylkesmannen og revisjonsrapporten Kontrollhandlinger knyttet til 

arbeidskontrakter og lønnsutbetalinger. I samtlige av dokumentene med unntak av 

revisjonsrapporten blir bruker navngitt og sekretariatet har derfor unntatt dokumentene 

offentlighet jf. Fvl. 13 første ledd nr. 1. Revisjonsrapporten tilhører saken om håndteringen av 

varslingssakene og behandles dermed ikke i denne saken. I tillegg til henvendelsen fra advokat 

Kari Breirem har det i media fremkommet kritikk av PwC sitt oppdrag og kontrollutvalget 

ønsker derfor en egen orientering om oppdraget. 

 

Kontrollutvalget har hatt saken opp til behandling to ganger tidligere, men har ikke fått behandlet 

saken i sin fulle bredde noen av gangene. Sekretariatet har denne gangen valgt å dele saken opp i 

to separate saker hvor PwC sitt oppdrag orienteres om i en egen sak og håndteringen av 

varslingene håndteres behandles i denne saken.  

 

 

Saksopplysninger: 

Kommunestyret vedtok 30.01.2017 i forbindelse med behandlingen av BDO-rapporten å be 

rådmannen om å gjennomføre en leverandørkontroll ved hjelp av ekstern kompetanse: 

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

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

mulig frem for kommunestyret.» 

 

 

I tråd med kommunestyrets vedtak ble det gjennomført en leverandørkontroll hos Farm in 

Action. I rapporten som er vedlagt har PwC undersøkt følgende temaer:  

A. Økonomi  

A. Avklare hvorvidt fakturering har vært i henhold til kontrakt/faktura  

B. Avklare hvorvidt det er betalt for faktiske leverte tjenester  

B. Helsefaglig  
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a) Avklare hvorvidt bruker har fått forsvarlige helsetjenester iht lov-, forskrift-, og 

enkeltvedtak.  

b) Avklare hvorvidt leverandøren har benyttet tilstrekkelig og faglig forsvarlig 

personell for utførelse av tjenesten.  

c) Avklare hvorvidt leverandøren har hatt et faglig forsvarlig kvalitetssystem som 

dekkende for tjenesten som er levert.  

C. Arbeidsrettslig  

A. Avklare hvorvidt leverandøren følger gjeldende lov-, forskrift-, og avtaleverk for 

det personell som har utført tjenesten i forhold til; arbeidstid, feirer, 

helligdagsarbeid, overtid, turnus, avlønning, og bruk av underleverandører for 

utførelse av tjenesten.  

 

Basert på dette har PwC konkludert med følgende innenfor de forskjellige temaene:  

a. Økonomi  

Faktureringen fra FIA til Grimstad kommune har vært i henhold til inngåtte avtaler og 

kontrakter og tjenestene som er fakturert er løpende levert.  

b. Helsefaglig  

De helsefaglige tjenester som Grimstad kommune har fått levert fra FIA i perioden 2015-

2016 vurderes å ha vært helsefaglig forsvarlige i henhold til lov-, forskrift-, og 

enkeltvedtak, det er benyttet kompetent personell og kvalitetssystem har fungert uten 

alvorlige avvik.  

c. Arbeidsrettslig  

PwC er av den oppfatning av at FIA tilstreber å følge, og i all hovedsak, med de 

bemerkninger som nevnt over, følger de lønns- og arbeidsregler som gjelder. De har god 

kontroll på arbeidstidsordningene for ansatte som jobber ved FIA. De ansatte lønnes også 

i henhold til landsomfattende tariffavtale. 

 

 

Det ble avholdt et erfaringsutvekslingsmøte mellom PwC og administrativ ledelse i Grimstad 

kommune 20.06.2017 hvor PwC gikk igjennom læringspunkter for hvordan kommunen kan 

forholde seg til og følge opp eksterne leverandører. I denne versjonen skal det være to sider som 

mangler og som PwC selv har fjernet med begrunnelse i taushetsplikten. Kommunen ønsket at 

PwC som en oppfølging også utarbeidet et forslag til beskrivelse av mulige endringer av 

innkjøpsfunksjon i kommunen. PwC overleverte et notat 27.06.2017 til rådmannen hvor det 

fremkommer et forslag til en ny organisering av innkjøpsfunksjonen. Forslaget bygger på en 

innkjøpsfunksjon som har hovedansvaret for gjennomføring av anskaffelser i hele kommunen 

med egen innkjøpssjef og innkjøpsrådgiver. Rådmannen har per i dag ikke fulgt forslaget til 

PwC.  

 

Høsten 2017 ble det i avisene fremmet kritikk av arbeidet PwC utførte for Grimstad kommune 

og kontrollutvalget fikk som tidligere beskrevet en egen henvendelse 17.11.2017 fra advokat 

Kari Breirem. I henvendelsen skriver Breirem at det har forekommet et brudd på taushetsplikten 

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

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

Agder basert på 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 kjennetegn 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 
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I tillegg til notatet som rådmannen utarbeidet til kontrollutvalget sitt møte 14.12.2017 har 

rådmannen også orientert i kommunestyremøtet 29.01.2018 og det ble utarbeidet et eget notat 

som er vedlagt saken. Her fremgår det at rådmannen i tillegg til en leverandørkontroll av 

økonomiske forhold også ønsket en vurdering av helsefaglige og arbeidsrettslige forhold. PwC 

skal ha gått gjennom omtrent 2 200 sider med dokumentasjon i forbindelse med oppdraget sitt og 

det ble brukt 294,4 timer på oppdraget. Kostnaden for oppdraget ble vesentlig høyere enn 

forventet fra kommunens side og fakturaen ble gjennomgått i møtet 20.06.2017. Prisen ble 

redusert med kr. 50 000 og tilleggsarbeidet med en modell for sentralisering av 

innkjøpsfunksjonen ble levert uten ytterligere fakturering. 

 

PwC har i ettertid bekreftet at det har forekommet en feil i en faktura fra FIA til kommunen som 

PwC ikke oppdaget i sin gjennomgang. Avviket er på kr. 91 144. PwC skal ha forklart det med at 

de oppfattet det som en dateringsfeil. PwC skal ha gjennomført en ny fakturakontroll og har 

bekreftet at det ikke skal være flere uoppdagede feil. 

 

Det har tidligere blitt reist spørsmål i pressen om en mulig dobbeltrolle for PwC i oppdraget, 

opprettelsen av kontaktpersoner for oppdraget og hvorvidt kommunen har delt taushetspliktig 

informasjon med PwC som ikke var nødvendig for oppdraget. Når det kommer til det første 

spørsmålet har det kommet frem at PwC kontaktet kommunen for å gjøre oppmerksom på at 

endrede kriterier for vekting i ny utlysning kunne føre til mulig erstatningskrav. Kommunens 

innkjøpsrådgiver skal ha henvendt seg til kommunes advokatselskap, Kluge, og bedt om bistand. 

