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Møteinnkalling 

3/18 Godkjenning av møteinnkalling 23.04.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00113-15 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.04.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkallingen godkjennes. 
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Møteprotokoll 

3/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 12.03.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00113-16 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.04.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møtet 12.03.2018 godkjennes. 

 

 

 
Vedlegg:  

- Protokoll Grimstad kontrollutvalg 12.03.2018 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

16/18 Vurdering av habilitet i forbindelse med leverandørkontrollen 

 
Arkivsak-dok.  15/14310-249 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.04.2018 16/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å innføre en praksis hvor det alltid skal vurderes å 

dokumentere og arkivere habilitetsvurderinger, og at dette skal dokumenteres i forbindelse med 

anskaffelser og undersøkelser. 

 

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å påse at kommunen selv avgjør habiliteten til egne 

ansatte og at råd fra eksterne rådgivere skal bli skriftlig dokumentert. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget har tidligere blitt orientert om gjennomføringen av leverandørkontrollen og 

senest i forrige møte hvor også PwC orienterte om sitt arbeid. I ettertid av møtet har det kommet 

frem informasjon og blitt stilt spørsmål ved habiliteten til ansatte og vurderingen av denne i 

forbindelse med leverandørkontrollen. På bakgrunn av dette har kontrollutvalget et ønske om å 

bli orientert om eventuelle habilitetsvurderinger gjort i forbindelse med leverandørkontrollen. 

 

 

Saksopplysninger: 

Habilitetsreglene for kommunalt ansatte kommer av forvaltningsloven kapittel 2. 

Forvaltningsloven § 6 sier at en offentlig tjenestemann er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for 

en avgjørelse eller treffe en avgjørelse hvis personen er part i saken, er i nær slekt med en part, er 

eller har vært gift eller forlovet med en part, fungerer som verge eller fullmektig på vegne av en 

part eller har en ledende stilling i styret eller bedriftsforsamling som er part i saken. Videre sier 

andre ledd i samme paragraf at man er inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet 

til å svekke tilliten til hans upartiskhet. Det skal da legges vekt på om avgjørelsen vil innebære 

særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller en person med nær tilknytning. Fjerde ledd i § 6 

sier at reglene om inhabilitet ikke får anvendelse dersom det er åpenbart at tjenestemannens 

tilknytning til saken eller partene ikke vil påvirke hans standpunkt og private eller offentlige 

interesser tilsier at han viker sete.  

 

I forvaltningsloven § 8 står det at det er tjenestemannen selv som avgjør sin habiliteten og 

dersom en part eller tjenestemannen selv finner grunn til det, kan avgjørelsen om habilitet 

avgjøres av nærmeste overordnede. Det kan oppnevnes en stedfortreder for en inhabil 

tjenestemann jfr. fvl. § 9. Habilitetsbestemmelsene gjelder for alle ansatte i kommunen og 

enhver annen som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan jfr. fvl. § 10. 
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I en artikkel publisert av Agderposten på nett 27.03.2018 står det at rådmannen uttalte mai 2017 

at habilitetsvurdering er gjort og arbeidsnotater utarbeidet av PwC og er ikke i våre arkiv. En av 

enhetslederne skal ha snakket med PwC vedrørende inhabilitet og følgende fremgår av en e-post 

fra enhetsleder til rådmannen 15.05.2017: «…han sier da at vi kun har levert dokumentasjon til 

dem. Vi har ikke utført en leverandørkontroll. Vi er ikke inhabile til å levere dokumentasjon. 

Gjennomføring av leverandørkontroll har vi satt bort og da faller utfordringen med inhabilitet 

bort». 

 

PwC v/ partner Reidar Henriksen har uttalt en i e-post til rådmannen av 21.03.2018 med 

henvisning til overnevnte e-post at enhetslederne var habile til å levere dokumenter til PwC i 

forbindelse med leverandørkontrollen. Videre uttaler Henriksen i e-posten: «Vurderingen av 

akkurat dette spørsmålet vil ikke nødvendigvis være gjenstand for en egen skriftlig 

dokumentasjon, men som tidligere nevnt er risiko og uavhengighetsvurderinger en del av våre 

interne arbeidspapirer som ihht PwC policy ikke deles». 

 

Rådmannen har tidligere uttalt at kontaktpersonene ble oppnevnt etter hvem som hadde oversikt 

og tilgang til de nødvendige dokumenter. Det var rent praktiske årsaker at de to enhetslederne 

ble oppnevnt som kontaktpersoner. Utfra e-postkommunikasjonen mellom kommunen og PwC 

kan det virke som det var PwC som gjennomførte en vurdering av habiliteten til kommunens 

kontaktpersoner. I henhold til forvaltningsloven § 10 er det den enkelte ansatte selv eller 

nærmeste overordnede som avgjør habiliteten i det enkelte tilfelle. Dette utelukker ikke at 

rådmannen kan vurdere habiliteten til sine ansatte og ved behov innhente eksterne råd så lenge 

kommunen selv fatter avgjørelsen. Det er uklart om PwC fikk i oppdrag å vurdere habiliteten til 

kommunens kontaktpersoner på vegne av kommunen eller om PwC sin vurdering av habilitet er 

en del av en revisors selvstendige risiko og uavhengighetsvurdering av datamateriale som blir 

mottatt. For førstnevnte burde i så fall PwC gitt en formell tilbakemelding til kommunen om 

deres vurdering før kommunen tok endelig standpunkt.  

