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Møteprotokoll  
 

Grimstad kontrollutvalg 

 
Dato: 23.04.2018 kl. 9:00 
Sted: Møterom Ibsen 
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 Slaatten Sollid 

Forvaltningsrevisor Magnus Solsvik sak 17/18 

Forvaltningsrevisor Mona Igland sak 17/18 

Ordfører Kjetil Glimsdal 

Rådmann Tone Marie Nybø Solheim sak 16-24/18 

Kommunalsjef Trond-Vegar Johansen sak 20/18 
  
Protokollfører: Sander Haga Ask 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

3/18 18/00113-15 Godkjenning av møteinnkalling 23.04.2018 3 

Møteprotokoll 

3/18 18/00113-16 Godkjenning av protokoll fra møtet 12.03.2018 4 

Saker til behandling 
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16/18 15/14310-249 Vurdering av habilitet i forbindelse med leverandørkontrollen 5 

17/18 17/14988-3 
Forvaltningsrevisjon budsjettering og økonomistyring i helse og 

omsorg 
7 

18/18 18/04982-1 Årsregnskap 2017 for Grimstad Bolig- og tomteutvikling KF 8 

19/18 18/04983-1 Årsregnskap 2017 Grimstad kulturhus KF 10 

20/18 18/04984-1 Årsregnskap og årsmelding 2017 Grimstad kommune 11 

21/18 17/04370-109 
Prosjektplan forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø i skole og 

barnehage 
13 

22/18 18/03811-1 Grimstad kontrollutvalg årsmelding 2017 14 

23/18 18/04980-1 
Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018 - Grimstad 

kommune 
15 

24/18 18/04008-3 Forum for kontroll og tilsyn - Medlemskap 16 

25/18 18/00119-5 Eventuelt 23.04.2018 17 

    

 

 
Grimstad, 23.04.2018 

 

 

Gunnar Topland        Sander Haga Ask 

Kontrollutvalgsleder        Sekretær 
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Møteinnkalling 

3/18 Godkjenning av møteinnkalling 23.04.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.04.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

3/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 12.03.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.04.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møtet 12.03.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møtet 12.03.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

16/18 Vurdering av habilitet i forbindelse med leverandørkontrollen 

 
Behandlet av 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. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmannen orienterte om vurderinger gjort ved oppstart av leverandørkontrolloppdraget og 

svarte på spørsmål. 

 

Kontrollutvalget diskuterte saken. 

 

Forslag til endring av vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget ber om at saksutskrift fra sak 7/18 Leverandørkontrolloppdraget til PwC i 

Grimstad kommune legges ved oversendingen. 

 

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret 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. 

 

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

ansatte og at råd fra eksterne rådgivere skal bli skriftlig dokumentert 

 

 

Votering 

Enstemmig for endringsforslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget ber om at saksutskrift fra sak 7/18 Leverandørkontrolloppdraget til PwC i 

Grimstad kommune legges ved oversendingen. 

 

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
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Kommunestyret 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. 

 

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

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

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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17/18 Forvaltningsrevisjon budsjettering og økonomistyring i helse og 

omsorg 

 
Behandlet av 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. 

 

 

Møtebehandling 

Revisjonen presenterte forvaltningsrevisjonsrapporten fra kontrollutvalget og svarte på 

spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

Rådmannen kommenterte rapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

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

til kontrollutvalget innen juni 2019. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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18/18 Årsregnskap 2017 for Grimstad Bolig- og tomteutvikling KF 

 
Behandlet av 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. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget gikk igjennom regnskap og årsberetning for 2017.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  
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. 
 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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19/18 Årsregnskap 2017 Grimstad kulturhus KF 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.04.2018 19/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget gikk igjennom regnskap og årsberetning for 2017. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Kontrollutvalgets uttalelse til særregnskap 2017 for Grimstad Kulturhus KF: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Grimstad Kulturhus KF sitt årsregnskap for 2017. Aust Agder Revisjon 

IKS har avlagt revisjonsberetning.  

 

Særregnskapet viser et positivt netto driftsresultat på kr. 200 233 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 Kulturhus KF godkjennes som en del av Grimstad kommune sitt regnskap for 

2017.  