Det fremkommer i Agderposten 03.11.2017 at Kluge kom med forslag om å be PwC om en 

bekreftelse og en redegjørelse på deres vurdering av spørsmålet om mulig interessekonflikt. 

Rådmannen skriver i sitt notat at kommunen ikke valgte å videreformidle kritikk eller be om en 

redegjørelse da det ikke ville bety noe for det videre arbeidet med rammeavtaler, og fordi det var 

presisert at PwC handlet på vegne av Grimstad kommune og ikke FIA. I møtet som ble avholdt 

mellom PwC og kommunen skal de ha presisert de ønsket å gjøre kommunen oppmerksomme på 

risikoen, og hadde Grimstad kommunes interesse som sitt anliggende. Grimstad kommune skal i 

samme møte ha fremholdt at risikoen allerede var vurdert av Kluge advokatfirma AS og at en 

ikke kunne endre vektingen i en pågående konkurranse. 

 

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 skriver rådmannen. Uavhengig av hvem som er kontaktperson for oppdraget er 

det PwC sitt profesjonelle ansvar å ikke la seg påvirke av den reviderte part og forholde seg 

faglig objektiv til de fakta som legges frem. 

 

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. Der fremgår det som i rapporten fra leverandørkontrollen at all 

dokumentasjon som ble oversendt til PwC var sladdet for identifiserende kjennetegn. Som det 

også fremgår i rapporten fra leverandørkontrollen undertegnet også PwC taushetserklæringer for 

alle sine teammedlemmer. Dette skulle tilsi at det ikke var mulig å identifisere bruker, men i 

bekymringsmeldingen til Fylkesmannen oppgir PwC navnet på bruker. De må derfor ha fått 

tilgang til informasjon enten skriftlig eller muntlig som har identifisert bruker. Hvordan PwC har 

fått denne informasjonen og har kommet frem til sin vurdering vedrørende vergens skikkethet er 

det kun selskapet selv som kan besvare. Rådmannen har i sitt notat til kommunestyret skrevet at 

det ble informert om PwC sin bekymring i møtet juni 2017, men at rådmannen skal ha presisert 

at kommunen hadde fokus på å bygge opp nye tjenester til bruker og kommunen ikke ønsket 
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noen rolle i vurdering av bekymring. Rådmannen skriver videre at så vidt henne bekjent er det 

ingen i administrasjonen som har sett bekymringsmeldingen, svaret til Fylkesmannen eller svaret 

fra verges advokat. Videre avvises det at en slik bekymringsmelding var en del av fakturaen og 

at kommunen skal ha bestilt en slik bekymringsmelding.  Fylkesmannen har behandlet saken og 

har kommet frem til at vergen er skikket for oppdraget. 

 

Administrasjonen har oversendt den sladdede versjonen av presentasjonen som ble 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 det vises til 

oppdragets 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. En slik egen avtale kan for eksempel være en 

databehandleravtale eller avtale om saksbehandlingsregler. Grimstad kommune har ikke inngått 

noen egen avtale som regulere en slik tilgang og kontrollutvalget kan derfor ikke kreve innsyn i 

dokumenter i et privat selskap. 

 

PwC har takket ja til å orientere om sitt oppdrag i kontrollutvalgets møte og svare på spørsmål 

relatert til dette. Rådmannen vil i møtet kunne orientere om PwC oppdraget og svare på spørsmål 

fra kontrollutvalget. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Leverandørkontrollen i Farm in Action er en del av sakskomplekset til innkjøpssaken og det er 

levert tre rapporter som inkluderer rapport for leverandørkontrollen, 

erfaringsutvekslingsdokument etter leverandørkontrollen og beskrivelse av innkjøpsfunksjonen. 

Det er kontrollutvalget som har hatt hovedansvaret for å granske innkjøpssaken på vegne av 

kommunestyret samtidig som rådmannen har iverksatt tiltak. Det er nødvendig for 

kontrollutvalget å være orientert om de funn og vurderinger som gjort i rapportene og notatene 

som en del av helheten i innkjøpssaken. For kontrollutvalget sin del er det en fordel at PwC 

orienterer om oppdraget og sine vurderinger. En slik orientering gir også PwC en mulighet til å 

imøtegå de påstander som er fremsatt i media samtidig som man sikrer kontradiksjonen. En 

kunne da fått avklart eventuelle spørsmål og uklarheter ved oppdraget som er nødvendig for å 

kunne ivareta kontrollutvalgets ansvar.  

 
Vedlegg:  

- Rapport leverandørkontroll Farm in Action AS 

- PwC Presentasjon av 20.06.2017 – Erfaringsutveksling etter leverandkontroll av 

FiA 

- PwC notat av 27.06.2017 – Beskrivelse av innkjøpsfunksjonen 

- Notat fra rådmannen – orientering om oppfølging og dialog vedr 

leverandkontroll 

 

 

Vedlegg til sak 
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8/18 Orientering om håndteringen av varslingssak 

 
Arkivsak-dok.  17/11734-39 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 12.03.2018 8/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget fikk en henvendelse datert 17.11.2017 fra Advokat Kari Breirem på vegne av en 

verge. Det ble med henvendelsen også vedlagt PwC sin bekymringsmelding til Fylkesmannen, 

svar fra Breirem til Fylkesmannen og revisjonsrapporten Kontrollhandlinger knyttet til 

arbeidskontrakter og lønnsutbetalinger. I samtlige av dokumentene med unntak av 

revisjonsrapporten blir bruker navngitt og sekretariatet har derfor unntatt dokumentene 

offentlighet jf. Fvl. 13 første ledd nr. 1. På henvendelsen og varslingene i saken har 

kontrollutvalget bedt rådmannen orientere om håndteringen av de aktuelle varslingene. 

 

Kontrollutvalget har hatt saken opp til behandling to ganger tidligere, men har ikke fått behandlet 

saken i sin fulle bredde noen av gangene. Sekretariatet har denne gangen valgt å dele saken opp i 

to separate saker hvor PwC sitt oppdrag orienteres om i en egen sak og håndteringen av 

varslingene håndteres behandles i denne saken.  

 

Saksopplysninger: 

Det fremkom i Agderposten 08.12.2017 at en ansatt 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. 

 

Vedlagt til saken følger rådmannens notat til kontrollutvalgets møte 14.12.2017 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 
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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 utbetalt 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 orienterte i kontrollutvalgets møte 14.12.2017 om arbeidet som var utført og svarte 

på spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

Informasjonen gitt av rådmannen i det vedlagte notatet er unntatt offentlighet og vil derfor ikke 

bli referert i saksfremlegget. Det vises der for til det vedlagte notatet for informasjon om 

håndteringen av varslingene. Rådmannen er invitert til møtet for å orientere om håndteringen og 

oppfølgingen av varslingene. 