 

Rådmannen har i en e-post til sekretariatet forklart at det i oppstartsmøtet for 

leverandørkontrollen ble avklart hvordan arbeidsfordelingen skulle være. Videre står det: «Vi 

etterspurte i mai i fjor, etter forespørsel, om PwC hadde gjort en habilitetsvurdering. Dette ble 

muntlig bekreftet. Vi etterspurte i mars i år om de hadde skriftliggjort habilitetsvurderingen, og 

fikk til svar at det var gjort som en del av risiko og uavhengighetsvurderingen deres, og dermed 

et internt arbeidsdokument. I etterkant har vi gått igjennom hvorvidt vi selv burde, i denne saken, 

gjort habilitetsvurdering, og fått vår jurist til å vurdere forholdet til habilitet». 

 

Habilitetsvurderingen utført vår 2018 som det refereres til følger vedlagt.  

 

Det er kommunens ansvar å vurdere og ta stilling til habiliteten til sine ansatte. Det kan utfra e-

posten i mai 2017 se ut til at det har vært en form for vurdering av habilitet utført av PwC på 

vegne av kommunen, men det kommer ikke frem at det har blitt gitt noen skriftlig vurdering på 

spørsmålet. Det er ikke noe krav i lovverket om at habilitetsvurderinger må være skriftlig. Hvis 

en ekstern rådgiver bistår ved en habilitetsvurdering er det på oppdrag fra kommunen og det kan 

argumenteres for at det i så fall burde være levert en skriftlig tilbakemelding på bestillingen. Av 

det PwC partner Reidar Henriksen skriver kan det virke som at PwC ikke har sendt noe skriftlig 

dokumentasjon om habilitetsvurderinger til kommunen, noe som stemmer overens med det 

rådmannen har forklart om at de senere har forespurt om det foreligger skriftlige vurderinger. 

Grimstad kommune har deretter gjennomført en egen vurdering av habilitetsspørsmålet.  

 

I Agderpostens artikkel av 03.04.2018 uttaler professor i juss Jan Frithjof Bernt slik om saken: 
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«Ansvaret for å påse at det ikke foreligger inhabilitet, påligger selvsagt kommunen. Hvis det er 

slik at disse inhabilitetsvurderingene bare er foretatt av eller for PwC og bare finnes i PwCs 

arkiver, er det en alvorlig svikt fra kommunens side å akseptere dette. Kommunen har et 

selvstendig ansvar for å foreta en slik vurdering, dette kan ikke overlate til PwC, og de 

vurderinger som er foretatt skal selvsagt være sendt til kommunen og arkivert der». 

 

Det kan også stilles spørsmål ved om kommunen burde la en privat tjenesteyter vurdere 

habiliteten til kommunalt ansatte for sitt eget oppdrag. I hvilken grad PwC har hatt kjennskap til 

alle momenter ved saken og mulige habilitetsutfordringer for ansatte før de har startet oppdraget 

sitt er uvisst, men lite sannsynlig. Kommunen er som regel i bedre posisjon til å vurdere egen 

habilitet. Med tanke på at administrasjonen i ettertid av leverandørkontrollen har gjennomført en 

egen habilitetsvurdering, har det vært behov for å dokumentere habilitetsvurderingen og 

vurderingen gjort mai 2015 burde dermed blitt skriftliggjort. Videre kan det stilles spørsmål ved 

om habilitetsvurderingen gjort av PwC var en habilitetsvurdering for kommunen eller revisors 

egen risiko og uavhengighetsvurdering av materiale som ble overlevert. Det er forskjell på en 

vurdering av habiliteten for kommunalt ansatte etter forvaltningsloven og revisors faglige 

vurderinger av kvaliteten på overlevert datamateriale. 

 

Når kommunen oppnevner kontaktpersoner for revisor eller en privat leverandør er det ikke 

uvanlig at dette er en person med kjennskap og tilhørighet til saken som vurderes. Dette fordi det 

vil være praktisk og effektivt at det er personer som vet hvor informasjonen som etterspørres er 

lagret og raskt kan ekspedere den. Uavhengig av hvem som er kontaktperson for oppdraget er det 

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

seg faglig objektiv til de fakta som legges frem. Hvorvidt datamateriale og informasjonen som 

leveres skriftlig eller muntlig er endret eller påvirket av personers subjektive mening er det 

revisors faglige ansvar å vurdere fortløpende. Slik PwC v/ partner Reidar Henriksen uttaler, kan 

det se ut til at PwC har gjort vurderinger av dette. Det har kommet påstander om at 

kontaktpersonene kan ha endret eller manipulert informasjon og påvirket PwC i deres 

vurderinger. Sekretariatet har ikke dokumentasjon som underbygger disse påstandene og det vil 

være vanskelig å ettergå påstandene. Skulle det medføre riktighet vil PwC sine vurderinger ha 

blitt påvirket av kommunalt ansatte og det kan i så fall stilles spørsmål ved PwC sine 

konklusjoner. Av informasjon oversendt av kommunen har kontaktpersonene først og fremst 

overlevert informasjon som er etterspurt av PwC. I rapporten fra leverandørkontrollen står det at 

PwC har gjennomført oppstartsmøte og avklaringsmøter med kommune. I tillegg har det vært 

løpende dialog med enhetslederne for sosiale tjenester og boveiledertjenesten som også har vært 

kommunens kontaktpersoner.  For kontrollutvalgets del er det vanskelig å ettergå og undersøke 

en eventuell påvirkning av PwC da denne sannsynligvis ville vært muntlig og PwC utleverer 

ikke interne arbeidspapirer og vurderinger. 

