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Møteprotokoll  
 

Arendal kontrollutvalg 

 
Dato: 14.03.2018 kl. 9:00 – 14:30 
Sted: Arendal Kultur- og rådhus, Komitérom 252 Barbu 
Arkivsak: 18/00131 
  
Til stede:  Per-Jakob Haakstad (leder), Liv Andersen (nestleder), Anne Rostad (medlem), 

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

- 

  
Forfall:  - 
  
Andre: Enhetsleder institusjon Svein Elgvin, sak 9/18 

Kommunalsjef HR, IKT og kvalitet Karl Mork, sak 10/18 
Juridisk seniorrådgiver Sindre Kvammen, sak 11/18 
Juridisk seniorrådgiver Charlotte Raudsandmoen, sak 12/18 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes, sak 9-13/18 + 18/18 
Forvaltningsrevisor Camilla N. Eriksrud, sak 14/18 
Daglig leder Aust-Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke 
 

  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  
 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

2/18 18/00131-9 Godkjenning av innkalling 14.3.2018 3 

Møteprotokoll 

2/18 18/00131-8 Godkjenning av protokoll 24.1.2018 4 

Saker til behandling 
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9/18 18/04019-1 Uønsket hendelse Tromøy bokollektiv 5 

10/18 16/13916-9 Oppfølging av tilsyn med arkiv 2016 6 

11/18 17/07193-6 Varslingsrutiner Arendal kommune januar 2018 7 

12/18 16/11591-18 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Kommunale foretak i Arendal 
kommune 

8 

13/18 17/02783-10 
Rapport fra forvaltningsrevisjonen Styring, organisering og 
ressursbruk på barnehageområdet 

9 

14/18 18/03923-2 
Bestilling av forvaltningsrevisjonen Psykososialt miljø i skole og 
barnehage 

11 

15/18 18/03889-1 Årsmelding 2017 Arendal kontrollutvalg 12 

16/18 18/03945-1 Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018 Arendal 13 

17/18 18/02703-3 Årsrapport kemneren i Arendal 2017 14 

18/18 18/00137-3 Orienteringer fra revisor 14.3.2018 15 

19/18 18/00143-3 Referatsaker 14.3.2018 16 

20/18 18/00149-3 Eventuelt 14.3.2018 17 

    

 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
9-13/18, 18/18, 14-17/18, 19-20/18. 
 
 
Arendal, 14.03.2018 
 
 
Per-Jakob Haakstad      Benedikte Muruvik Vonen 
Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

2/18 Godkjenning av innkalling 14.3.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 14.03.2018 2/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Innkalling til møte 14.3.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Innkalling til møte 14.3.2018 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

2/18 Godkjenning av protokoll 24.1.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 14.03.2018 2/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 24.1.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 24.1.2018 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

9/18 Uønsket hendelse Tromøy bokollektiv 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 14.03.2018 9/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Enhetsleder institusjon Svein Elgvin redegjorde for hendelsen ved Tromøy bokollektiv, 
tilsynet etter denne og arbeidet i kommunen for å følge opp tilsynet. Han la frem sluttrapport 
fra Fylkeslegen og svarte på spørsmål. 
 
Tilleggsforslag til vedtak fremsatt i møtet: 
…og kontrollutvalget viser til at Fylkeslegen har avsluttet tilsynet. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Redegjørelsen tas til orientering og kontrollutvalget viser til at Fylkeslegen har avsluttet 
tilsynet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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10/18 Oppfølging av tilsyn med arkiv 2016 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 14.03.2018 10/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering, og ber om å få tilsendt dokumentasjon på 
endelig lukking av tilsynet når denne foreligger. 
 
 
Møtebehandling 
Kommunalsjef Karl Mork redegjorde for arbeidet med oppfølging av tilsynet og svarte på 
spørsmål. Han viste til at tilbakemelding til Statsarkivet vedr. de to siste avvikene vil bli sendt 
om kort tid. Han går ut fra at de får lukket avvik 4 om kort tid, det kan bli nødvendig å be om 
utsatt frist for avvik 8. Tilbakemelding fra ledere og nøkkelpersoner om at arbeidet har vært 
nyttig. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering, og ber om å få tilsendt dokumentasjon på 
endelig lukking av tilsynet når denne foreligger. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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11/18 Varslingsrutiner Arendal kommune januar 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 14.03.2018 11/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Redegjørelsen og de nye varslingsrutinene for Arendal kommune tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Juridisk seniorrådgiver Sindre Kvammen redegjorde for Arendal kommunes nye 
varslingsrutiner og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Redegjørelsen og de nye varslingsrutinene for Arendal kommune tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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12/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Kommunale foretak i Arendal 
kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 14.03.2018 12/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Forslag til vedtak legges frem i møtet. 
 
