
Meeting Book: Arendal kontrollutvalg (06.06.2018) 

Arendal kontrollutvalg 

Date: 2018-06-06T09:00:00 

Location: Arendal Havn, Eydehavn, deretter Arendal Kultur- og rådhus 

Note: 

Møtet starter med et virksomhetsbesøk hos Arendal Havn på Eydehavn kl. 09:00. Adresse Kristen 

Staknæsvei 61, 4810 Eydehavn. Vi starter med en liten befaring på området og vil så sette møtet i 

møterommet Stabsrom i 2. etasje (ca. kl. 09:25). 

 

Etter behandlingen av sak 31/18 vil møtet heves, for å settes igjen i Arendal Kultur- og Rådhus, komitérom 

254 Strømsbu, ca. kl. 10:45. 

 

 

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobil: 90589043. 

 

Vara møter bare etter eget varsel. 

 

I tillegg møter følgende: 

Hos Arendal Havn, Eydehavn: 

Havnefogd Rune Hvass, sak 31/18   ca. kl.  09:30 

I Arendal Kultur- og Rådhus: 

Kommunalsjef Bente Rist, sak 32/18  ca. kl. 10:45 

Rådmann Harald Danielsen, sak 33-34/18 ca. kl. 11:05 

Kommunalsjef helse og levekår Torill Skår, sak 35/18 ca. kl. 12:15 

Kommunalsjef ped. tjenester Roar Aaserud, sak 35/18 ca. kl. 12:15 

Rådmann Harald Danielsen, sak 36/18  ca. kl. 12:45 

Vi gjør oppmerksom på at tidsplanen er foreløpig og behandlingsrekkefølgen av en del av sakene kan bli 

endret. 
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Arkivsak-dok. 18/00131-25 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 06.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 6.6.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkalling til møte 6.6.2018 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 18/00131-26 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 06.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra 9.5.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 9.5.2018 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Arendal kontrollutvalg 09.05.2018 
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Møteprotokoll  
 

Arendal kontrollutvalg 

 
Dato: 09.05.2018 kl. 9:00 – 15:00 
Sted: Arendal Kultur- og rådhus, Komitérom 254 Strømsbu 
Arkivsak: 18/00131 
  
Til stede:  Per-Jakob Haakstad (leder), Liv Andersen (nestleder), Anne Rostad (medlem, 

permittert fra ca. kl. 14:50), Kristen Bjormyr (medlem), Terje Stiansen 

(medlem, permittert fra ca. kl. 14:50) 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
- 

  
Forfall:  - 
  
Andre: Daglig leder Arendal Eiendom KF Øystein Sangvik, sak 21/18 

Økonomikonsulent Karina Furevik, sak 21/18 

Seniorrådgiver økonomi Anita Rønning, sak 21-23/18 

Fagleder regnskap Per Damsgård, sak 21-23/18 

IKT-leder Thomas Henriksen, sak 24/15 

Juridisk seniorrådgiver Sindre Kvammen, sak 30/18 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes 

Avtroppende hovedrevisor Thorny Grethe Olsen, sak 21-24/18 

Påtroppende hovedrevisor Irina Ivanova, sak 21-24/18 

Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck, sak 24-28/18, 30/18 

 
  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

3/18 18/00131-15 Godkjenning av innkalling 9.5.2018 3 

Møteprotokoll 
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3/18 18/00131-16 Godkjenning av protokoll fra 14.3.2018 4 

Saker til behandling 

21/18 18/05833-2 Årsregnskap 2017 Arendal Eiendom KF 5 

22/18 18/05888-2 Årsregnskap 2017 Arendal Havnevesen KF 7 

23/18 18/05835-2 Årsregnskap 2017 Arendal kommune 9 

24/18 18/06135-1 Nye personvernregler 2018 - Arendal 12 

25/18 17/14954-7 Rapport fra selskapskontroll Agder Arbeidsmiljø IKS Arendal 13 

26/18 18/05483-2 Forum for Kontroll og Tilsyn - medlemskap 14 

27/18 18/00137-5 Orienteringer fra revisor 9.5.2018 15 

28/18 18/00143-5 Referatsaker 9.5.2018 16 

29/18 18/00149-5 Eventuelt 9.5.2018 17 

30/18 18/06183-1 Håndtering av varsler rettet mot ansatte - Arendal 18 

    

 

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 

21-24/18, 30/18, 25-29/18 

 

 
Arendal, 09.05.2018 

 

 

Per-Jakob Haakstad      Benedikte Muruvik Vonen 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

3/18 Godkjenning av innkalling 9.5.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 09.05.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkalling til møte 9.5.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Innkalling til møte 9.5.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

3/18 Godkjenning av protokoll fra 14.3.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 09.05.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 14.3.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 14.3.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

21/18 Årsregnskap 2017 Arendal Eiendom KF 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 09.05.2018 21/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget oversender til bystyret (med kopi til formannskapet) følgende uttalelse om 

særregnskap 2017 for Arendal Eiendom KF: 

 

Kontrollutvalget har behandlet særregnskap 2017 for Arendal Eiendom KF. Aust-Agder 

revisjon IKS har avlagt revisjonsberetning datert 15.4.2018. Revisjonen har avgitt en 

normalberetning. Dette betyr at revisjonen av årsregnskapet ikke har avdekket vesentlige feil 

eller mangler som krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. 