 

Rådmannen har i e-post til sekretariatet sagt at det er behov for en lik praksis i kommunen når 

det gjelder habilitetsvurderinger. Det er i kommunen gjort både muntlige og skriftlige 

vurderinger om habilitet. De fleste av vurderingene skal ha blitt gjort av kommunens egen jurist.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Det er enhver kommunalt ansatt sitt ansvar å vurdere sin egen habilitet i alle saker hvor man er 

involvert. I denne saken kan det fremstå som at i hvert fall den ene enhetslederen har vurdert sin 

habilitet på bakgrunn av råd gitt fra PwC. Rådmannen har i ettertid sett et behov for å vurdere 

habiliteten og dokumentere den skriftlig. Sekretariatet synes det er bra at rådmannen har foretatt 

en skriftlig vurdering av habiliteten da dette gjør det lettere å etterprøve vurderingene. Når 

habilitetsvurderinger og andre vurderinger som er av betydning for saken ikke er skriftlig, 

vanskeliggjør det kontrollutvalgets og andre instansers mulighet for å etterprøve avgjørelser. Det 
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er ikke et lovkrav å gjøre habilitetsvurderinger skriftlig, men sekretariatet mener det bør bli 

dokumentert i saker som for eksempel anskaffelser, granskinger og undersøkelser. Dette er saker 

hvor manglende habilitetsvurderinger kan medføre store konsekvenser og kostnader hvis det i 

ettertid påvises inhabilitet. Videre kan det også redegjøres for tiltak iverksatt for å sikre en habil 

saksbehandling. Det er nærliggende å vise til eksempelet om innkjøpssaken hvor en skriftlig 

habilitetsvurdering kunne dempet spekulasjonene og usikkerheten rundt anskaffelsene. 

 

Det er videre etter sekretariatets mening en fordel om kommunen får skriftlig tilbakemelding når 

eksterne rådgivere bistår i habilitetsvurderinger og kommunen tar den endelige avgjørelsen. Hvis 

kommunens vurdering eventuelt avviker fra den eksterne vurderingen bør det dokumenteres. 

Lovverket er tydelig på at det er den enkelte ansatte eller overordnede som har ansvaret for å 

vurdere habiliteten sin. En ekstern part bør ikke vurdere habiliteten til kommunalt ansatte uten at 

kommunen selv tar den endelige avgjørelsen.  

 

Utfra den informasjonen som foreligger kan ikke sekretariatet se at kontaktpersonene har 

tilrettelagt eller tatt en avgjørelse når det gjelder leverandørkontrollen. Det vil tilsi at de ikke er 

inhabile til å levere dokumentasjon eller svare på spørsmål fra PwC. Det fremgår ikke 

informasjon om at det er kontaktpersonene som har bestemt hvilken informasjon PwC har 

mottatt. Dette utelukker ikke at de kan ha forsøkt å påvirke PwC i sine vurderinger, men det er 

PwC sitt ansvar å objektivt vurdere sakens faktum og ikke ta hensyn til subjektive meninger. Så 

lenge man ikke har tilgang til PwC sine interne arbeidsdokumenter må man forholde seg til 

leverandørkontrollen og andre dokumenter som kommunen har mottatt. 

 
Vedlegg:  

- Juridisk vurdering våren 2018 

 

 

Vedlegg til sak 
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17/18 Forvaltningsrevisjon budsjettering og økonomistyring i helse og omsorg 

 
Arkivsak-dok.  17/14988-3 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.04.2018 17/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender saken til kommunestyret med 

følgende forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Budsjettering og økonomistyring i helse og 

omsorg til orientering og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger om å: 
- etablere et mer detaljert og forståelig personalbudsjett som i større grad konkretiserer innholdet i 

budsjetterte årsverk og som viser planlagt bruk av midlertidige tilsatte 

- etablere tilstrekkelige rapporteringsrutiner som kan ivareta en tilfredsstillende årsverksstyring, 

hvor forholdet mellom budsjetterte årsverk og faktiske forbrukte årsverk som minimum fremgår 

- umiddelbart iverksette implementeringen av dokumentasjon og rutiner som danner rammer for 

kommunens beskrivelser av internkontroll, fullmakter, ansvar og myndighet. 

 

Kommunestyret ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding om oppfølgingen av rapporten til 

kontrollutvalget innen juni 2019. 

  

 

 

Bakgrunn for saken: 

I kontrollutvalgets møte 26.10.2018 sak 4/17 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2016-

2019 vedtok kontrollutvalget å bestille forvaltningsrevisjonsprosjektet Budsjettering og 

økonomistyring i helse og omsorg. Prosjektplan ble behandlet og godkjent i samme møte. 

Revisjonen har levert rapporten Budsjettering og økonomistyring i helse og omsorg til 

behandling i kontrollutvalget.  

 

Saksopplysninger: 

Hensikten med forvaltningsrevisjonen har vært å belyse budsjettprosessen avgrenset til sektor for 

helse og omsorg i Grimstad kommune, og om utarbeidet budsjett danner grunnlag for 

tilfredsstillende økonomistyring. Forvaltningsrevisjonen har hatt følgende problemstillinger 

 
1. Hvordan utarbeides årsbudsjett for helse- og omsorgssektoren i Grimstad kommune og er 

budsjetteringsprosessen organisert på en slik måte at den danner grunnlag for tilfredsstillende 

økonomistyring? 

2. Har Grimstad kommune etablert rutiner som sikrer tilfredsstillende økonomistyring innen helse- 

og omsorgssektoren, og opplever personer med budsjettansvar at de har tilstrekkelig kompetanse 

for å ivareta dette ansvaret? 

 

For å besvare problemstillingen har revisjonen intervjuet kommunens øverste administrative 

ledelse, sektorledelse, enhetsledere i helse og omsorg samt øvrig nøkkelpersonell fra 

støttetjenestene som har vært involvert i budsjettprosess og oppfølging av enhetenes 
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økonomistyring. Utover intervjuene har revisjonen også gjennomført dokumentstudier av 

kommunens rutiner og retningslinjer på området. 

