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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]  
 
 