 

 

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. 

 

Siden det er en pågående varslingssak er sakens vedlegg unntatt offentlighet og vil kun bli sendt 

til kontrollutvalgets møtende medlemmer.  

 
Vedlegg:  

- Notat fra rådmannen om varslinger unntatt offentlighet jf. fvl. 13 første ledd nr. 1  

- Henvendelse frå advokat Breirem av 17.11.2017 med vedlegg unntatt offentlighet jf. fvl. 13 første 

ledd nr. 1 

- Revisjonsrapport Kontrollhandlinger knyttet til arbeidskontrakter og lønnsutbetalinger 

 

Vedlegg til sak 
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9/18 Rapport fra e-postanalyse i innkjøpssaken 

 
Arkivsak-dok.  15/14310-236 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 12.03.2018 9/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget har fulgt opp kommunestyrets vedtak av 19.06.2017 om å gjennomføre en e-

postanalyse. Rapporten har ikke belyst problemstillingene ytterligere. 

 

En gjennomgang av utvalgte journaler har blitt gjennomført av Temark, noe som har gitt 

begrenset med ny informasjon. Det fremkommer ingen ny informasjon i journalene som tilsier at 

inhabile personer har vært med i tilretteleggingen av tjenestekjøp fra Farm In Action AS. 

 

Kontrollutvalget kan ikke se flere muligheter for å belyse problemstillingene ytterligere fra 

kommunens side og anbefaler at det ikke vedtas ytterligere undersøkelser.  

 

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Kommunestyret tar rapporten fra Hjort om e-postanalyse til orientering og avslutter nå 

undersøkelsene relatert til innkjøpssaken. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget besluttet i møte 27.04.2016 sak 15/16 å be revisjonen innhente en oversikt over 

de ti største leverandørene i helse- og omsorgssektoren med underliggende avtaler, og vurdere 

anskaffelsesprosedyrene sett i lys av regelverket om offentlige anskaffelser.  

 

Kontrollutvalget fikk revisjonens rapport til behandling den 08.06.2016. I revisjonsrapporten ble 

det konkludert med følgende: 

- «Det er gjennomgående mangel på dokumentasjon på etterlevelse av lov om offentlige 

anskaffelser med tilhørende forskrift, samt manglende dokumentasjon på etterlevelse av 

Grimstad kommunes vedtatte innkjøpsreglement.» 

- «Det finnes heller ikke anskaffelsesprotokoller eller annen dokumentasjon som beskriver 

eller begrunner årsakene til at man ikke har valgt å følge vanlige konkurranseprinsipper 

- i disse anskaffelsene.» 

- «Det er ingenting i dokumentasjonen som tilsier at man har håndtert anskaffelsene i tråd 

med kravene som stilles i kommunens innkjøpsreglement». 

 

Mellom kontrollutvalgets møte i april og juni var det flere oppslag i media om saken hvor det 

kom frem ny informasjon. Dette var informasjon om for eksempel manglende arkivering av 

avtaler, manglende signaturer på kontrakter, habilitetsutfordringer og manglende levering av 

tjenester til brukere. Kontrollutvalget valgte på bakgrunn av revisjonens rapport og diskusjonen i 

kontrollutvalgets møte 08.06.2016 å be kommunestyret om midler til å gjennomføre ytterligere 

undersøkelser. 
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Kommunestyret behandlet kontrollutvalgets innstilling i møte 20.06.2016 sak 91/16 og fattet 

følgende vedtak: 

- «Kommunestyret nedsetter en styringsgruppe bestående av kontrollutvalgets leder 

Gunnar Topland (H), nestleder Tore Fredvig Erichsen (FrP) og medlem av 

kontrollutvalget Eli Skaiaa (KrF). Med leder av Aust-Agder Revisjon IKS Kristian 

Fjellheim Bakke som rådgiver og med kontrollutvalgets sekretær Sander Haga Ask som 

sekretær. Styringsgruppens oppdrag blir å utarbeide forslag til mandat og opplegg for 

gjennomføring av ekstern undersøkelse. Mandatet skal gi opplegg for å kartlegge og 

vurdere om rutiner, organisering, roller, kontroll og ansvar for gjennomføring av innkjøp 

har vært i henhold til lov, reglementer og kommunens etiske retningslinjer. 

Styringsgruppen gis de nødvendige fullmakter til å knytte til seg tilstrekkelig ekstern 

kompetanse for å utarbeide mandat og i neste omgang gjennomføre undersøkelsen. 

 

- Styringsgruppen fremmer forslag til mandat og opplegg for undersøkelsen for 

kontrollutvalget og kommunestyret så raskt som mulig. Om nødvendig, ut fra et 

tidsaspekt, delegerer kommunestyret til et utvidet formannskap å vedta endelig mandat 

og økonomisk ramme. 

 

- Kommunestyret setter en foreløpig kostnadsramme for forarbeidet og undersøkelsen på 

inntil NOK 400 000, men er positive til ytterligere bevilgninger hvis mandat og 

arbeidsomfang krever det. 

 

- Kostnadene til undersøkelsen, inntil NOK 400 000, finansieres gjennom økte 

skatteinntekter.» 

 

 

Kontrollutvalget behandlet i møte 30.06.2016 sak 24/16 styringsgruppens forslag til mandat for 

undersøkelsene. I det foreslåtte mandatet var undersøkelsene delt opp i to deler hvor den første 

delen var en kartlegging av fakta, mens den andre delen var en vurdering av kommunens 

internkontroll. Kontrollutvalget gjorde enkelte endringer i forslaget fra styringsgruppen og 

oversendte det til formannskapet for endelig vedtak. Formannskapet vedtok i møte 01.07.2016 

enstemmig kontrollutvalgets forslag til mandat for undersøkelsene. I det vedtatte mandatet 

ønsket man at følgende problemstillinger skulle bli besvart: 

1. Hvordan har Grimstad kommune organisert seg i forbindelse med planlegging og 

gjennomføring av tjenestekjøp med tanke på roller, funksjoner og ansvar? 

2. Har det blitt foretatt kjøp av helsetjenester av ansatte som har vært inhabile til å gjøre 

dette? 

3. Har kommunen kjøpt tjenester som ikke er blitt levert? 

4. Er inngåtte avtaler i 2016 i henhold til regelverket? 

5. I hvilken grad har kommunen implementert systemer, rutiner og praksis som sikrer gode 

innkjøpsprosesser og betryggende internkontroll? 