 

Særregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 14,5 mill. og et regnskapsmessig 

mindreforbruk på kr 3,6 mill. 

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner 

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

årsmeldingen omhandler. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at særregnskapet 2017 for Arendal Eiendom KF godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

Daglig leder Arendal Eiendom KF Øystein Sangvik la frem årsregnskap 2017 og viktige 

punkter fra foretakets årsmelding og svarte på spørsmål. Økonomicontroller Karina Furevik 

var til stede under behandlingen. 

 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes redegjorde kort for revisjonsberetningen og 

svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget oversender til bystyret (med kopi til formannskapet) følgende uttalelse om 

særregnskap 2017 for Arendal Eiendom KF: 

 

Kontrollutvalget har behandlet særregnskap 2017 for Arendal Eiendom KF. Aust-Agder 

revisjon IKS har avlagt revisjonsberetning datert 15.4.2018. Revisjonen har avgitt en 

normalberetning. Dette betyr at revisjonen av årsregnskapet ikke har avdekket vesentlige feil 

eller mangler som krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. 
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Særregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 14,5 mill. og et regnskapsmessig 

mindreforbruk på kr 3,6 mill. 

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner 

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

årsmeldingen omhandler. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at særregnskapet 2017 for Arendal Eiendom KF godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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22/18 Årsregnskap 2017 Arendal Havnevesen KF 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 09.05.2018 22/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget oversender til bystyret (med kopi til formannskapet) følgende uttalelse om 

særregnskap 2017 for Arendal Havnevesen KF: 

 

Kontrollutvalget har behandlet særregnskap 2017 for Arendal Havnevesen KF. Aust-Agder 

revisjon har avlagt revisjonsberetning datert 15.4.2018. Revisjonen har avgitt en 

normalberetning. Dette betyr at revisjonen av årsregnskapet ikke har avdekket vesentlige feil 

eller mangler som krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. 

 

Særregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 332 486 og et regnskapsmessig mindreforbruk 

på kr 0. 

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner 

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

årsmeldingen omhandler. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at særregnskapet 2017 for Arendal Havnevesen KF godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

Seniorrådgiver økonomi Anita Rønning la frem årsregnskap 2017 for Arendal Havn KF og 

svarte på spørsmål. 

 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes redegjorde kort for revisjonsberetningen. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget oversender til bystyret (med kopi til formannskapet) følgende uttalelse om 

særregnskap 2017 for Arendal Havnevesen KF: 

 

Kontrollutvalget har behandlet særregnskap 2017 for Arendal Havnevesen KF. Aust-Agder 

revisjon har avlagt revisjonsberetning datert 15.4.2018. Revisjonen har avgitt en 

normalberetning. Dette betyr at revisjonen av årsregnskapet ikke har avdekket vesentlige feil 

eller mangler som krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. 

 

Særregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 332 486 og et regnskapsmessig mindreforbruk 

på kr 0. 
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Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner 

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

årsmeldingen omhandler. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at særregnskapet 2017 for Arendal Havnevesen KF godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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23/18 Årsregnskap 2017 Arendal kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 09.05.2018 23/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget oversender til bystyret (med kopi til formannskapet) følgende uttalelse om 

Arendal kommunes årsregnskap 2017: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Arendal kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen, bystyresak vedr. årsregnskapet 2017 og 

årsrapport. Aust-Agder Revisjon IKS har avlagt revisjonsberetning datert 15.4.2018 samt 

oppsummeringsbrev til kontrollutvalget vedrørende revisjonen av årsregnskapet datert 

24.4.2018. 

 

Revisjonen har avgitt en normalberetning for Arendal kommune for regnskapsåret 2017. 

Dette betyr at revisjonen ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler som krever forbehold 

eller presiseringer i revisjonsberetningen. 

 

Arendal kommunes årsregnskap viser et netto driftsresultat på kr 46,3 mill. og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 16,4 mill. Investeringsregnskapet ble avsluttet med et 

udekket beløp på kr 29,2 mill. 

 

Revisjonen peker i sitt oppsummeringsbrev til kontrollutvalget på informasjon fra regnskapet 

som etter deres mening er sentral i forhold til kommunens virksomhet og økonomiske stilling 

pr. 31.12.2017. De omtaler også utvalgte forhold som er fremkommet gjennom det ordinære 

revisjonsarbeidet og som de anser som vesentlige for forståelsen av årsregnskapet. 
- Kontrollutvalget merker seg at investeringsregnskapet ikke er avsluttet i balanse mellom 

investeringsutgifter og finansiering, men at det er et udekket beløp på kr 29,2 mill. Dette 

skyldes manglende inntekter knyttet til statlige overføringer på kr 13,7 mill. og at bruk av lån 

har vært større enn årets låneopptak og ubrukte lånemidler fra 2016. Låneopptak og 

inndekning av udekket beløp må skje etter vedtak i 2018. 

- Kontrollutvalget merker seg at det har vært overskridelser på flere investeringsprosjekter, hvor 

Bjønnes stadion og Barbu park har hatt overskridelser på totalt kr 24 mill. 

