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Møteprotokoll  
 

Grimstad kontrollutvalg 

 
Dato: 12.03.2018 kl. 9:00 
Sted: Rådhuset, formannskapssalen 
Arkivsak: 18/00113 
  
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 Elin Slaattten 

Hovedrevisor Arne Kjell Tellefsen 

Forvaltningsrevisor Camilla Eriksrud sak 10/18 

Ordfører Kjetil Glimsdal 

Rådmann Tone Marie Nybø Solheim 

PwC v/partner Reidar Henriksen sak 7/18 

Temark daglig leder Line Bosnes Hegna og sekretær Sander Haga Ask 

Kommunalsjef Bjørn Kristian Pedersen sak 10/18 

Skolefaglig rådgiver Anette Meling sak 10/18 

 

 

 
  
Protokollfører: Sander Haga Ask og Line Bosnes Hegna 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

2/18 18/00113-8 Godkjenning av møteinnkalling 12.03.2018 3 

Møteprotokoll 
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2/18 18/00113-9 Godkjenning av protokoll fra møtet 23.01.2018 4 

Saker til behandling 

7/18 15/14310-235 Leverandørkontrolloppdraget til PwC i Grimstad kommune 5 

8/18 17/11734-39 Orientering om håndteringen av varslingssak 7 

9/18 15/14310-236 Rapport fra e-postanalyse i innkjøpssaken 8 

10/18 17/04370-100 
Orientering om kommunens rutiner for å forebygge og håndtere 

mobbesaker 
10 

11/18 18/03868-1 
Orientering om sikring av personopplysninger og hvordan hindre 

"datasnoking" 
11 

12/18 18/03134-2 
Tilsyn med tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk 

lidelser 
12 

13/18 18/02925-2 Årsrapport kemneren i Grimstad kommune 2017 13 

14/18 18/00118-3 Orientering fra revisor 12.03.2018 14 

15/18 18/00119-3 Eventuelt 12.03.2018 15 

    

 

 
Grimstad, 12.03.2018 

 

 

Gunnar Topland        Sander Haga Ask 

Kontrollutvalgsleder        Sekretær 
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Møteinnkalling 

2/18 Godkjenning av møteinnkalling 12.03.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 12.03.2018 2/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

2/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 23.01.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 12.03.2018 2/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møtet 23.01.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møtet 23.01.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



 

 5  

 

Saker til behandling 

7/18 Leverandørkontrolloppdraget til PwC i Grimstad kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 12.03.2018 7/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

PwC v/partner Reidar Henriksen orienterte om oppdraget i forbindelse med 

leverandørkontrollen i Farm In Action, læringspunkter for kommunen og beskrivelser av 

mulig innkjøpsfunksjon. Han svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

Rådmann Tone Marie Nybø Solheim orienterte om PwC sitt oppdrag for Grimstad kommune 

og tiltak som var iverksatt i bakgrunn av resultatene. 

 

Møtet ble lukket, koml § 31 nr. 2, jf. fvl. §13 første ledd 2) 

Rådmannen orienterte utvalget om innholdet i presentasjonen fra PwC som ble lagt frem i 

møte, men som PwC ikke vil utlevere til kommunen og kontrollutvalget. 

 

Møtet ble åpnet. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

 

«Kontrollutvalget konstaterer at PwC ikke vil utlevere det forespurte dokumentet. Dette 

mener kontrollutvalget er problematisk med hensyn til demokratisk kontroll av kommunen. 

Rådmannen har i lukket møte orientert om innholdet i det aktuelle dokumentet. 

 

Kontrollutvalget oppfordrer kommunen til å omtale bl. a. følgende punkter i avtale med 

private leverandører; innsyn, leverandørkontroll og databehandleravtale. 

  

Kontrollutvalget tar for øvrig orienteringen til etterretning og anser saken som avsluttet.» 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget konstaterer at PwC ikke vil utlevere det forespurte dokumentet. Dette mener 

kontrollutvalget er problematisk med hensyn til demokratisk kontroll av kommunen. 

Rådmannen har i lukket møte orientert om innholdet i det aktuelle dokumentet. 

 

Kontrollutvalget oppfordrer kommunen til å omtale bl..a. følgende punkter i avtale med 

private leverandører; innsyn, leverandørkontroll og databehandleravtale. 
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Kontrollutvalget tar for øvrig orienteringen til etterretning og anser saken som avsluttet 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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8/18 Orientering om håndteringen av varslingssak 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 12.03.2018 8/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Møtet ble lukket. Koml § 31 nr.2, fvl § 13 første ledd 1).  

 

Rådmann orienterte om håndteringen av varslingssaken. 

 

Møtet ble åpnet.  

 

Rådmannen kommenterer spørsmål om habilitet i forhold til bruk av KS advokatene sett i lys 

av hennes tidligere jobb i KS. Det er konkludert med at det ikke foreligger 

habilitetsproblemer. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Saken tas til orientering.  

Kontrollutvalget ber om å bli orientert når det er konkludert i de ulike varslingssakene. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering.  