 

Revisjonen skriver at enhetslederne i helse og omsorg idet store og hele har en positiv opplevelse 

av gjennomføringen av budsjettprosessen for 2018. Det har fremkommet forhold og områder 

med potensiale for forbedringer, men revisor mener det er naturlig når man har i større grad har 

involvert enhetslederne i prosessen. Dette er blant annet knyttet til informasjon, forutsigbarhet og 

involvering på spesifikke stadier i budsjettprosessen.  Revisjonen mener det er udelt positivt med 

mer involvering siden dette også er mer forpliktende når det kommer til økonomistyring. Videre 

skriver revisjonen at de opplever at rådmannen i høy grad har tatt eierskap til ansvaret for å 

utarbeide et budsjett i tråd med forventinger som gis av kommuneloven. 

 

Tidligere tilnærminger til budsjettering har vært preget av knappe rammer og vært en form for 

disiplinering knyttet til enhetenes bruk av økonomiske midler. «Nedenfra og opp» tilnærming er 

en form for budsjettering som kan være fornuftig å bruke for å skape et realistisk bilde av 

driftskostnader på et gitt tidspunkt. Revisjonen ser indikasjoner på at arbeidet har avdekket 

inkonsistens mellom antatte kostnader og faktiske kostnader til drift, særlig med hensyn til 

årsverksrammer. Kritikken mot «nedenfra og opp» budsjettering vil være at risikoen for at krav 

til effektivisering og kutt viskes ut gjennom tilsvarende økte budsjettkrav fra enhetene, samt at 

det bygges opp økonomiske buffere på enhetsnivå som gir indre handlingsrom for politiske 

prioriteringer. Revisjonen skriver at det i budsjettdokumentet for 2018 er tidligere kutt som var 

lagt inn er blitt reversert som følge av budsjettering «nedenfra og opp».  

 

Gjennomgangen av kommunens budsjettdokumenter viser at det er en utstrakt bruk av 

risikovurderinger og at det er gjort gode vurderinger omkring for flere enheter i helse- og 

omsorgssektoren. Det har vært vanskelig for revisor å bringe på det rene hvilke tiltak som er satt 

inn for å redusere risiko da dette i liten eller ingen grad er omtalt. Tettere oppfølging av enhetene 

gjennom oppfølgingsmøter kan være et godt eksempel på tiltak i denne sammenhengen. 

Revisjonen har registrert at utviklingen i bruken av midlertidige ansatte forholdsmessig har en 

større økning enn faste ansatte i de senere år. Sett i sammenheng med synkende sykefravær 

skaper det noe usikkerhet til realismen i årsverksbudsjettering. En utilsiktet konsekvens av rigid 

årsverksstyring kan være at enhetsledere som følge av begrensninger i tildelt årsverksramme 

finner andre løsninger enn faste tilsatte gjennom eksempelvis økt bruk av midlertidige ansatte 

eller kjøp av tjenester. Revisjonen presiserer at det er forhold ved rapportering av årsverkstall 

som kan skape usikkerhet til faktiske kostnader hvis det kalkuleres inn forhold omkring 

refusjoner knyttet til rettighetsbasert permisjoner og langtidssykefravær. 

 

Under problemstilling nummer to skriver revisjonen at det er flere forhold under gitt 

forutsetninger for god økonomistyring som er tilfredsstillende, men det er imidlertid enkelte 

forhold som vies mer oppmerksomhet grunnet den risikoen de danner. Et eksempel på dette er at 

flere enhetsledere opplever det som utfordrende å finne tid i den daglige utøvelsen av ledelse. 

Videre skriver revisjonen at det er direkte bekymringsfullt at et flertall av enhetslederne i liten 

grad opplever at det gjennomføres evaluering av måloppnåelse all den tid sektoren har etablert et 

omfangsrikt sett av mål fordelt på enhetene. 

 

Gjennom utarbeidet dokumentasjon om policy for internkontroll og fullmaktsmatrise har 

Grimstad kommune på mange områder lagt til rette for en enkel forståelse av ansvar og 

myndighet på de ulike nivåene i organisasjonen. Det er etter revisjonens vurdering en betydelig 

svakhet at arbeidet som ble startet i 2012 på enkelte nivåer ikke oppfattes som implementert. 

Revisjonen bemerker at det i liten grad er skriftliggjort ansvar og myndighet knyttet til 

beslutninger kan påvirke enhetens økonomi.  
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Revisjonen har en opplevelse at enhetslederne har god forståelse for eksisterende styringsverktøy 

i kommunen med ustrakt forståelse for årsverksrammer og de utfordringer som følger med. Det 

er videre en positiv oppfatning omkring utviklingen av tilrettelegging av informasjon og 

kommunikasjon i sektoren og med den øvrige administrasjonen. Det er en udelt positiv 

opplevelse med større involvering i utarbeidelsen av budsjett som senere danner grunnlag for 

tilfredsstillende økonomistyring. 

 

Revisjonen anser en bestiller-utfører modell med bestillerenheten som fatter vedtak og enhetene 

som leverandør som et særlig risikoområde i et økonomistyringsperspektiv. Dette fordi enheten 

som gjør vedtak i utgangspunktet ikke bærer den økonomiske konsekvensen av vedtaket. Det er 

pekt på et forbedringspotensial knyttet til dialog mellom bestiller og utfører for å finne mest 

mulig effektive iverksettinger av vedtak. En reetablering av oppfølgingsmøter mener revisjonen 

er nødvendig og positivt for å sikre god økonomistyring. Oppfølgingsmøter kan også være en 

arena for læring og utvikling med rom for å ta opp usikkerhet og risiko. Revisjonen skriver at en 

rask implementering av policy for internkontroll og fullmaktsmatrise, samt hyppig 

gjennomføring av oppfølgingsmøter vil danne et grunnlag for å kunne sikre en tilfredsstillende 

økonomistyring. 