 

Den 10.08.2016 ble det sendt ut invitasjon til å bli med i en anbudskonkurranse for å 

gjennomføre undersøkelser om kjøp av helsetjenester til fem aktuelle leverandører. Da fristen 

for å komme med tilbud var gått ut hadde det kommet inn tre tilbud. I kontrollutvalgets møte 

07.09.2016 ble tilbudene vurdert og BDO ble valgt til å gjennomføre undersøkelsene.  

 

BDO leverte sin rapport til kontrollutvalget og den ble behandlet i møte 07.12.2016 sak 40/16 

BDO rapport om kjøp av helsetjenester i Grimstad kommune. I rapporten konkluderer BDO med 

følgende:  
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- BDO sin vurdering er at kommunen har et bra innkjøpsregelverk som er tilgjengelig for 

ansatte i kommunen på intranettet, men at det er store mangler med implementeringen av 

tiltak for å sikre gode innkjøpsprosesser. BDO sin oppfatning er at dette tyder på svak 

eller manglende ledelse i kommunen. 

- På problemstillingen om det var kjøpt helsetjenester av ansatte som var inhabile til dette, 

skriver BDO at man ikke kan utelukke at en person som har vært inhabil kan ha vært med 

på tilretteleggingen for grunnlaget for avgjørelsen om å bruke et selskap og at det er 

sannsynlig at det har skjedd ved et tilfelle. Samtidig påpekes det at en inhabil 

tjenestemann kan delta i   behandlingen av en sak dersom utsettelse ikke kan skje uten 

vesentlige ulempe eller skadevirkning.  

- BDO fant ett tilfelle hvor kommunen betalte for en tjeneste, men bruker ikke mottok 

tjenesten. 

- Det ble på spørsmålet om de nye avtalene inngått i 2016 var i henhold til regelverket 

konkludert med at de inngåtte rammeavtalene var i strid med regelverket 

 

Kontrollutvalget oversendte sitt forslag til vedtak videre til endelig behandling i kommunestyret. 

I kommunestyremøte 30.01.2017 ble saken behandlet. 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:  

- 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 kontraktsdokumenter 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.  

 

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

tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  

3. Kommunestyret ber kontrollutvalget iverksette en forvaltningsrevisjon vedrørende 

varsling og ytringsklima blant ledere og ansatte i Grimstad kommune.  

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

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

mulig frem for kommunestyret.  

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

vilkårene for innsyn i e-postkontoer for ytterligere belysning av sentrale spørsmål i BDO 

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

der en redegjør for økonomi og mandat for en eventuell gjennomgang av eposter.  

6. Kommunestyret forutsetter at rådmannen iverksetter nødvendige endringer i 

organisasjonen. Det kan være både strategiske, organisatoriske og personalmessige 

grep. Formannskapet skal holdes fortløpende orientert.  

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

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

ansatte i Grimstad kommune. Forbedringstiltakene bør knytte sammen identifiserte 

utfordringer med det pågående lederutviklingsprogrammet, og fremme en 

løsningsfokusert samarbeidskultur preget av tillit, trygghet og kreativitet.  
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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.  

 

I vedtaket fra kommunestyret pkt. 5 får kontrollutvalget i oppdrag å innhente en juridisk 

vurdering av hvorvidt vilkårene for innsyn i e-poster er tilstede for ytterligere belysning av 

sentrale spørsmål i BDO-rapporten, og komme tilbake med en sak der en redegjør for økonomi 

og mandat for en eventuell gjennomgang. Det ble våren 2017 innhentet to juridiske vurderinger 

før kommunestyret i møtet 19.06.2017 fattet vedtak om å gjennomføre analysen av e-poster. 

Etter en avklaring med datatilsynet ble Advokatfirmaet Hjort DA tildelt oppdraget 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Mandatet for oppdraget fremkom av kommunestyrets vedtak, og innebar å gjennomføre en 

analyse av e-poster til ansatte i kommunen i hensikt å forsøke å belyse problemstillingene i 

BDO-rapporten ytterligere og hvordan Farm in Action fikk sin første avtale med Grimstad 

kommune. Kommunestyret ønsket at det skulle skrives en rapport/notat om funnene av analysen 

som videre skal presenteres for kontrollutvalget og kommunestyret. Rapporten/notatet skal ta for 

seg informasjon som fremkommer av e-poster og vurdere hvorvidt dette belyser 

problemstillingene ytterligere basert på tidligere informasjon gitt i saken. Tidligere informasjon 

henviser her til tidligere rapporter og informasjon gitt av administrasjonen underveis i saken.  

 

Hjort har i sitt arbeid hatt fokus på at innsyn i e-postkontoer og/eller brukerområder kan oppleves 

krevende og inngripende i den personlige sfære. Det er derfor blitt lagt opp til en tillitsbasert 

prosess hvor innsynet er gjennomført på en forutsigbar, etterprøvbar og ryddig måte. I tillegg til 

oppstartsmøter med kontrollutvalgets leder, kontrollutvalgssekretariatet og rådmannen har det 

blitt gjennomført et eget informasjonsmøte med tillitsvalgte og verneombud. I møtet med 

tillitsvalgte ble prosess og tidsplan presentert, og det ble gitt mulighet til å stille spørsmål til 

prosessen. Hjort skriver videre at det har vært en god dialog med de berørte partene som har fått 

sin e-post analysert og de har gitt Hjort lov til å gjennomføre innsynet uten at de selv var tilstede. 

Begge har gitt innspill til mulige kilder og fremgangsmåter for innhenting av ytterligere 

informasjon.  

 

Hjort har vurdert om det er grunnlag for å gjennomføre innsyn i flere e-postkontoer, men vil ikke 

anbefale dette på grunnlag av kvaliteten på den innsamlede materialet. De mener at det ikke vil 

være hensiktsmessig å utvide kretsen av personer da det er lite trolig at det vil frembringe mer 

informasjon.  

 

I rapporten fremgår det at gjennomgangen og analysen viser at de data som er sikret ikke er 

tilstrekkelig til å kunne svare ut mandatet. Det er kun data som ligger på servere som er sikret, og 

back-up rutiner gjør at datamaterialet primært er fra tiden da IKT-Agder sikret materialet, dvs. 

etter at BDOs undersøkelse startet. Det har ikke blitt sikret data fra PC, mobiltelefon, nettbrett 

eller andre medier. IKT-Agder har opplyst at data-backup kun går 2 måneder tilbake i tid fra 

dette tidspunktet, dvs. at de i utgangspunktet ikke er sikret informasjon som er eldre enn 

24.08.2016. Dette materialet er et «snapshot» av data de ble bedt om å sikre fra nevnte tidspunkt. 

Materialet vil allikevel inneholde data bakover i tid hvis det ikke er blitt slettet, men det er ikke 

mulig å hente frem slettet data. Det eksisterer heller ikke noen arkiveringsløsning hos Grimstad 

kommune, hverken for e-post- eller filserverdata, slik at eldre backup ikke finnes.  Hjort er av 
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den oppfatning at BDO sin beskrivelse av hva som skal sikres er god nok med hensyn til 

serverlagret data. Det som mangler er instruks om å sikre data fra brukers utstyr som pc, 

mobiltelefon og nettbrett. Det er på slike på slike medier man kan forvente å finne slettede data, 

Etter det som er opplyst av IKT-Agder har de ikke noe i nærheten av dette mht. backup-regimet 

som gjelder. Ifølge Hjort har de berørte partene sagt seg villig til å gi tilgang til pc’er for å få 

tilgang til slettet materiale. I midlertidig skal det være gjennomført skifte av pc’ er våren 2016. 