- Kontrollutvalget merker seg revisjonens omtale av premieavviket innen pensjonsordningen, 

og at den politisk vedtatte «øremerkingen» av disposisjonsfond kalt Pensjonsfondet nå dekker 

akkumulert og årets balanseførte premieavvik. 

- Kontrollutvalget merker seg revisjonens kommentarer til kommunens økende gjeld, med den 

risiko som følger av dette. 

- Kontrollutvalget merker seg revisjonens kommentarer omkring internkontrollen innenfor 

økonomiområdet. 

- Kontrollutvalget merker seg revisjonens kommentarer om at det er foretatt avsetninger og 

bruk av disposisjonsfond, samt overføring til investeringsregnskapet, utover revidert budsjett. 

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner 

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

årsmeldingen omhandler. 
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Kontrollutvalget anbefaler at vedlagt årsregnskap fastsettes som Arendal kommunes 

årsregnskap for 2017. 

 

 

Møtebehandling 

Seniorrådgiver økonomi Anita Rønning la frem viktige punkter fra årsmeldingen og 

årsregnskapet 2017 for Arendal kommune og svarte på spørsmål. Fagleder regnskap Per 

Damsgård var til stede under behandlingen og ga utfyllende kommentarer. 

 

Hovedrevisor Thorny Grethe Olsen og oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes 

redegjorde for revisjonsberetningen og revisors oppsummeringsbrev til kontrollutvalget vedr. 

regnskapsåret 2017 og svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget oversender til bystyret (med kopi til formannskapet) følgende uttalelse om 

Arendal kommunes årsregnskap 2017: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Arendal kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen, bystyresak vedr. årsregnskapet 2017 og 

årsrapport. Aust-Agder Revisjon IKS har avlagt revisjonsberetning datert 15.4.2018 samt 

oppsummeringsbrev til kontrollutvalget vedrørende revisjonen av årsregnskapet datert 

24.4.2018. 

 

Revisjonen har avgitt en normalberetning for Arendal kommune for regnskapsåret 2017. 

Dette betyr at revisjonen ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler som krever forbehold 

eller presiseringer i revisjonsberetningen. 

 

Arendal kommunes årsregnskap viser et netto driftsresultat på kr 46,3 mill. og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 16,4 mill. Investeringsregnskapet ble avsluttet med et 

Revisjonen peker i sitt oppsummeringsbrev til kontrollutvalget på informasjon fra regnskapet 

som etter deres mening er sentral i forhold til kommunens virksomhet og økonomiske stilling 

pr. 31.12.2017. De omtaler også utvalgte forhold som er fremkommet gjennom det ordinære 

revisjonsarbeidet og som de anser som vesentlige for forståelsen av årsregnskapet. 
- Kontrollutvalget merker seg at investeringsregnskapet ikke er avsluttet i balanse mellom 

investeringsutgifter og finansiering, men at det er et udekket beløp på kr 29,2 mill. Dette 

skyldes manglende inntekter knyttet til statlige overføringer på kr 13,7 mill. og at bruk av lån 

har vært større enn årets låneopptak og ubrukte lånemidler fra 2016. Låneopptak og 

inndekning av udekket beløp må skje etter vedtak i 2018. 

- Kontrollutvalget merker seg at det har vært overskridelser på flere investeringsprosjekter, hvor 

Bjønnes stadion og Barbu park har hatt overskridelser på totalt kr 24 mill. 

- Kontrollutvalget merker seg revisjonens omtale av premieavviket innen pensjonsordningen, 

og at den politisk vedtatte «øremerkingen» av disposisjonsfond kalt Pensjonsfondet nå dekker 

akkumulert og årets balanseførte premieavvik. 

- Kontrollutvalget merker seg revisjonens kommentarer til kommunens økende gjeld, med den 

risiko som følger av dette. 

- Kontrollutvalget merker seg revisjonens kommentarer omkring internkontrollen innenfor 

økonomiområdet. 

- Kontrollutvalget merker seg revisjonens kommentarer om at det er foretatt avsetninger og 

bruk av disposisjonsfond, samt overføring til investeringsregnskapet, utover revidert budsjett. 
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Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner 

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

årsmeldingen omhandler. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at vedlagt årsregnskap fastsettes som Arendal kommunes 

årsregnskap for 2017. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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24/18 Nye personvernregler 2018 - Arendal 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 09.05.2018 24/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

IKT-leder Thomas Henriksen orienterte om Arendal kommunes arbeid med å implementere 

den nye personvernforordningen (GDPR) og svarte på spørsmål. Det kjøres felles prosjekt i 

IKT-Agder-kommunene, og de mener å være godt i rute. 

 

Tilleggsforslag fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget vil komme tilbake til saken i et senere møte. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget vil komme tilbake til saken i et senere 

møte. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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25/18 Rapport fra selskapskontroll Agder Arbeidsmiljø IKS Arendal 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 09.05.2018 25/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innstilling til bystyret: 

 

Rapporten anbefaler at Arendal kommune 
- tydeliggjør hvilke forventninger og strategier for eierstyring som foreligger hos Arendal 

kommune overfor Agder Arbeidsmiljø IKS, og  

- formaliserer og strukturerer rapporteringsrutiner mellom selskapet og kommunen, for å 

tydeliggjøre den formelle dialogen mellom selskapet og bystyret som ansvarlig eierorgan. 