 
Møtebehandling 
Juridisk seniorrådgiver Charlotte Raudsandmoen redegjorde for hvordan 
forvaltningsrevisjonen er fulgt opp og svarte på spørsmål. Vedr. vedtakets punkt 2 avklaring 
av hva som defineres som havnekapital: KS har levert rapport til Arendal Havn, jf. sak i 
bystyret oktober 2017. NOU vedr. nytt lovverk er nå på høring. Ny sak til bystyret vil komme 
vedr. dette. Vedtakets punkt 3 er oppfylt. Vedtakets punkt 4 vil tas inn i sak om ny 
eierskapsstrategi, som forventes til bystyret i april 2018. 
 
Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Kontrollutvalget tar den foreløpige redegjørelsen til orientering. Kontrollutvalget ber 
rådmannen om ny orientering knyttet til oppfølging av bystyrets vedtak punkt 2 og 4 i løpet 
av våren 2018. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak fremlagt i møtet. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar den foreløpige redegjørelsen til orientering. Kontrollutvalget ber 
rådmannen om ny orientering knyttet til oppfølging av bystyrets vedtak punkt 2 og 4 i løpet 
av våren 2018. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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13/18 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Styring, organisering og 
ressursbruk på barnehageområdet 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 14.03.2018 13/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar rapporten Styring, organisering og ressursbruk på barnehageområdet til 
orientering og oversender den til bystyret med følgende innstilling til vedtak: 
 
Bystyret tar rapporten Styring, organisering og ressursbruk på barnehageområdet til 

orientering og ber rådmannen: 
- Foreta risikovurderinger i forhold til de negative tendensene i utvikling av antall barn i 

barnehagene sett opp mot organisering av ressursene i de kommunale barnehagene. Dette bør 
sees i sammenheng med at kommunen allerede i dag har høye kostnader per barn i barnehage 

i forhold til sammenlignbare kommuner. 
- Være oppmerksom på den økende tendensen til sykefravær i enkelte barnehageenheter, da det 

høye sykefraværet kan utgjøre en betydelig risiko knyttet til kommunens ressursbruk på 

barnehageområdet. 

 

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig plan for tiltak som settes i 

gang for å følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger i utvalgets junimøte 2018. Senest til 

kontrollutvalgets andre møte i 2019 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig 

tilbakemelding på hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt 

dette arbeidet har gitt. 

 
 
Møtebehandling 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke la frem rapporten Styring, 
organisering og ressursbruk på barnehage og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar rapporten Styring, organisering og ressursbruk på barnehageområdet til 
orientering og oversender den til bystyret med følgende innstilling til vedtak: 
 
Bystyret tar rapporten Styring, organisering og ressursbruk på barnehageområdet til 

orientering og ber rådmannen: 
- Foreta risikovurderinger i forhold til de negative tendensene i utvikling av antall barn i 

barnehagene sett opp mot organisering av ressursene i de kommunale barnehagene. Dette bør 

sees i sammenheng med at kommunen allerede i dag har høye kostnader per barn i barnehage 
i forhold til sammenlignbare kommuner. 

- Være oppmerksom på den økende tendensen til sykefravær i enkelte barnehageenheter, da det 
høye sykefraværet kan utgjøre en betydelig risiko knyttet til kommunens ressursbruk på 
barnehageområdet. 