Det medfører at maskinene har blitt resirkulert og det er lite trolig at det er mulig å frembringe 

datamaterialet. 

 

Hjort har benyttet totalt 68 søkeord for å finne relevante dokumenter i saken og søkt igjennom 

366 259 dokumenter, med treff i 15 297 forskjellige dokumenter. Av disse var det flere 

duplikasjoner og enkelte filer var krypterte. Av de over 15 00 dokumentene som inneholdt et 

eller flere av søkeordene ble 97 filer identifisert som relevante.  Gjennomgangen til Hjort 

avdekket at det ikke var mange dokumenter som inneholdt relevant informasjon for 

problemstillingen. Dette skyldes først og fremst at de fleste dokumentene som kom opp i søket 

ble opprettet i perioden 2015 og frem til dags dato. Dokumenter fra før 2015 er først og fremst 

ulike rapporter og notatet som er blitt lagret på fellesområdet. Ingen av disse avdekket noe av 

interesse for problemstillingen. 

 

Til illustrasjon var det kun 62 dokumenter som hadde søkeordet «Farm In Action» i seg. De 

fleste av disse var signerte og usignert kontrakter som allerede er kjent. Ellers var det e-poster 

om veggdyr og sakens behandling i media. Dokumentene skal forøvrig for det meste ha bestått 

av e-poster mellom ulike ansatte i kommunen, gjerne med den ene eller begge av de berørte 

partene som avsender eller mottaker, uten interesse for saksforholdet. Hjort konkluderer 

avslutningsvis med at det ikke er avdekket dokumentasjon som er egnet til å belyse 

problemstillingene i BDO rapporten ytterligere. 

 

Hjort avslutter med at de berørte parter og andre har hatt opp med Hjort at de mener det bør 

gjøres ytterligere undersøkelser særlig knyttet til Farm In Action sin inngang i Grimstad 

kommune. Det er pekt på behov for ytterligere intervjuer og dokumentasjonsinnhenting, 

inkludert innhenting av brukeres journaler.  

 

Gjennomgang av journaler til brukere 

Som det fremgår av Hjort rapporten har de berørte parter av e-postanalysen og andre henvendt 

seg og foreslått av det må gjøres flere intervjuer, hvor også brukernes journaler må gjennomgås. 

Det har også i media kommet forslag om at de aktuelle brukernes journaler bør gjennomgås. På 

bakgrunn av dette besluttet sekretariatet å selv gjennomgå journalene til brukere hvor Farm In 

Action AS har levert tjenester. Nedenfor vil det bli redegjort den gjennomgangen, metoden og 

funnene som fremkommer av journalene. 

 

Målet med gjennomgangen har vært å avklare hvorvidt det er informasjon i journalene som 

tilsier at det er behov for flere undersøkelser i saken. Gjennomgangen har ikke vært en 

fullstendig vurdering av informasjonen som fremgår av journalene opp mot innkjøpssaken i sin 

helhet. Den har vært begrenset til informasjon som kan beskrive og forklare Farm in Action AS 

sin inngang til Grimstad kommune og hvorfor kommunen fortsatte å kjøpe tjenester av selskapet 

over flere år. Annen informasjon som har fremkommet i journalene er ikke blitt vurdert. 

Gjennomgangen har blitt foretatt av daglig leder i Temark Line Bosnes Hegna og rådgiver 

Sander Haga Ask. 

 

Sekretariatet har ikke gjennomgått samtlige av journalene til brukere som har mottatt tjenester av 

FIA, men har foretatt en utplukk av journaler basert på når avtalene ble inngått og størrelsen på 
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avtalene. Avtalene som er plukket er til to mindre avtaler fra 2012, det første store tjenestekjøpet 

fra FIA som skjedde i 2012 og journaler til brukere fra og med 2014.  

 

De første avtalene mellom Grimstad kommune og Farm In Action AS var to mindre avtaler som 

ble inngått våren 2012. Dette gjaldt to brukere med relativt likt behov og hvor oppdraget var 

begrenset til en kortere tidsperiode. Utfra informasjon i journalene kan det se ut til at det var 

brukerne selv som foreslo at tjenesten skulle leveres av Farm In Action AS. Det fremgår ikke av 

journalene noe informasjon som tyder på at inhabile ansatte har vært involvert i prosessen med å 

tilrettelegge tjenestene til brukerne. Disse to brukerne er for øvrig omtalt i BDO rapporten på 

side 21. 

 

Den neste avtalen som ble inngått var i juni 2012 og er omtalt i BDO rapporten på side 21. 

Denne brukeren flyttet til kommunen og det ble gjennomført et møte hvor ordfører, rådmann, 

ledelsen i politiet, ledelsen av psykiatriavdelingen ved sykehuset i Arendal og ledelsen av BOI 

hvor brukeren kom flyttende fra. Av journalen til bruker fremkommer det ikke informasjon om 

ansatte som ville vært inhabile i tilretteleggingen eller beslutningen om tjenesten. De involverte 

ansatte har alle tjenstlig begrunnelse for å delta i prosessen. 

 

Juni 2016 inngikk Grimstad kommune en avtale med Farm In Action om å levering av tjenester 

til en bruker. Av journalen fremgår det 22.06.2016 at situasjonen utviklet seg slik karakter at 

kommunen selv ikke kunne til å levere tjenesten. I den forbindelse fremgår det at enhetsleder for 

sosialtjenesten og en ansatt som ville vært inhabil til å kjøpe tjenester fra Farm In Action AS ble 

kontaktet. Videre i journalen kommer det ikke frem noe annen informasjon som tyder på at 

vedkommende var involvert videre i prosessen. Slik situasjonen karakteriseres i journalen er det 

ikke unaturlig at vedkommende ble informert om situasjonen da det kunne innebære et endret 

behov hos bruker og  det ville vært en tjenstlig begrunnelse for involveringen. Den 07.07.2016 

signerer brukeren en godkjenning om å motta tjenester av Farm In Action AS. Det ble gjort 

avrop på rammeavtalene som ble inngått i 2016. Av disse rammeavtalene var det kun Farm In 

Action AS som ikke hadde reservert seg mot brukere med en slik diagnose. En person som er 

inhabil kunne likevel deltatt i beslutningen dersom det er åpenbart at tjenestemannens 

tilknytning til saken eller parten ikke vil kunne påvirke hans standpunkt eller verken offentlige 

eller private interesser tilsier at han viker sete jf. Fvl. § 6 fjerde ledd. I dette tilfellet kunne ikke 

kommunen yte den aktuelle tjenesten og Farm In Action AS var eneste selskapet med 

rammeavtale som ikke hadde reservert seg mot slike brukere.  