 

Bystyret tar rapporten til etterretning og ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger. 

 

 

Møtebehandling 

Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck la frem rapporten Selskapskontroll Agder 

Arbeidsmiljø IKS og svarte på spørsmål. Revisjonen vurderer det slik at første anbefaling er 

oppfylt etter at rapporten ble ferdigstilt, gjennom sak om eierstrategier i bystyret 26.4.2018. 

 

Endringsforslag fremsatt i møtet: 

Første strekpunkt strykes, og resten av anbefalingen blir da stående i en setning. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Innstilling til bystyret: 

 

Rapporten anbefaler at Arendal kommune formaliserer og strukturerer rapporteringsrutiner 

mellom selskapet og kommunen, for å tydeliggjøre den formelle dialogen mellom selskapet 

og bystyret som ansvarlig eierorgan. 

 

Bystyret tar rapporten til etterretning og ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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26/18 Forum for Kontroll og Tilsyn - medlemskap 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 09.05.2018 26/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget drøftet saken ut fra foreliggende dokumentasjon. Sekretær var ikke 

saksbehandler pga. at hun er styreleder for Forum for Kontroll og Tilsyn, dvs. med hjemmel i 

Forvaltn.loven § 6 e) pkt.1. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Arendal kontrollutvalg melder seg inn i Forum for Kontroll og Tilsyn.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Arendal kontrollutvalg melder seg inn i Forum for Kontroll og Tilsyn. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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27/18 Orienteringer fra revisor 9.5.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 09.05.2018 27/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget takket hovedrevisor Thorny Grethe Olsen for innsatsen når hun nå går av 

med pensjon. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes orienterte om at ny 

hovedrevisor for Arendal kommune er Irina Ivanova. Han redegjorde kort for løpende 

revisjonsoppgaver. Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck orienterte kort om at arbeidet med 

forvaltningsrevisjonen Psykososialt miljø i skole og barnehage er i gang. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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28/18 Referatsaker 9.5.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 09.05.2018 28/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

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

a. 22.03.2018: 

i. PS 18/34 Felles personvernombud for IKT Agder kommunene 

b. 26.04.2018: 

i. PS 18/41 Referatsaker (orientering om og protokoll fra Arendal KU) 

ii. PS 18/42 Arendal kommunes eierstrategi 2018 

iii. PS 18/46 Skatteoppkreveren – årsregnskap og årsrapport 2017 

iv. PS 18/47 Årsmelding 2017 Arendal kontrollutvalg 

v. PS 18/48 Arendal kontrollutvalg – Rapport fra forvaltningsrevisjonen Styring, 

organisering og ressursbruk på barnehageområdet 

2. Post inn/post ut: 

a. Henvendelse vedr. reguleringsarbeid Arendal. 

Kontrollutvalget vurderte habiliteten til leder Per-Jakob Haakstad. Han ble enstemmig 

kjent inhabil etter forvaltningsloven § 6 e) pkt. 2. Nestleder Liv Andersen ledet 

kontrollutvalget i leders fravær. 

Kontrollutvalget vurderte så behov for lukking av møtet under behandlingen av saken. 

Det ble gjort enstemmig vedtak om lukking av møtet etter kommuneloven § 31 pkt. 5, 

offentleglova § 24 første og andre ledd. Møtet ble igjen åpnet og følgende konklusjon 

ble formidlet:  

Kontrollutvalget utsetter valget av om saken skal behandles eller ikke til neste møte. 

Kontrollutvalget unntar mottatte dokumenter i saken for offentlig innsyn etter 

off.loven §§ 5 og 24 første og andre ledd. 

3. Drøftinger etter Temarks vårkonferanse. God konferanse, spesielt relevant innlegg fra 

professor emeritus Jan Fridthjof Bernt. 

4. Neste møte 6.6.2018. Aktuelle saker for møtet ble kort referert. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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29/18 Eventuelt 9.5.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 09.05.2018 29/18 

 

 

  

 

Møtebehandling 

Ingen saker. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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30/18 Håndtering av varsler rettet mot ansatte - Arendal 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 09.05.2018 30/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Juridisk seniorrådgiver Sindre Kvammen redegjorde for hvordan Arendal kommune håndterer 

varsler rettet mot ansatte og svarte på spørsmål. Kommunen ønsker at kritikkverdige forhold 

kommer frem, uansett om dette kommer gjennom intern varsling, eller varsling rettet mot 

ansatte er fremsatt av innbyggere/brukere. Intern varslingsrutine følges så langt den passer. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Redegjørelsen om rutiner for håndtering av varsler rettet mot ansatte, fremsatt av 

innbyggere/brukere, tas til orientering. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen om rutiner for håndtering av varsler rettet mot ansatte, fremsatt av 

innbyggere/brukere, tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/02584-6 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 06.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Tiltak mot arbeidslivskriminalitet Arendal Havnevesen KF 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Arendal kontrollutvalg fikk i 2015 gjennomført forvaltningsrevisjonen Offentlige anskaffelser. 

Kontrollutvalget fulgte opp saken i sitt møte 1.6.2016 sak 27/16. Her ble kontrollutvalget orientert om 

tiltak som var satt i verk, bl.a. var nytt innkjøpsreglement og ny gjennomføringsveileder utarbeidet og i 

ferd med å bli tatt i bruk. 