 

På bakgrunn av sine funn har revisjonen kommet med følgende anbefalinger: 

 
- Årsverksstyring fremstår i budsjettsammenheng som et av de mest sentrale politiske 

styringsverktøyene for helse- og omsorgssektoren. For å i størst mulig grad sikre realistisk 

budsjettmessig beslutningsgrunnlag, anbefaler revisjonen at administrasjonen etablerer et mer 

detaljert og forståelig personalbudsjett som i større grad konkretiserer innholdet i budsjetterte 

årsverk og som viser planlagt bruk av midlertidige tilsatte. 

 
- Basert på forelagt årsverksutvikling er det revisjonens anbefaling at Grimstad kommune 

etablerer tilstrekkelig rapporteringsrutiner som kan ivareta en tilfredsstillende årsverksstyring, 

hvor forholdet mellom budsjetterte årsverk og faktiske forbrukte årsverk som minimum bør 

fremgå. 

 

- Revisjonen anbefaler at Grimstad kommune umiddelbart iverksetter implementering av 

dokumentasjon og rutiner som kan danne rammer for kommunens beskrivelser av internkontroll, 

fullmakter, ansvar og myndighet. 

 

Rådmannen har gitt en høringsuttalelse til forvaltningsrevisjonen og denne er gjengitt på side 84 

i rapporten. Rådmannen merker seg mangel på risikodempende tiltak, oppfølging og presisering 

av innsparingskrav og oversikt over årsverksvekst og –styring. Rådmannen skriver at det er 

startet en gjennomgang av ressursstyringsmodellen og bestiller/utførermodellen for å forbedre 

forutsigbarhet og økonomisk kontroll i tjenesten. Videre at enhetslederne har hatt ledersamtaler 

og hatt gjennomgang av gjeldende fullmaktsmatrise med kommunalsjefen. Lederavtalene skal 

suppleres med avtalte tiltak før signering. Avslutningsvis skriver rådmannen at hun vil sikre at 

foreslåtte tiltak blir omsatt til rutiner og praksis.  

 

Revisjonen vil i møtet legge frem rapporten og svare på eventuelle spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Revisjonen har levert en omfattende rapport til kontrollutvalget som etter sekretariatets vurdering 

besvarer kontrollutvalgets bestilling. Rapporten vil kunne gi et godt utgangspunkt for 

rådmannens videre arbeid med budsjetteringen og økonomistyringen i sektoren. 
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Vedlegg:  

- Forvaltningsrevisjon Budsjettering og økonomistyring helse og omsorg 

 

 

Vedlegg til sak 
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18/18 Årsregnskap 2017 for Grimstad Bolig- og tomteutvikling KF 

 
Arkivsak-dok.  18/04982-1 

Arkivkode.  216  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.04.2018 18/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalgets uttalelse til særregnskap 2017 for Grimstad Bolig- og tomteutvikling KF: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Grimstad Bolig- og tomteutvikling KF sitt årsregnskap for 2017. Aust 

Agder Revisjon IKS har avlagt revisjonsberetning.  

 

Særregnskapet viser et positivt netto driftsresultat på kr. 48 000 og et regnskapsmessige mindreforbruk på 

det samme beløpet. Revisor har avlagt en revisjonsberetning med positiv konklusjon. 

 

Kontrollutvalget baserer sin behandling på revisjonsberetningen. Kontrollutvalget anbefaler at regnskapet 

for Grimstad Bolig- og tomteutvikling KF godkjennes som en del av Grimstad kommune sitt regnskap for 

2017.  

 

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 

Saksopplysninger: 

Grimstad Bolig- og tomteutvikling KF driver næringsvirksomhet og følger i §19 i forskrift om 

«Særbudsjett, særregnskap, årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak» om at 

regnskapet skal føres etter regnskapslovens bestemmelser. Regnskapet for Grimstad Bolig- og 

tomteutvikling KF er derfor ført i henhold til regnskapsloven og god regnskapsskikk.  

 

Forskriften fastsetter 15. februar som frist for avleggelse av årsregnskapet og 31, mars for styrets 

årsberetning. Revisors frist for avgivelse av revisjonsberetningen er 15. april.  

 

Kontrollutvalget skal i henhold til § 16 i forskrift «Særbudsjett, særregnskap, årsberetning for 

kommunale og fylkeskommunale foretak» avgi en uttalelse om årsregnskapet før bystyret 

behandler årsregnskapet.  

 

I henhold til Forskrift om kontrollutvalg §7 skal kontrollutvalget gi en uttalelse til årsregnskapet 

til kommunestyret. Kopi av uttalelsen sendes formannskapet. 

Det er naturlig at kontrollutvalget, ut fra revisors rapporteringer gjennom året i 

kontrollutvalgsmøtene og i revisjonsberetningen, vurderer følgende forhold:  

- Om regnskapet er ført i henhold til lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.  

- Om disposisjonene i regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak.  

- Om regnskapsresultatet gir korrekt uttrykk for virksomheten i regnskapsåret  
 

Vedlegg:  

- Årsregnskap 2017 Grimstad Bolig- og tomteutvikling KF 

- Årsmelding 2017 Grimstad Bolig- og tomteutvikling KF 

- Revisors beretning 2017 Grimstad Bolig- og tomteutvikling KF 
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19/18 Årsregnskap 2017 Grimstad kulturhus KF 

 
Arkivsak-dok.  18/04983-1 

Arkivkode.  216  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.04.2018 19/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 

 

Saksopplysninger: 

Grimstad Kulturhus KF driver næringsvirksomhet og følger i §19 i forskrift om «Særbudsjett, 

særregnskap, årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak» om at regnskapet skal 

føres etter regnskapslovens bestemmelser. Regnskapet for Grimstad Kulturhus KF er derfor ført i 

henhold til regnskapsloven og god regnskapsskikk.  