 

Kommunen inngikk 10.07.2015 en avtale med FIA om kjøp av tjenester for en bruker. BDO 

omtaler dette kjøpet på side 26 i sin rapport og beskriver her i hvilken grad inhabile personer var 

involvert i kjøpet. BDO referer i sin rapport også til journalen til bruker og sekretariatet kan i sin 

gjennomgang ikke se at det er mer informasjon av interesse i journalen som ikke allerede er 

kommentert av BDO i rapporten. 

 

De øvrige journalene som sekretariatet har gjennomgått gir ikke indikasjon på at inhabile 

personer har vært involvert i kjøp av tjenester fra FIA. Det fremkommer heller ikke noe 

informasjon som ytterligere beskriver inngangen til FIA.  

 

Sekretariatet vil i møtet kunne orientere ytterligere om journalgjennomgangen og svare på 

eventuelle spørsmål til denne gjennomgangen. Det har i media også blitt lansert at en burde 

«følge pengene». Kontrollutvalget eller kommunen har ikke mulighet til å gjøre dette utenfor sitt 

eget økonomisystem.  
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Kommunestyret vedtok juni 2017 at kontrollutvalget skulle gjennomføre en e-postanalyse av 

kontoene til enkelte ansatte i kommunen for å belyse problemstillingene til BDO ytterligere. 

Dette oppdraget har kontrollutvalget nå utført og resultatet foreligger. Sekretariatet har i tillegg 

foretatt en gjennomgang av journaler til et utplukk av brukere som har mottatt tjenester fra Farm 

In Action AS. Verken e-postanalysen eller journalgjennomgangen har belyst problemstillingene 

ytterligere.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Det har i forbindelse med granskingen av innkjøpssaken vært gjennomført en rekke 

undersøkelser for å få belyst saken, herunder blant annet revisjonsrapporten fra Aust-Agder 

Revisjon IKS av juni 2016, BDO-rapporten, leverandørkontroll fra PwC, forvaltningsrevisjon 

om Varsling og ytringsklima fra Aust-Agder Revisjon IKS, analyse av e-poster av Hjort og 

journalgjennomgang av Temark. Etter sekretariatets vurdering er det nå begrensede muligheter 

for å ytterligere belyse problemstillingene. Kontrollutvalget bør også vurdere kostnadene ved 

ytterligere undersøkelser opp mot nytten dette kan gi samt mulighetene til at man finner ny 

informasjon. De undersøkelsene og granskingene som er gjennomført har ikke frembragt bevis 

for straffbare forhold, men påpekt omfattende brudd på regelverket om offentlige anskaffelser 

over flere år. Dette har forekommet til tross for at det i en forvaltningsrevisjon fra 2009 ble 

påpekt klare forbedringsområder innen offentlige anskaffelser samt en tilsynsrapport fra 

Fylkesmannen i 2012 hvor det ble påpekt manglende avtaler med private tjenesteytere samt 

KOFA saken fra 2009. Kommunen har riktignok etter tilsynet fra Fylkesmannen etterspurt svar 

fra Fylkesmannen og Difi på hvordan slike anskaffelser skal håndteres, uten å ha fått svar. Dette 

kan sees på som formildende omstendighet, men kommunen er likevel ansvarlig for at lov og 

forskrift om offentlige anskaffelser overholdes. 

 

Det har i Agderposten fremkommet at enkelte av avtalene med Farm In Action AS har gitt store 

utbytter til selskapet. Dette har også fremkommet av refusjonsgrunnlaget som sendes inn til 

direktoratet. Sekretariatet vil minne om at det ikke er ulovlig for private selskaper å tjene penger 

på avtaler med kommunen eller for kommunen å inngå økonomisk ufordelaktige avtaler. 

Kommunen er derimot etter sekretariatets mening forpliktet å effektivt forvalte skattebetalernes 

penger. Det er nærliggende å anta at kommunen kunne fått en mer økonomisk fordelaktig avtale 

hvis avtalene hadde vært på anbud. Når det i tillegg er mangel på dokumentasjon ved 

anskaffelsene og det er bindinger mellom ansatte i kommunen og selskapet skaper det grobunn 

for mistanker og spekulasjoner. Det er da ekstra viktig at anskaffelsesprosessen blir godt 

dokument og ledelsen følger opp at det gjøres slik at anskaffelsene kan etterprøves. 

 

Rådmannen har gjennom handlingsplanen for innkjøpssaken gjennomført en rekke tiltak for å 

sikre etterlevelsen etter anskaffelsesregelverket samt lukke andre avvik som har blitt påpekt i 

innkjøpssaken. Således skal administrasjonen nå inneha den nødvendige kompetansen og 

systemet for å følge regelverket og yte effektive tjenester. Med tanke på historikken fra tidligere 

saker bør uansett kontrollutvalget fortsatt følge med på at kommunen overholder 

anskaffelsesregelverket. 

 
Vedlegg:  

- Rapport Hjort- Analyse av e-poster Grimstad kommune 

 

Vedlegg til sak  
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10/18 Orientering om kommunens rutiner for å forebygge og håndtere 

mobbesaker 

 
Arkivsak-dok.  17/04370-100 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 12.03.2018 10/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar administrasjonen redegjørelse til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget har tidligere blitt orientert om skolemiljøet ved en skole i Grimstad kommune 

og vedtok i forrige møte at det skulle gjennomføres en forvaltningsrevisjon om forebygging og 

håndtering av mobbing og andre krenkelser i Grimstadskolen. Det ble også vedtatt i den samme 

saken at kontrollutvalget som en forberedelse en egen orientering om kommunens rutiner for 

håndtering av mobbesaker og krenkelser i påfølgende møte. 

 

 

Saksopplysninger: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

følger opp sin aktivitetsplikt.  

 

Mobbing kan defineres som: 

«gjentatt negativ eller «ondsinnet» atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vanskelig 

for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing.» 