 

I sitt møte 7.12.2016 sak 53/16 fikk kontrollutvalget en orientering om nye regler for offentlige 

anskaffelser gjeldende fra 1.1.2017 og hvordan disse ville bli implementert i Arendal kommune. 

Kontrollutvalget fikk en orientering om effekten av dette i sitt møte 13.12.2017 sak 62/17. 

 

Kontrollutvalget ba da om å få en orientering om hvordan Arendal Eiendom KF og Arendal Havnevesen 

KF følger opp at kravene som stilles i deres innkjøpsavtaler følges opp i praksis. I denne saken blir 

Arendal Havnevesen KF bedt å orientere om sin praksis. 

 

Saksopplysninger: 
Det er i senere tid lagt mye vekt på hvordan kommunene kan iverksette tiltak som motvirker 

arbeidslivskriminalitet. Med hjemmel i Lov om offentlige anskaffelser er det gitt forskrift om en rekke 

krav kommunen skal stille til leverandører gjennom innkjøpsprosessen ved innkjøp over fastsatte 

terskelverdier.  

 

I Dagsavisen 11.1.2018 var det en artikkel om en revisjonsrapport utført på oppdrag fra kontrollutvalget i 

Oslo kommune, der det viste seg at kommunen sjelden fulgte opp at underleverandører i praksis 

overholder de kravene som er stilt til dem før de fikk sin kontrakt med Oslo kommune. Kontrollutvalgets 

leder Ola Kvisgaard uttrykte ifølge Dagsavisen at det ikke var avdekket noen skandaler, men det var 

avdekket svake rutiner og svak dokumentasjon, som igjen kunne skjule en skandale. Det var dermed ikke 

det interne regelverket for krav til leverandørene som hadde sviktet, men oppfølgingen av dette under 

gjennomføringen av prosjektene. 

 

Kontrollutvalget har nå bedt om en orientering om hvordan slike krav stilles i praksis i Arendal 

Havnevesen KF, og hvordan Arendal Havnevesen KF følger opp at kravene faktisk overholdes ved 

gjennomføring av prosjekter med eksterne leverandører. Er det oppdaget uregelmessigheter? Og i så fall 
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av hvilken karakter og hvilket omfang? Og hvordan er eventuelle slike saker fulgt opp av Arendal 

Havnevesen KF? 

 

Vedlagt følger en orientering fra Arendal Havnevesen KF om hvordan de forholder seg til dette arbeidet. 

 

Havnefogd Rune Hvass fra Arendal Havnevesen KF vil orientere i saken i møtet 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Ut fra tilsendt dokumentasjon synes det opplagt at forebygging av arbeidslivskriminalitet er viktig for 

Arendal Havnevesen KF. Dersom kontrollutvalget finner dokumentasjonen og orienteringen 

tilfredsstillende, kan det være aktuelt å trekke det frem i vedtaket. Det kan dermed bli justert som følge av 

behandlingen i møtet. 

 

Vedlegg:  

2018 Notat kontrollutvalget fra AHKF vedr forebyggende arb liv 
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Arkivsak-dok. 18/06526-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 06.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2018 Arendal 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget behandler ikke tertialrapporter i kommunen, bare årsregnskapet. Som et ledd i å sikre 

egenkontrollen knyttet til at kommunens økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak mv. (kommuneloven § 77 pkt. 4), vil det likevel være naturlig at kontrollutvalget 

ber om en orientering om kommunens økonomiske situasjon gjennom året. 

 

Kommunalsjef økonomi Bente Rist vil orientere om økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2018 i møtet. 
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Arkivsak-dok. 15/16251-40 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 06.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av bystyrets vedtak om tiltak i barnevernet 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Forslag til vedtak legges frem i møtet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Barnevernet i Arendal kommune hadde store utfordringer med arbeidsmiljøet gjennom 2014-2016, og 

dette er en oppfølging av tidligere behandlinger i kontrollutvalget, gjennomførte undersøkelser og 

bystyrets vedtak av 27.10.2016 sak 158/16 På vei mot en offensiv og kompetent barneverntjeneste til 

beste for barna i Arendal kommune. Følgende vedtak ble fattet: 

 

1. Ekstern bistand brukes i første fase av videre arbeid med mål- og kulturutvikling i 

barneverntjenesten. Estimert kostnad er kr 200 000. 

2. Barn og unges stemme tas aktivt med inn i utviklingen av barneverntjenesten i Arendal. 

3. Bystyret ber rådmannen innarbeide oppbemanning av barneverntjenesten i budsjett 2017/HP 

2017-2020, som skissert i tertial 1 2016. 

4. Retningslinjer for oppfølging av barn og unge som opplever at de ikke har blitt ivaretatt 

utarbeides og følges. 

5. Rådmannen igangsetter ekstern evaluering av tiltakspakke barnevern våren 2019. 

6. Barnevernet må sørge for å ha flerkulturell kompetanse. 

Barnevernet må jobbe aktivt med forebyggende arbeid mot minoritetsspråklige familier. 

7. Styringsgruppa avslutter sitt arbeid ved årsskiftet. 

8. Administrasjonsutvalget og komite for helse, omsorg og levekår holdes oppdatert i hvert møte 

hele 2017. 