 

Forskriften fastsetter 15. februar som frist for avleggelse av årsregnskapet og 31, mars for styrets 

årsberetning. Revisors frist for avgivelse av revisjonsberetningen er 15. april.  

 

Kontrollutvalget skal i henhold til § 16 i forskrift «Særbudsjett, særregnskap, årsberetning for 

kommunale og fylkeskommunale foretak» avgi en uttalelse om årsregnskapet før bystyret 

behandler årsregnskapet.  

 

I henhold til Forskrift om kontrollutvalg §7 skal kontrollutvalget gi en uttalelse til årsregnskapet 

til kommunestyret. Kopi av uttalelsen sendes formannskapet. 

Det er naturlig at kontrollutvalget, ut fra revisors rapporteringer gjennom året i 

kontrollutvalgsmøtene og i revisjonsberetningen, vurderer følgende forhold:  

- Om regnskapet er ført i henhold til lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.  

- Om disposisjonene i regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak.  

- Om regnskapsresultatet gir korrekt uttrykk for virksomheten i regnskapsåret 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Ved utsendelse av sakspapirene har ikke sekretariatet mottatt regnskap og årsmelding 2017 for 

Grimstad kulturhus eller revisjonsberetningen. Disse vedleggene vil derfor bli ettersendt. 

 
Vedlegg:  

- Årsregnskap 2017 Grimstad Kulturhus KF 

- Årsmelding 2017 Grimstad Kulturhus KF 

- Revisors beretning 2017 Grimstad Kulturhus KF 
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20/18 Årsregnskap og årsmelding 2017 Grimstad kommune 

 
Arkivsak-dok.  18/04984-1 

Arkivkode.  216  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.04.2018 20/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalgets uttalelse til Grimstad kommune årsregnskap 2017:  

 

Kontrollutvalget har behandlet Grimstad kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med årsregnskapet 

forelå årsrapport fra rådmannen. Aust-Agder Revisjon IKS har avlagt revisjonsberetning samt revisors 

oppsummering for regnskapsåret 2017.  

 

Grimstad kommunes årsregnskap viser et netto driftsresultat på kr. 62 094 678 mill. og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 61 136 759 mill.  

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter 

tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsrapporten til 

rådmannen omhandler. Revisor har avgitt en revisjonsberetning uten merknader.  

 

Kontrollutvalget har ingen merknader til årsregnskapet for Grimstad kommune for 2017 og slutter seg til 

revisors beretning av 11.04.2018.  

 

Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

I henhold til forskrift om kontrollutvalg §7 skal kontrollutvalget gi en uttalelse til kommunens 

årsregnskap til kommunestyret før det vedtas. Ifølge forskrift om årsregnskap og årsmelding § 10 

skal kommunens årsmelding fremlegges for kontrollutvalget før det gir sin uttalelse. Kopi av 

kontrollutvalgets uttalelse skal sendes før formannskapet avgir sin innstilling om årsregnskapet 

til kommunestyret. Kontrollutvalget uttalelse skal ligge vedlagt saken ved behandling i 

kommunestyret. 

 

Saksopplysninger: 

Forskriften fastsetter 15. februar som frist for avleggelse av årsregnskapet og revisors frist for 

avgivelse av revisjonsberetningen er 15. april. Grimstad kommune har avlagt årsregnskap og 

oversendt sin samlede årsberetning til revisor og kontrollutvalget.  

 

I henhold til Forskrift om kontrollutvalg §7 skal kontrollutvalget gi en uttalelse til årsregnskapet 

til kommunestyret. Kopi av uttalelsen sendes formannskapet. 

 

Det er naturlig at kontrollutvalget, ut fra revisors rapporteringer gjennom året i 

kontrollutvalgsmøtene og i revisjonsberetningen, vurderer følgende forhold:  

- Om regnskapet er ført i henhold til lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.  

- Om disposisjonene i regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak.  
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- Om regnskapsresultatet gir korrekt uttrykk for virksomheten i regnskapsåret.  

 

 

 

 
Vedlegg:  

- Årsregnskap 2017 Grimstad kommune 

- Årsmelding 2017 Grimstad kommune 

- Revisors beretning 2017 Grimstad kommune 

- Revisors oppsummering av regnskapsåret 2017 

 

 

Vedlegg til sak 
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21/18 Prosjektplan forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø i skole og 

barnehage 

 
Arkivsak-dok.  17/04370-109 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.04.2018 21/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonen Psykososialt miljø i skole og barnehage i tråd 

med fremlagt prosjektplan. 

 

Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om fremdriften underveis i prosjektet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget har høsten 2017 blitt orientert om situasjonen ved en skole i Grimstad 

kommune og utvalget fikk en henvendelse fra gruppeleder i Høyre om å gjennomføre en 

forvaltningsrevisjon om Grimstadskolens håndtering av mobbesaker og uønskede hendelser. 

Kontrollutvalget fattet i sitt møte 23.01.2018 sak 3/18 følgende vedtak: 

 «Kontrollutvalget vedtar å legge inn i Plan for forvaltningsrevisjons prosjektet om arbeidet med 

forebygging og håndtering av mobbing og andre krenkelser i Grimstadskolen. Prosjektplan 

presenteres i kontrollutvalgets møte i juni.  

 

Kontrollutvalget ønsker som en forberedelse til forvaltningsrevisjonen å bli orientert om 

kommunens rutiner for håndtering av mobbesaker og krenkelser i neste møte.  