 



 

 10  

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig plan for tiltak som settes i 

gang for å følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger i utvalgets junimøte 2018. Senest til 

kontrollutvalgets andre møte i 2019 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig 

tilbakemelding på hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt 

dette arbeidet har gitt. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
  



 

 11  

 
14/18 Bestilling av forvaltningsrevisjonen Psykososialt miljø i skole og 
barnehage 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 14.03.2018 14/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonen Psykososialt miljø i skole og barnehage fra 
Aust-Agder Revisjon IKS i tråd med fremlagt plan. Rapport fra prosjektet forventes klar til 
behandling i kontrollutvalgets første møte i 2019. 
Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om prosjektets fremdrift underveis. 
 
 
Møtebehandling 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke redegjorde for fremlagt 
prosjektplan og svarte på spørsmål. Forvaltningsrevisor Camilla N. Eriksrud var til stede 
under behandlingen og ga utfyllende kommentarer. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonen Psykososialt miljø i skole og barnehage fra 
Aust-Agder Revisjon IKS i tråd med fremlagt plan. Rapport fra prosjektet forventes klar til 
behandling i kontrollutvalgets første møte i 2019. 
Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om prosjektets fremdrift underveis. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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15/18 Årsmelding 2017 Arendal kontrollutvalg 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 14.03.2018 15/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget for 2017 slik den foreligger. 
Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende innstilling til vedtak: 
 
Bystyret tar Årsmelding 2017 Arendal kontrollutvalg til orientering og anser den for å gi en 
tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2017. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretær la frem forslag til årsmelding 2017 Arendal kontrollutvalg og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget for 2017 slik den foreligger. 
Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende innstilling til vedtak: 
 
Bystyret tar Årsmelding 2017 Arendal kontrollutvalg til orientering og anser den for å gi en 
tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2017. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/18 Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018 Arendal 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 14.03.2018 16/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretær viste kort til bakgrunnen for saken. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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17/18 Årsrapport kemneren i Arendal 2017 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 14.03.2018 17/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar årsrapport og årsregnskap 2017 fra skatteoppkreveren i Arendal 
kommune til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretær viste kort til saken og svarte på spørsmål. Arbeidsgiverkontrollen sin rolle i 
tverretatlige team som jobber med avdekking av arbeidslivskriminalitetssaker ble bemerket. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar årsrapport og årsregnskap 2017 fra skatteoppkreveren i Arendal 
kommune til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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18/18 Orienteringer fra revisor 14.3.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 14.03.2018 18/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes orienterte om løpende revisjonsoppgaver 
og svarte på spørsmål.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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19/18 Referatsaker 14.3.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 14.03.2018 19/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 

1. Behandling i bystyret av saker fra/av særlig interesse for kontrollutvalget: 
a. 25.01.2018: 

i. PS 18/1 Referatsaker til bystyret 25.01.2018 (protokoll og orientering KU) 
ii. PS 18/2 Nye vedtekter for Arendal Eiendom KF 

iii. PS 14/4 Vedtekter Arendal Havn KF 
iv. PS 18/5 Forslag til endrede varslingsrutiner etter arbeidsmiljøloven 

b. 15.02.2018: 
i. PS 18/22 Interpellasjoner til bystyret 15.02.2018 

4. Interpellasjon vedr. varsling 
5. Interpellasjon vedr. verneverdig bebyggelse 

2. Post inn/post ut. Vedr. tilførselsvei E 18: Siste svar er sendt, sak avsluttet fra kontrollutvalgets 
side. Vedr. Garthafjorden hytteområde: Sak avsluttet fra kontrollutvalget sin side, sekretær 
sender avsluttende brev. 

3. Drøftinger etter NKRFs Kontrollutvalgskonferanse. Kontrollutvalget ønsker en orientering om 
hvordan Arendal kommune har forberedt seg til implementering av nye personvernregler 
(GDPR).  

4. Temark Vårkonferanse 19.4.2018 
5. Neste møte 9.5.2018 

 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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20/18 Eventuelt 14.3.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 14.03.2018 20/18 
 
 
  
 
Møtebehandling 

- Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre et virksomhetsbesøk – gjerne hos Arendal Havn KF. 
- Kontrollutvalget ønsker at orienteringer i møtene følges opp med et skriftlig sammendrag fra 

den som gir orienteringen. 
- Hvordan håndterer kommunen som arbeidsgiver varsler på ansatte fra innbyggere/brukere? 
- Hvordan arbeides det med ansattes bevissthet omkring taushetsplikt? 

 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