9. Rådmannen bes rapportere jevnlig på gjennomføring og effekt av de vedtatte tiltakene til 

kontrollutvalget. 

 

Denne saken er knyttet til punkt 9 i bystyrets vedtak. 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget har vært involvert ved oppfølging av denne saken over lang tid. Mange tiltak ble satt i 

verk for å bedre arbeidsmiljøforholdene i barnevernet, og flere av disse kunne ikke forventes å ha rask 

effekt. Det er vedtatt at rådmannen skal gjennomføre en evaluering av tiltakspakken våren 2019. 

 

Kontrollutvalget fikk sist en oppdatering om prosessene som var igangsatt og effekter av disse, i sitt møte 

1.11.2017 sak 58/17. Det ble da vist til at tjenesten fortsatt opplevde høyt sykefravær og lav kapasitet i 
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forhold til behov, og særlig stor økning i meldinger og akutte saker. Kontrollutvalget gjorde følgende 

vedtak i saken: 

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget kommer tilbake med forespørsel om ny orientering 

våren 2018. 

 

Rådmannen vil orientere om saken i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Det er vedtatt at det skal gjennomføres en evaluering av tiltakspakke barnevern våren 2019 (punkt 5 i 

bystyrets vedtak av 27.10.2016). Kontrollutvalget bør legge opp sin videre oppfølging i forhold til dette. 

Ett forslag kan være en ny oppfølging i siste møte i 2018 og så en oppdatering når rådmannens evaluering 

er gjennomført våren 2019. Dersom kontrollutvalget finner behov for det, kan det være aktuelt å følge 

opp en gang til i denne perioden. Forslag til vedtak vil bli lagt frem ut fra kontrollutvalgets behandling av 

saken. 
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Arkivsak-dok. 17/02783-15 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 06.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Rådmannens plan for oppfølging av forvaltningsrevisjon Barnehage - 

Arendal 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Forslag til vedtak legges frem i møtet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 14.6.2017 forvaltningsrevisjonen Barnehage. Forvaltningsrevisjonen 

undersøkte følgende problemstillinger: 

 

1. Hvordan kan ressursbruken på barnehageområdet i Arendal kommune beskrives sett i forhold til 

sammenlignbare kommuner? 

2. Hvordan praktiserer og ivaretar kommunen sin tilsynsplikt som barnehagemyndighet? Og 

foreligger det samsvar mellom formelle styringsverktøy og det reelle ansvaret som 

barnehagemyndighet? 

 

Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 14.3.2018 sak 13/18 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Styring, 

organisering og ressursbruk på barnehageområdet. Følgende vedtak ble fattet: 

 

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. 
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Arendal bystyre behandlet rapporten i sitt møte 26.4.2018 sak 18/48. Bystyret valgte å legge til et punkt 

til kontrollutvalgets forslag til vedtak, slik at det endelige bystyrevedtaket ble som følger: 

 

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. 

 

Rådmannen bes vurdere sammenhengen mellom ressursbruk og kvalitet i barnehagene i Arendal 

kommune sammenliknet med sammenliknbare kommuner. Rådmannen bes fremme tiltak som kan bidra til 

økt kvalitet og mer rasjonell ressursbruk i de kommunale barnehagene. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget har ansvaret for å følge opp vedtak etter gjennomførte forvaltningsrevisjoner. Ifølge 

vedtaket fra bystyret sak 18/48, skal rådmannen til dette møtet legge frem en skriftlig plan for tiltak som 

settes i gang for å følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger. 

 

Rådmannen er bedt om å levere skriftlig plan og vil orientere i saken i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet vil legge frem forslag til møtet basert på rådmannens plan og orientering i møtet og 

kontrollutvalgets behandling av saken i møtet. 
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Arkivsak-dok. 18/06527-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 06.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Ansattes bevissthet omkring taushetsplikt 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget ba i sitt møte 14.3.2018 under sak 20/18 om en orientering om hvordan det arbeides med 

ansattes bevissthet omkring taushetsplikt i Arendal kommune. 

 

Saksopplysninger: 
I en tid hvor offentlighet og meroffentlighet er viktige begreper, er det likevel en del forhold som etter 

ulike lovbestemmelser skal underlegges taushetsplikt. Rådmannen er utfordret til å orientere om arbeidet 

med ansattes bevissthet knyttet til taushetsplikt. 

 

Kommunalsjef helse og levekår Torill Skår og kommunalsjef pedagogiske tjenester Roar Aaserud vil 

orientere i møtet. De leder tjenester der dette stadig er en utfordring. 
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Arkivsak-dok. 16/11591-20 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 06.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjon Kommunale foretak i Arendal 

kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Arendal kontrollutvalg behandlet i sitt møte 7.9.2016 plan for forvaltningsrevisjonen «Kommunale 

foretak i Arendal kommune». Følgende problemstillinger ble vedtatt undersøkt: 

1. Er organiseringen og driften av de kommunale foretakene i samsvar med kommunens intensjoner 

og føringer? 

2. Hvilke styrings- og rapporteringsrutiner foreligger mellom foretakene og kommunen? Og er 

rutinene hensiktsmessige for å sikre bystyrets eierstyring og demokratisk kontroll? 