 

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalgets uttalelse til særregnskap 2017 for Grimstad Kulturhus KF: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Grimstad Kulturhus KF sitt årsregnskap for 2017. Aust Agder Revisjon 

IKS har avlagt revisjonsberetning.  

 

Særregnskapet viser et positivt netto driftsresultat på kr. 200 233 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 Kulturhus KF godkjennes som en del av Grimstad kommune sitt regnskap for 

2017.  

 

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 



 

 11  

 

20/18 Årsregnskap og årsmelding 2017 Grimstad kommune 

 
Behandlet av 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. 

 

 

Møtebehandling 

Kommunalsjef Trond-Vegar Johansen la frem regnskap og årsmelding for Grimstad 

kommune 2017, og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

Hovedrevisor Elin Slaatten Sollid la frem revisors oppsummeringsbrev for regnskapsåret 

2017. 

 

Tilleggsforslag fremsatt i møtet: 
Kontrollutvalget vil henlede kommunestyrets oppmerksomhet på revisjonen merknader under pkt.4 

øvrige forhold, i brev datert 11.04.18 til kontrollutvalget i Grimstad kommune der revisjonen påpeker 

flere bekymringsfulle forhold. 
 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med tillegg fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  
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.  
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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.  

 

Kontrollutvalget vil henlede kommunestyrets oppmerksomhet på revisjonen merknader under pkt.4 

øvrige forhold, i brev datert 11.04.18 til kontrollutvalget i Grimstad kommune der revisjonen påpeker 

flere bekymringsfulle forhold. 

 

Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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21/18 Prosjektplan forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø i skole og 

barnehage 

 
Behandlet av 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. 

 

Møtebehandling 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke presenterte prosjektplanen 

for forvaltningsrevisjonen om psykososialt miljø i skole og barnehage. 

 

Tilleggsforslag til vedtak 

Kontrollutvalget ønsker at SFO inkluderes i problemstillingene. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med tillegg fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonen Psykososialt miljø i skole og barnehage i tråd 

med fremlagt prosjektplan. 

 

Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om fremdriften underveis i prosjektet. 

 

Kontrollutvalget ønsker at SFO inkluderes i problemstillingene. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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22/18 Grimstad kontrollutvalg årsmelding 2017 

 
Behandlet av 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. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget gikk igjennom forslag til årsmeldingen for kontrollutvalget for 2017. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret:  

 

Kommunestyret tar Grimstad kontrollutvalg sin årsmelding for 2017 til orientering. 
 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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23/18 Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018 - Grimstad 

kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.04.2018 23/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget gikk igjennom tilsynskalenderen for 2018. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



 

 16  

 

24/18 Forum for kontroll og tilsyn - Medlemskap 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.04.2018 24/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget diskuterte henvendelsen fra Forum for kontroll og tilsyn. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget ønsker å melde seg inn i Forum for kontroll og tilsyn fra og med 1. januar 

2019. Kostnadene ved dette innarbeides i budsjettet for kontroll, tilsyn og revisjon hvert år. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget ønsker å melde seg inn i Forum for kontroll og tilsyn fra og med 1. januar 

2019. Kostnadene ved dette innarbeides i budsjettet for kontroll, tilsyn og revisjon hvert år. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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25/18 Eventuelt 23.04.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.04.2018 25/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
1. Kontrollutvalget saker behandlet i kommunestyret. 

a. Kommunestyret behandlet i møte 03.04.18 sak 9/18 Rapport fra e-postanalyse i 

innkjøpssaken 

2. Neste møte blir 14.06.2018 kl. 09.00 

3. Eventuelt 

a. Henvendelse om vei 

Sekretariatet orienterte om henvendelsen og kontrollutvalget vurderte saken. 

Kontrollutvalget kan ikke se at saken faller inn under mandatet til kontrollutvalget. 

Sekretariatet bes om å skrive et svar på henvendelsen. 

b. Kontrollutvalget diskuterte kommunestyrets behandling av sak 9/18 Rapport fra e-

postanalyse i innkjøpssaken. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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