 

Rådmannens orientering om den nåværende situasjonen tas til etterretning.» 

 

Saksopplysninger: 

Forvaltningsrevisjon følger av bestemmelsene i Kommuneloven § 77 og forskrift om 

kontrollutvalg kapittel 5. Kontrollutvalget skal gjennom denne saken vurdere om det forslaget til 

prosjektplan som er lagt frem, vil gi utvalget den kunnskapen de ønsker. Dette betyr at 

kontrollutvalget må vurdere foreslåtte problemstillinger og vinkling på prosjektet, prosjektets 

avgrensing, og om de metoder som er tenkt brukt etter kontrollutvalgets oppfatning vil kunne gi 

svar på problemstillingene.  

 

Etter revisjonsstandarden for forvaltningsrevisjon (RSK 001) skal det for hvert prosjekt 

utarbeides en prosjektplan som beskriver innholdet i prosjektet. Prosjektplanen skal dokumenter 

og redegjøre for prosjektets problemstillinger, revisjonskriterier og metodebruk. Prosjektplanen 

skal også redegjøre for planlagt tids- og ressursbruk, inklusive eventuell bruk av ekstern bistand. 

Aust-Agder Revisjon IKS har utarbeidet en prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Psykososialt 

miljø i skole og barnehage. 

 

Tema og problemstilling 
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Opplæringsloven kapittel 9A gir elever en lovfestet rett til et trygt og godt skolemiljø som 

fremmer helse, trivsel og læring. Tilsvarende skal barnehager fremme et trygt og godt 

barnehager fremme et godt trygt og godt barnehagemiljø for barna, samt forebygge og håndtere 

mobbing og andre krenkelser. Opplæringsloven stiller i tillegg krav til at elevers egen subjektive 

opplevelse av trivsel skal være avgjørende. 

 

Formålet med forvaltningsrevisjonen vil være å kartlegge kommunens rutiner og 

regeletterlevelse knyttet til psykososiale miljø, herunder mobbing ved den enkelte skole og 

barnehage.  Revisjonen vil vurdere kommunene sikring av kompetanse og rutiner knyttet til 

tematikken, og hvorvidt respektive rutiner er kjent blant den enkelte enhet. Revisjonen ønsker 

videre å kartlegge hvordan skolene etterlever dokumentasjonskrav knyttet til aktivitetsplikten, og 

hvordan konkrete enkeltsaker og tiltak knyttet til mobbing har blitt håndtert etter 

opplæringslovens bestemmelser.  Revisjonen har utarbeidet følgende problemstillinger for 

forvaltningsrevisjonen 

1. Har skolene og barnehagene i Grimstad kommune tilfredsstillende rutiner for å sikre et 

trygt og godt psykososialt miljø? Herunder sikre kompetanse til å forebygge, avdekke og 

håndtere krenkende adferd. 

2. Ivaretar skolene informasjonsplikten knyttet til foreldre og elever, både i forhold til 

aktivitetsplikten og det systematiske arbeidet for et godt skolemiljø? 

3. Tilfredsstiller skolene dokumentasjonskravet knyttet til aktivitetsplikten? Og foreligger 

det dokumentasjon i enkeltsaker som oppfyller kravene etter opplæringslovens 

bestemmelser om innholdet i den skriftlige planen når det skal gjøres tiltak i en sak? 

 

Metode og avgrensning 

Prosjektet vil ta utgangspunkt i Opplæringsloven, Barnehageloven, forskrift om rammeplan for 

barnehagens innhold og oppgaver, Barnekonvensjonen og utdanningsdirektoratets veiledere og 

plattformer knyttet til barnehage- og skolemiljø. 

 

Den metodiske fremgangsmåten revisjonen vil gjennomføre en dokumentanalyse av sentrale 

styringsdokumenter, rutinebeskrivelser, handlingsplaner og annen dokumentasjon av relevans for 

problemstillingen. Videre vil revisjonen gjøre et utplukk av mobbesaker og følge saksgangen for 

å se hvorvidt opplæringslovens bestemmelser følges og dokumenteres i praksis. Det vil i tillegg 

bli gjennomført intervjuer med sentrale nøkkelpersoner. Prosjektet er avgrenset til å kun gjelde 

de kommunale skolene og barnehagene. 

 

Ressurser og tidsplan 

Revisjonen estimerer at prosjektet vil ha en timebruk på ca. 500 timer og være ferdigstilt innen 

utgangen av 2018. Kontrollutvalget vil få rapporten til behandling enten siste møtet i 2018 eller 

første møtet i 2019. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet bemerker at revisjonen i tillegg til å vurdere arbeidet med det psykososiale miljøet i 

skolen også ønsker å se på barnehagene. Det psykososiale miljøet i barnehager er et tema 

kontrollutvalget ikke har vært inne på og det var heller ikke nevnt i bestillingen til revisjonen. 

Det må dermed sees på som et forslag fra revisjonen for på utvide til også å vurdere arbeidet med 

det psykososiale miljøet i barnehagene. Dette er etter sekretariatets mening et godt forslag. En 

får da en helhetlig vurdering av arbeidet med det psykososiale miljøet fra barn begynner i 

barnehagen til de går ut av ungdomskolen.  
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Sekretariatet mener at prosjektplanen er i tråd med de føringer gitt av kontrollutvalget i sin 

bestilling av prosjektplanen fra møtet 23.01.2018 og vil gi svar på de spørsmål kontrollutvalget 

har. Den metodiske fremgangsmåten er egnet til å kunne besvare problemstillingene og gi den 

kunnskapen kontrollutvalget ønsker. Hvis kontrollutvalget mener problemstillingen vil gi svar 

det som ønskes anbefales det at prosjektplanen godkjennes slik den foreligger. 