 

Utdanningsdirektoratet skriver i sin veileder for ansatte og ledere i grunnskolen at arbeidet mot 

mobbing er viktig og må være en del av det daglige virket. Det må være et systematisk, bredt 

basert arbeid for et godt psykososialt miljø. For å sikre kontinuiteten bær man ha en oppdatert 

plan mot mobbing på skolen og planen bør være kjent blant alle ansatte. Det er også viktig å 

engasjere elever og foreldre i de arbeidet mot mobbing. Et godt psykososialt miljø og et godt 

læringsmiljø forebygger mobbing og Udir fremhever god ledelse, organisasjon og kultur for 

læring, lærerens evne til å lese klasser, positive relasjoner mellom elev og lærer, positive 

relasjoner og kultur for læring blant elevene samt godt samarbeid mellom skole og hjem.  
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Administrasjonen har sendt over Plan og rutiner for elevenes psykososiale skolemiljø som nå er 

under revidering grunnet nytt lovverk fra 01.08.2017.  I oversendelsen påpeker administrasjonen 

at den enkelte skolen vil føre inn noe selv slik at planen er tilpasset den enkelte skole. Det er to 

temaer som ikke er blitt revidert enda og det er beskrive av arkivrutiner og en beskrivelse av det 

planlagte beredskapsteam mot mobbing og andre krenkelser. Planen er planlagt å tre i kraft ca. 

15.04.2018. I forordet fremgår det at planen og rutinene skal bidra til at skolene utvikler seg i 

samsvar med det oppdrag som skolen og kommunen er gitt i lovverket. Det vises for øvrig til den 

vedlagte planen. 

 

 

Administrasjonen vil i møtet orientere om Grimstadskolens rutiner for å forebygge og håndtere 

mobbesaker. 

 

 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Denne saken er ment som en forberedelse til oppstarten av forvaltningsrevisjonen som 

kontrollutvalget har bestilt av revisjonen. Revisjonen vil senere på våren presentere et forslag til 

prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet og utvalget vil da ta stilling til den konkrete 

vinklingen på prosjektet. 

 
Vedlegg:  

- Plan og rutine – 9A – versjon av 18. januar 2018 

 

 

Vedlegg til sak 
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11/18 Orientering om sikring av personopplysninger og hvordan hindre 

"datasnoking" 

 
Arkivsak-dok.  18/03868-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 12.03.2018 11/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Agderposten skrev i desember at 7 nåværende og tidligere ledere i ulike Nav-kontorer hadde blitt 

tatt for «datasnoking». De skal ifølge Nav Aust-Agder, foretatt fra et til rundt 500 uberettigede 

oppslag. På bakgrunn av disse oppslagene kom kontrollutvalget med et ønske i forrige møte 

under sak 6/18 Eventuelt om en egen orientering om hvordan datasnoking forebygges i 

kommunen. 

 

Saksopplysninger: 

I en kommune behandles store mengder informasjon med beskyttelsesbehov, bade manuelt og 

elektronisk. Kommunen er avhengig av at brukere, oppdragsgivere, samarbeidspartnere og 

tilsynsmyndigheter har tillit til at forvaltningen av informasjon skjer på en sikker og 

kvalitetsmessig forsvarlig måte.  

 

Grimstad kommune er etter personopplysningsloven ansvarlig for den informasjonen som 

behandles i forbindelse med tjenesteyting og myndighetsutøvelse, og må således oppfylle lovens 

krav om forsvarlig sikring. Kommunen må kunne dokumentere informasjonssystemer og 

sikkerhetstiltakene som sørger for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til 

konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet jf. personopplysningsloven §13.  

 

Forvaltningsloven § 13 sier at enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan 

plikter å hindre at andre får kjennskap til noen personlige forhold eller 

forretningshemmeligheter. I tillegg finnes det særlover som for eksempel helsepersonelloven og 

barnevernloven som pålegger ansatte taushetsplikt. Dette innebærer at det er kun personer som er 

tjenstlig begrunnet som skal ha tilgang til informasjon som er unntatt offentlighet og at 

uvedkommende ikke skal ha mulighet til å lese informasjonen. 

 

Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om hvilke tiltak kommunen har for å sikre mot oppslag 

uten tjenstlig behov, rutiner/retningslinjer og internkontroll for å ivareta personvernregelverket. 

 

Rådmann Tone Marie Nybø Solheim har oversendt et skriftlig notat og vil i møtet orientere og 

svare på spørsmål om saken. 

 

 
Vedlegg:  
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- Notat om datasikkerhet og oppslag i registre 

 

 

Vedlegg til sak 
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12/18 Tilsyn med tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk 

lidelser 

 
Arkivsak-dok.  18/03134-2 

Arkivkode.  219  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 12.03.2018 12/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten fra fylkesmannen til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn i Grimstad kommune 24-26.10.2017. Det ble undersøkt om 

kommunen sørger for at tjenester til personer med rusmiddelproblematikk og psykisk lidelse 

(ROP-lidelser) blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav, slik at brukerne får trygge og gode 

tjenester. Tilsynet er en del av et nasjonalt tilsyn initiert av Statenshelsetilsyn. 

 

Tilsynet hadde fokus på om kommunens ved helse- og omsorgstjenesten og sosiale tjenester 
- Kartlegger brukernes helhetlige situasjon og behov for tjenester 

- Yter helsetjenester og oppfølging av rus-, psykiske- og somatiske helseproblemer 

- Samarbeider slik at tjenestene brukerne mottar er helhetlige og koordinerte 

- Tilbyr og yter tjenester for å mestre praktiske oppgaver ved å bo 

- Ivaretar brukernes rett til å medvirke 

 

Det ble ikke avdekket noen lovbrudd under tilsynet. 

 

Tilsynet var rettet mot kommunens tjenester til voksne personer (> 18 år) som har samtidig 

rusmiddelproblem og psykisk lidelse som hver for seg eller samlet gjør at de har et funksjonstap 

som medfører behov for tjenester fra kommunen over tid. Tilsynet ble gjennomført som en 

systemrevisjon 

 

Tilsynet er gjennomført som en systemrevisjon. Dette innebærer at man i tilsynet har undersøkt 

om kommunen gjennom god internkontroll sikrer forsvarlige tjenester. Spesielt når flere 

instanser er involvert i tjenesteytingen, er det viktig at overordnet ledelse legger til rette for og 

følger opp at nødvendig samhandling fungerer på tvers av organisatoriske enheter 

 

Fylkesmannen skriver i sin konklusjon at det er deler av tjenesten hvor det er rom for forbedring, 

men at disse områdene er kjent for kommunen. Enkelte av tjenesteenhetene som ble undersøkt 

har vært og fremdeles er i en omorganiseringsprosess som øker risikoen fort svikt. 

Fylkesmannen mener kommunen har et omfattende styringssystem, og at ikke alle elementene i 

dette følges opp i praksis. De ansatte er imidlertidig godt kjent med de viktigste rutiner og 

styringssystem som gjelder oppfølging av den enkelte bruker, og at alle brukerne ble fulgt tett. 