 

Rapporten fra forvaltningsrevisjonsprosjektet ble behandlet av kontrollutvalget i deres møte 5.1.2017 sak 

1/17. Kontrollutvalget tok rapporten til orientering og oversendte den til bystyret med følgende forslag til 

vedtak: 

 

Bystyret tar rapporten Forvaltningsrevisjon Kommunale foretak i Arendal kommune til orientering, og 

ber om at følgende tiltak gjennomføres med utgangspunkt i revisjonens funn og konklusjoner i prosjektet: 

a. Rådmannen foretar en generell gjennomgang av Arendal Havn KF sine oppgaver, ansvar 

og aktiviteter, herunder bl.a. avklare hva som omfattes av havnevirksomhet i forhold til 

ev. annen virksomhet i foretaket, samt avklare grensesnittet mot Arendal Eiendom KF i 

forhold til drift, vedlikehold og utvikling av kommunale eiendommer, i dialog med begge 

foretakene. 

b. Rådmannen foretar en felles gjennomgang av foretakene i forhold til styring og 

rapportering og utarbeider så langt som praktisk mulig en felles ramme for styring og 

kontroll av og rapportering fra foretakene, herunder: 

i. Utarbeide vedtekter for foretakene og ev. andre aktuelle styringsdokumenter om 

hensiktsmessig, sett hen til kommunens eierstrategi for foretakene mv. 

ii. Samt ev. utarbeide retningslinjer for bl.a. skriftlig rapportering og 

saksbehandling til bystyret (ref. også neste punkt) og for samhandling og 

møtepunkter mellom foretaket og henholdsvis rådmannen og politisk ledelse. 

c. Bystyret ber om at foretakene redegjør muntlig til bystyret, fast, halvårlig og samtidig i 

samme møte, om aktiviteter og planer, fordelt på de enkelte virksomhetsområdene i hvert 

foretak (ev. i tilknytning til behandling av melding til bystyret fra foretakene). 
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d. Rådmannen bes redegjøre skriftlig for gjennomføring av tiltakene kontrollutvalget senest 

innen 15.10.2017. 

 

Rapporten ble behandlet i bystyret 16.3.2017 sak 17/30. Følgende vedtak ble fattet: 

 

1) Bystyret tar rapporten til orientering. 

2) Bystyret ber havnestyret utrede hvilke av de oppgavene som bystyret har gitt foretaket reguleres 

av lov om havne og farvannsloven og som dermed er en del av havnekapitalen. På bakgrunn av 

rapporten legger rådmannen frem en sak til bystyret. 

3) Bystyret vedtar nye vedtekter for foretakene som tydeliggjør: 

- oppgaver og ansvar 

- styring og rapportering 

4) Bystyret ber om at styreleder i foretakene redegjør muntlig til formannskapet halvårlig. 
 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget fikk i sitt møte 14.3.2018 sak 12/18 en orientering fra rådmannen ved juridisk 

seniorrådgiver Charlotte Raudsandmoen. Hun ga følgende oppdatering til de enkelte punktene i bystyrets 

vedtak: 

1) Oppfylt 

2) KS har levert rapport til Arendal Havn vedr. dette, jf. sak i bystyret oktober 2017 (sak 

17/134). NOU vedr. nytt lovverk er nå på høring. Ny sak til bystyret vil komme vedr. 

dette. 

3) Oppfylt 

4) Dette skulle tas inn i sak om ny eierstrategi. Oppfylt gjennom vedtak i bystyret 26.4.2018 

sak 18/42 
 

Rådmannen orienterer om oppfølgingen av bystyrets vedtak i møtet. 
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Bestilling av prosjektplan selskapskontroll Konsesjonskraft IKS 

Arendal 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget bestiller prosjektplan fra Aust-Agder Revisjon IKS for selskapskontrollen 

Konsesjonskraft IKS i tråd med vedtatt Plan for selskapskontroll 2016-2019.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Arendal kontrollutvalg behandlet i sitt møte 7.9.2016 sak 34/16 Plan for selskapskontroll 2016-2019 

Arendal kommune. I saken ble følgende prosjekter foreslått for bystyret, som vedtok planen i tråd med 

kontrollutvalgets forslag i sitt møte 8.12.2016 sak 16/202: 

 

a. Selskapskontroll/forvaltningsrevisjon som tar for seg kommunens eierskap og eierstyring på et 

overordnet nivå, ikke tilknyttet spesielle selskaper 

b. Agder Arbeidsmiljø IKS – forvaltningsrevisjon i selskap 

c. Konsesjonskraft IKS – eierskapskontroll (betinget av at flere eiere er med) 

d. Etablerersenteret IKS 

 

Kontrollutvalget skal forsøke å samkjøre selskapskontroller med andre eiere der det er aktuelt. Som 

planen viser, er det en betingelse vedr. Konsesjonskraft IKS. I tillegg ga bystyret kontrollutvalget 

fullmakt til å endre planen i planperioden. 

 

De to første prosjektene i planen er nå fullført, og det er aktuelt å bestille tredje prosjekt. 