 
Vedlegg:  

- Prosjektplan Psykososialt miljø i skole og barnehage 

 

 

Vedlegg til sak 
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22/18 Grimstad kontrollutvalg årsmelding 2017 

 
Arkivsak-dok.  18/03811-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.04.2018 22/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret:  

 

Kommunestyret tar Grimstad kontrollutvalg sin årsmelding for 2017 til orientering. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2017. Denne skal gi et bilde av utvalgets 

formelle rolle, instruks, forholde til revisjon og sekretariat og de viktigste sakene som ser blitt behandlet. 

 

Kontrollutvalget skal informere kommunestyret om sitt arbeid, jf. Kommuneloven §77 punkt 6. Dette 

gjøres blant annet gjennom å legge frem årsmelding for aktiviteten i kontrollutvalget. Årsmeldingen blir 

lagt frem for godkjenning i utvalget, som så sender den endelige årsmeldingen videre til kommunestyret. 

 

Det vises til den vedlagte årsmeldingen for kontrollutvalget. 

 

 

 
Vedlegg:  

- Grimstad kontrollutvalg årsmelding 2017 

 

 

Vedlegg til sak 
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23/18 Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018 - Grimstad 

kommune 

 
Arkivsak-dok.  18/04980-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.04.2018 23/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Det går frem av Kommuneloven § 10 A at Fylkesmannen skal forsøke å samordne statlige tilsyn 

med kommunene. Denne saken er et ledd i arbeidet med å sikre en bedre samordning av 

tilsynsvirksomheten 

rettet mot kommunen, og på denne måten gjøre de planlagte tilsynene for 2018 kjent for 

kontrollutvalget. 

 

Saksopplysninger: 

Fylkesmannen har sammen med Arbeidstilsynet, Kartverket, Skatt Sør, Statsarkivet i 

Kristiansand, Mattilsynet, Parkeringstilsynet og kommunerevisjonen utarbeidet en felles 

tilsynskalender for planlagte statlige tilsyn med kommunesektoren for 2018 jf. kapittel 10 A i 

Kommuneloven. 

 

Tilsynskalenderen for 2018 er lagt ut på Fylkesmannens hjemmeside. Kalenderen er detaljert i 

størst mulig grad nå det gjelder tidspunkt for tilsynet. 

 

Utsnitt fra statlig tilsynskalender for 2018 som viser aktuelle tilsyn for Grimstad kommune 

Tilsynsobjekt Tilsynstema Fagområde Tilsynsetat Tidsrom 

Grimstad vannverk Vannforsyningssystem Drikkevann Mattilsynet Oktober 

Skole og barnehage Rutiner og 
regeletterlevelse - 
mobbing og psykososialt 
miljø 

Utdanning/Oppvekst Aust-Agder 
Revisjon IKS 

3. kvartal 

Grimstad kommune, PPT Spesialundervisning Utdanning Fylkesmannen August 

Grimstad kommune Budsjettering og 
økonomistyring 

Helse og omsorg Aust-Agder 
Revisjon IKS 

1.kvartal 

Landbruksforvaltningen Tilskuddsforvaltning Produksjonstilskudd i 
jordbruket 

Fylkesmannen  Høst/Vår 
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24/18 Forum for kontroll og tilsyn - Medlemskap 

 
Arkivsak-dok.  18/04008-3 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.04.2018 24/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalgets leder har mottatt e-post fra Forum for Kontroll og Tilsyn med forespørsel om 

medlemskap i organisasjonen.  

 

Forum for kontroll og tilsyn er en organisasjon som har som formål å være en møte- og 

kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, 

Sametinget og fylkeskommuner. Medlemmer er kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg 

og deres sekretariater. Det eksisterer pr. i dag ingen andre organisasjoner som organiserer 

kommunale kontrollutvalg.  

 

Forum for kontroll og tilsyn ble opprettet i 2005, etter en kommunelovendring i 2004, da det ble 

innført bestiller-/utførermodell mellom kontrollutvalg og revisjon. Forumets primære oppgaver 

er:  
- Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid med kontroll og tilsyn  

- Være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene - Være en 

arena for erfaringsutveksling  

- Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag.  

 

Andre oppgaver for forumet kan være:  
- Sette kontrollutvalgene i stand til å foreta best mulig prioritering av revisjonsoppgaver  

- Være en pådriver i arbeidet med å utvikle metoder og retningslinjer  

- Synliggjøre overfor omverdenen, hvor viktig kontroll og tilsynsfunksjonen er  

- Være et serviceorgan for kontrollutvalg og sekretariat  

- Være talerør overfor myndighetene, herunder å gi høringssvar  

 

Som et ledd i dette siste, avga FKT egen høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny kommunelov, med 

hovedfokus på folkevalgt kontroll og tilsyn. Se for øvrig vedlagt brosjyre om FKT og vedtekter 

for FKT.  

 

FKT har i dag 166 kommuner og 9 fylkeskommuner som medlemmer. I tillegg er 22 

kontrollutvalgssekretariat, som dekker mer enn 200 kommuner/fylkeskommuner, medlem av 

organisasjonen. Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er medlem av FKT.  

 

Medlemskap koster i 2018 kr. 10 000 for Grimstad kommune. 
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Vedlegg:  

- Brosjyre 

- Vedtekter 

 

 

Vedlegg til sak 
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Arkivsak-dok.  18/00119-5 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.04.2018 25/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret 

2. Neste møte blir 14.06.2018 kl. 09.00 

3. Eventuelt 

a. Henvendelse datert 16.04.2018 om manglende fullføring av vei 

 

 

 
Vedlegg:  

- Henvendelse datert 16.04.2018 om manglende fullføring av vei 

 

 

Vedlegg til sak 
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