Sektorens ledelse skal være kjent med at ikke styringen er optimal og Fylkesmannens vurdering 

er at risikoen for svikt dermed ikke er uakseptabel stor.  
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Fylkesmannen finner at kommunen legger til rette for at brukere med rus- og psykiske lidelser 

får tjenester i tråd med lov og forskrift på det reviderte området, og det ble ikke avdekket 

lovbrudd under tilsynet. 

 

Kommunestyret fikk rapporten til behandling i møte 26.02.2018 og fattet følgende vedtak: 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

 

Kommunestyret vil rette stor anerkjennelse til ansatte som har bidratt til resultatet. 

 

Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå rutinene for helsepersonells kontakt med barnehage 

og skole når foreldre er psykisk syke og/eller rusmisbrukere. 

 

 
Vedlegg:  

- Tilsynsrapport tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykiske lidelser. 

 

 

Vedlegg til sak 
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13/18 Årsrapport kemneren i Grimstad kommune 2017 

 
Arkivsak-dok.  18/02925-2 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 12.03.2018 13/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Årsrapport og årsregnskap for 2017 fra kemneren i Grimstad og Lillesand, samt kontrollrapport 

2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Grimstad kommune tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av «instruks for skatteoppkrever» av 8. april 

2014. Skatteoppkreveren skal utarbeide en årsrapport som skal omtale alle ansvarsområder angitt 

i skatteoppkreverinstruksen, dvs. skatteoppkreverens virksomhet, skatteregnskapet, innfordring 

av krav og arbeidsgiverkontrollen. 

 

Grimstad og Lillesand kommune opprettet 01.09.2006 et felles skatteoppkreverkontor. Fra 

01.01.2015 ble samarbeidet utvidet til et administrativt vertskommunesamarbeid med Grimstad 

som vertskommune. Årsrapporten fra kemneren er derfor en felles rapport for begge 

kommunene. Kemnerkontoret er samlokalisert med skattekontoret og Interkommunal 

arbeidsgiverkontroll. 

 

Kemneren er organisatorisk lagt til virksomhetsstyring og faglig underlagt skatteetaten. 

Kemnerkontoret består av 4,1 årsverk, i tillegg brukes det 1,5 årsverk på innkreving av 

kommunale eiendomsavgifter og andre kommunale krav for Grimstad kommune. Etter kemneren 

sin vurdering har kontoret en minimumsbemanning i forhold til å kunne opprettholde en 

tilfredsstillende kvalitet i oppgaveløsningen. Kemneren finner allikevel bemanningssituasjonen 

forsvarlig. Dette begrunnes i at staben består av høyt kvalifiserte og effektive medarbeidere som 

behersker oppgavene godt og arbeider rasjonelt. Grunnet en beskjeden bemanning skriver 

kemneren at man er sårbare ved sykdom eller om nøkkelpersoner skulle slutte. 

 

Årsrapporten viser en økning i skatteinntektene for Grimstad kommune (kommunens andel) fra 

2016 til 2017 på 15,47 %. Som utgjør 93,5 millioner kroner og er 33,7 millioner kroner mer enn 

budsjettert. Grimstad kommune har hatt en betydelig vekst i skatteinntektene godt over 

landsgjennomsnittet på 4,4%. I budsjettet for 2017 hadde Grimstad kommune budsjettert med en 

skatteinngang på kr. 595,7 millioner kroner, mens skatteinngangen ble 697,8 millioner kroner. 

Årsaken til den gode skatteinngangen kan forklares med store restskatter hos enkeltskatteytere, 

samt solid overskudd på marginkontoen. I tillegg har endringen av fordelingsnøkkelen etter 

likningen blitt endret fra 32,87 % til 33,81%. 

 

Skatteetaten var mars 2017 på kontrollbesøk hos kemneren og ble gitt pålegg om 

skattedirektoratets retningslinjer ved inngåelse av betalingsavtaler må følges. Kontrollen 

avdekket at kontoret har hatt en noe mangelfull vurdering av vilkårene for å få innvilget 
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betalingsavtale, samt at det i noen tilfeller manglet skriftlig søknad og dokumentasjon av 

økonomiske forhold som i ettertid gjør det vanskelig å vurdere om vilkårene for å innvilge 

betalingsavtalen er tilstede. Kemneren har tatt dette opp med aktuelle saksbehandlere, 

retningslinjene er gjennomgått på kontormøte og rutinene revidert.  

 

Skatteoppkreveren i Grimstad er med i den interkommunale arbeidsgiverkontrollen i Agder som 

er lokalisert i Grimstad. Det ble i 2017 gjennomført 44 kontroller som utgjør 5,2 % antall 

leverandører av lønns- og trekkoppgaver (LTO) i kommunen. Resultatkravet for avholdte 

arbeidsgiverkontroller var for 2017 satt til 5%.  

 

Skatteetaten har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i 

henhold til gjeldende regelverk på følgende områder: 
- Internkontroll 

- Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet 

- Skatte- og avgiftsinnkreving 

- Arbeidsgiverkontroll 

 

Basert på de kontrollene som skatteetaten har gjennomført, finner de at 

skatteoppkreverfunksjonen har utført sin virksomhet i det alt vesentlige i samsvar med gjeldende 

regelverk. Skatteetaten påpeker samtidig pålegget om å sørge for at retningslinjene i 

Skattedirektoratets melding nr. 9/11 følges opp ved inngåelse av betalingsavtaler. Skatteetatens 

kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Grimstad kommune er vedlagt saken. 

 

Årsrapport og årsregnskapet for 2017 fra kemneren i Grimstad kommune, samt kontrollrapport 

2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Grimstad kommune legges frem for 

kontrollutvalget til orientering. 

 

 

 
Vedlegg:  

- Årsrapport og årsregnskap 2017 Kemneren i Grimstad og Lillesand 

- Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Grimstad kommune 

 

 

Vedlegg til sak 
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14/18 Orientering fra revisor 12.03.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00118-3 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 12.03.2018 14/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

 

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

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

gjennom året. 
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15/18 Eventuelt 12.03.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00119-3 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 12.03.2018 15/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret 

2. Neste møte blir 23.04.2018 kl. 09.00 

3. Eventuelt 

a. 2 henvendelser om veirett og fradeling av eiendom 

b. Henvendelse fra Erna-Marie Storenes 

c. Henvendelse om vedtak om driftsstilskudd til ikke-kommunal barnehage 

 

 
Vedlegg:  

- Henvendelse fra Trondahl om vedtak driftstilskudd ikke-kommunale barnehager 

- Henvendelse fra Storenes av 22.01.2018 

- Henvendelse fra Gabrielsen om saksbehandling i en fradelingsak 

- Henvendelse fra Erlandsen om veirett og fradelingsak 

 

 

Vedlegg til sak 
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