 

Saksopplysninger: 
Konsesjonskraft IKS eies av 20 kommuner og de to fylkeskommunene i Agder. Flere av kommunene har 

vedtatt at de ønsker å gjennomføre selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS. Aust-Agder Revisjon IKS og 

Agder Kommunerevisjon IKS har blitt enige om at det er Aust-Agder Revisjon IKS som gjennomfører en 

eventuell selskapskontroll i Konsesjonskraft for «deres» kommuner. 

 

I den overordnede analysen Aust-Agder Revisjon IKS gjennomførte på oppdrag fra Arendal 

kontrollutvalg i 2016, viser revisjonen til at selskapet ikke tidligere har vært kontrollert og at 

selskapskontroll er foreslått i en rekke kommuner i Aust- og Vest-Agder. Selv om kommunens eierandel 

er lav, forvalter selskapet store verdier på vegne av innbyggerne 
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Vurdering fra sekretariatet: 
Det er i tråd med vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 å bestille forvaltningsrevisjon i 

Konsesjonskraft IKS, og det er nå trolig mulig å samkjøre en slik kontroll for flere eierkommuner. 
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Orienteringer fra revisor 6.6.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har et påseansvar for at det blir gjennomført forsvarlig revisjon i Arendal kommune. For 

å holde utvalget orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor 

kontrollutvalget fortløpende gjennom året. 

 

Saksopplysninger: 
Revisor orienterer om aktuelle saker i den løpende revisjonen og annet som er aktuelt for kontrollutvalget. 
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Referatsaker 6.6.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
 

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

a. 31.05.2018: 

i. PS 18/59 Årsregnskap med årsberetning og årsrapport 2017 

ii. PS 18/61 Overordnet Risiko- og Sårbarhetsanalyse for Arendal kommune 2017 

2. Avslutning av tilsyn med arkiv 

3. Oppfølging av spørsmål fra behandling av regnskapssakene i møtet 9.5.2018 

4. Post inn/post ut 

a. Henvendelse vedr. reguleringsarbeid Arendal, utsatt fra møtet 9.5.2018 

5. Neste møte – flytting av møtet, mulig til 19.9.2018 

 

 

Vedlegg:  

Statsarkivets avslutning av tilsyn med arkiv Arendal 2016 
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Returadresse
Pb. 4013 Ullevål Stadion
0806 OSLO

Arkivverket Telefon: 480 55 666 www.arkivverket.no
Organisasjonsnr.: 961181399 E-post: post@arkivverket.no

 

Avslutning av tilsyn - Arendal kommune 

Arkivverket gjennomførte tilsyn med arkivholdet i Arendal kommune 4.10.2016. Hensikten med 

tilsynet var å kontrollere at gjeldende krav i arkivlov og tilhørende forskrifter blir overholdt. Endelig 

tilsynsrapport med pålegg om utbedringer ble oversendt 1.12.2016. 

 

Vi viser til brev fra kommunen 30.4.2018 og oppfølging av pålegg etter tilsyn. Arkivverket vurderer 

fremdriften og den videre planen for arbeidet som tilfredsstillende. Planen fremstår som god og 

realistisk. Arkivverket anser alle avvikene for å være rettet, og avslutter med dette tilsynet. 

 

Kommunen har selv ansvaret for at egne arkiv blir behandlet i henhold til arkivlov med forskrifter. 

Alle aspekter ved tilsynsobjektets arkivforvaltning kan tas opp på et fremtidig tilsyn. 

 

Vi ønsker kommunen lykke til i arbeidet med arkiv og dokumentasjonsforvaltning i tiden fremover. 

 

Med hilsen 
 

Espen Sjøvoll     Kjetil Reithaug 
avdelingsdirektør     fagdirektør  
Forvaltning  
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 

Kopi til: 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Dato 03.05.2018 

Din ref. 16/30045-28 

Vår ref. 2015/5340 

Saksbehandler Marthe 

Rosenvinge 

Ervik 

 

ARENDAL KOMMUNE

Karl Mork

Postboks 123

4891 GRIMSTAD



40/18 Eventuelt 6.6.2018 - 18/00149-7 Eventuelt 6.6.2018 : Eventuelt 6.6.2018

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 18/00149-7 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 06.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 6.6.2018 

 

  
 


	Arendal kontrollutvalg (06.06.2018)
	Saksliste
	Møteinnkalling
	4/18 Godkjenning av innkalling 6.6.2018

	Møteprotokoll
	4/18 Godkjenning av protokoll fra 9.5.2018
	Protokoll Arendal kontrollutvalg 09.05.2018


	Saker til behandling
	31/18 Tiltak mot arbeidslivskriminalitet Arendal Havnevesen KF
	2018 Notat kontrollutvalget fra AHKF vedr forebyggende arb liv

	32/18 Økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2018 Arendal
	33/18 Oppfølging av bystyrets vedtak om tiltak i barnevernet
	34/18 Rådmannens plan for oppfølging av forvaltningsrevisjon Barnehage - Arendal
	35/18 Ansattes bevissthet omkring taushetsplikt
	36/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Kommunale foretak i Arendal kommune
	37/18 Bestilling av prosjektplan selskapskontroll Konsesjonskraft IKS Arendal
	38/18 Orienteringer fra revisor 6.6.2018
	39/18 Referatsaker 6.6.2018
	Statsarkivets avslutning av tilsyn med arkiv Arendal kommune 2016

	40/18 Eventuelt 6.6.2018