Kontrollutvalget ber om å bli orientert når det er konkludert i de ulike varslingssakene. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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9/18 Rapport fra e-postanalyse i innkjøpssaken 

 
Behandlet av 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 Advokatfirmaet Hjort om e-postanalyse til orientering og 

avslutter nå undersøkelsene relatert til innkjøpssaken. 

 

 

Møtebehandling 

Rapporten ble lagt frem i utvalget. Rådmannen svarte på spørsmål fra utvalget. 

Temark redegjorde for sin journalgjennomgang. 

 

Kontrollutvalgsmedlem Jarle Christiansen kom med følgende endringsforslag (i kursiv): 

 

«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 kommunestyret tar stilling til om saken skal anmeldes til 

politiet.  
 

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: 

 

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

avslutter nå kommunens egen undersøkelsene relatert til innkjøpssaken. 

 

Kommunestyret anmelder saken til politiet. 
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Votering 

Jarle Christiansens forslag vedtatt med 3(Erichsen, Christiansen, Erlandsen) mot 2 stemmer 

(Topland, Skaiaa). 

 

 

Vedtak  

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 kommunestyret tar stilling til om saken skal anmeldes til 

politiet.  

 

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: 

 

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

avslutter nå kommunens egen undersøkelsene relatert til innkjøpssaken. 

 

Kommunestyret anmelder saken til politiet. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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10/18 Orientering om kommunens rutiner for å forebygge og håndtere 

mobbesaker 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 12.03.2018 10/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar administrasjonen redegjørelse til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Administrasjonen orienterte om arbeidet med ny plan og rutine for forebygging og håndtering 

av mobbesaker og andre krenkelser. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar administrasjonen redegjørelse til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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11/18 Orientering om sikring av personopplysninger og hvordan hindre 

"datasnoking" 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 12.03.2018 11/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmannen orienterte om hvordan kommunen sikrer personopplysninger og innføringen av 

GDPR. 

 

Tilleggsforslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om GDPR i desember. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om GDPR i desember. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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12/18 Tilsyn med tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk 

lidelser 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 12.03.2018 12/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten fra fylkesmannen til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget er godt fornøyd med at tilsynet  

 

 

Tilleggsforslag fremsatt i møtet: 

…og har med tilfredshet notert seg rapportens positive konklusjoner. 

 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten fra fylkesmannen til orientering og har med tilfredshet 

notert seg rapportens positive konklusjoner. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



 

 13  

 

13/18 Årsrapport kemneren i Grimstad kommune 2017 

 
Behandlet av 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. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget gikk igjennom årsrapporten fra kemneren. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

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

kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Grimstad kommune tas til 

orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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14/18 Orientering fra revisor 12.03.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 12.03.2018 14/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Det ble orientert om bytte av ny hovedrevisor i kommunen, avslutningen av 

årsoppgjørskontrollene og utfordringer med overgangen til nytt ERP-system. 

 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke orienterte om status i 

arbeidet med forvaltningsrevisjonen om budsjettering og økonomistyring i helse og 

omsorgssektoren. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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15/18 Eventuelt 12.03.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 12.03.2018 15/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret 

a. Rapport overordnet eierskap og eierstyring ved kommunale selskaper 

behandlet 26.02.2018. 

2. Neste møte blir 23.04.2018 kl. 09.00 

3. Eventuelt 

a. Henvendelse om veirett og fradeling av eiendom Guldmandsveien 

Kontrollutvalget vedtok enstemmig at Hege Erlandsen var inhabil til å 

behandle henvendelsen om Guldmandsveien.  

Rådmannen orienterte kort om habilitetsreglene. Saken er til behandling hos 

byggesaksavdelingen og kontrollutvalget ønsker ikke å se på saken så lenge 

den er til behandling. 

 

b. Henvendelse fra Gabrielsen om veirett og fradeling. 

Kontrollutvalget vedtok enstemmig at Hege Erlandsen var inhabil til å 

behandle henvendelsen fra Gabrielsen. 

Rådmannen orienterte om håndteringen av henvendelsen fra Gabrielsen og det 

er iverksatt en faktaundersøkelse i saken. Kontrollutvalget ønsker å bli 

orientert om resultatet av faktaundersøkelsen når den foreligger.. 

 

c. Henvendelse fra Erna Marie Storenes 

Kontrollutvalget diskuterte henvendelsen til Storenes og ønsker å bli orientert 

om den generelle saksbehandlingen av slike saker i forbindelse med 

oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen i septembermøtet. 

 

d. Henvendelse om vedtak om driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager. 

Rådmannen orienterte om tilskuddsordningen for barnehager og den aktuelle 

saken. Kontrollutvalget behandler ikke enkeltsaker og viser til 

klagemulighetene som finnes. 

 

e. Orienteringssak til teknisk utvalg om ulovlighetsoppfølging. Kontrollutvalget 

tok den til orientering. 

 

f. Sekretariatet orienterte om rutinene for oversending av dokumenter som et 

unntatt offentlighet fra kommunen til kontrollutvalget. 

 

g. Sekretariatet orienterte om Temark sin vårkonferanse 19.04.2018 i 

Kristiansand. Medlemmene vil få egen invitasjon per e-post senere. 
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Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

 


	Møteprotokoll
	Grimstad kontrollutvalg

