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Møteinnkalling 
 

Grimstad kontrollutvalg 

 
Dato: 12.06.2018 kl. 15:00  
Møtested: Møterom Rosa  
Arkivsak: 18/00113  
Arkivkode: 033   

 
Forfall meldes til sekretær for utvalget på e-post: sander.haga.ask@temark.no eller på tlf: 99 35 85 99 

 

 

Vara møter kun på eget varsel. 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/18 18/00113-27 Godkjenning av møteinnkalling 12.06.2018 2 

Møteprotokoll 

Saker til behandling 

26/18 17/11734-43 Anmeldelse av mulige straffbare forhold 3 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no  

 

 

Arendal, 07.06.2018 

 

 

For kontrollutvalgsleder 

Gunnar Topland 

 

Sander Haga Ask 

Sekretær 
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Møteinnkalling 

4/18 Godkjenning av møteinnkalling 12.06.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00113-27 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 12.06.2018 4/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkallingen godkjennes. 
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Saker til behandling 

26/18 Anmeldelse av mulige straffbare forhold 

 
Arkivsak-dok.  17/11734-43 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 12.06.2018 26/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret: 
1. Kommunestyret tar saken til orientering. 

2. Kommunestyret ber ordfører på vegne av Grimstad kommune levere de to foreliggende 

anmeldelsene til politiet. 

 

Bakgrunn for saken: 

I forbindelse med kommunestyrets behandling av kontrollutvalget sak 16/18 Vurdering av 

habilitet i forbindelse med leverandørkontrollen ble følgende vedtak fattet: 
1. «Kommunestyret ber Rådmannen anmelde forholdet rundt den såkalte «julegaven» som mulig 

underslag av kommunale midler. Kommunestyret vurderer det slik at pågående personalsak kan 

kjøres parallelt.  

2. Kommunestyret ber Rådmannen anmelde mulig brudd på taushetsplikten i forbindelse med 

bekymringsmeldingene.  

3. Kommunestyret ber Rådmannen innhente de to sidene av rapporten som PwC har holdt tilbake i 

usladdet versjon.  

4. 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.  

5. De fire overstående punktene fremlegges Kommunestyret for godkjennelse». 

 

Kommunestyret behandlet i møte 28.05.2018 sak 18/70 Oppfølging av kommunestyrets vedtak 7. 

mai 2018 sak 18/65. Under behandlingen ble følgende forslag fremmet som også ble enstemmig 

vedtatt av kommunestyret: 
1. «Kommunestyret sender saken over til kontrollutvalget for utarbeidelse av anmeldelsene i tråd 

med punkt 1 og 2 i KS vedtak i sak 18/65 av 7.mai 2018. anmeldelsen forelegges for 

kommunestyret for endelig godkjennelse i møtet 18. juni 2018. 

 
2. Vedr vedtakets punkt 3 ber Kommunestyret om at Rådmannen holder KS løpende orientert om 

fremdriften og status når det gjelder innhenting av de to sidene fra PWC rapporten i usladdet 

versjon. Det bes også om en orientering til Kommunestyret om hva Sivilombudsmannen kommer 

frem til.» 

 

 

Saksopplysninger: 

Kommunestyret har bedt om at kontrollutvalget skal utarbeide to anmeldelser av mulig brudd på 

taushetsplikt og mulig underslag av kommunale midler. Sekretariatet har utformet forslag til to 
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separate anmeldelser som følger vedlagt. Anmeldelsene er delt i to separate dokumenter med 

egne vedlegg for å skille de to ulike sakene fra hverandre.  

 

Den første anmeldelsen omhandler mulig økonomisk utroskap mot Grimstad kommune jf. 

straffeloven § 390. Økonomisk utroskap er i straffeloven definert som den som handler mot en 

annens interesser som han styrer eller har tilsyn, med forsett om å oppnå en uberettiget vinning 

for seg eller andre. Anmeldelsen med vedlegg er unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven §13 

og forvaltningslovens §13 1. ledd pkt.1. Anmeldelsen vil derfor ikke bli referert i 

saksfremlegget, men det vises i sin helhet til anmeldelsen og medfølgende vedlegg. 

 

Den andre anmeldelsen omhandler mulig brudd på taushetsplikten gitt av forvaltningsloven § 13 

som offentlige ansatte og personer som utfører tjenester på vegne av det offentlige er bundet av. I 

forvaltningsloven §13 fremgår det av enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et 

forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse 

med tjenesten eller arbeidet får vite om 1) noens personlige forhold eller 2) teknisk innretninger 

og fremgangsmåter samt drifts-. og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig 

betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Brudd på lovpålagt 

taushetsplikt straffes etter straffeloven § 209 med bot eller fengsel inntil 1 år. Konkrete forhold 

rundt anmeldelsen vil ikke bli referert i det offentlige saksfremlegget og anmeldelsen med 

vedlegg er unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven §13 og forvaltningslovens §13 1. ledd pkt.1. 

 

Det er opp til kontrollutvalget å vurdere om de foreliggende anmeldelsene gir godt nok grunnlag 

for at kommunestyret kan vurdere innholdet i anmeldelsene og om anmeldelse omfatter det 

kommunestyret forventer. 

 

 

 

I forbindelse med rådmannens svar til sivilombudsmannen vedrørende sladdet presentasjon fra 

erfaringsutvekslingen med PwC var avtalen mellom Grimstad kommune og PwC vedlagt. 

Kontrollutvalget har tidligere ikke sett denne og har forutsatt at man benyttet seg av kommunens 

standardavtale. BDO anbefalte i sin rapport av desember 2016 at det burde utarbeides egne 

kontraktsmaler i kommunen som ble benyttet ved hver enkelt anskaffelse. BDO sin rapport 

omhandlet først og fremst kjøp av helsetjenester, men dette kan overføres også til øvrige 

anskaffelser i kommunen. Det å inneha standardkontrakter og maler er arbeidsbesparende for 

ansatte samtidig som det vil sikre kommunen de nødvendige rettigheter ved for eksempel 

mislighold, innsyn i arbeidet og muligheten til å ettergå utført arbeid. På samme måte som man 

kan ha behov for å ettergå leverte helsetjenester, kan man ha et behov for å ettergå leveringen av 

et konsulent- eller revisjonsoppdrag.  

 

Grimstad kommune har egne kontraktsmaler som kunne blitt benyttet ved PwC-oppdraget. 

Kontrollutvalget benyttet seg av denne kontraktsmalen ved kontraktsinngåelsen med BDO. 

Hvorfor rådmannen ikke benyttet denne i forbindelse med PwC sitt oppdrag er uklart og 

kontrollutvalget har bedt om en skriftlig tilbakemelding fra rådmannen. Ved å la leverandøren 

utforme kontrakten og betingelsene ved avtalen er man avhengig av at den aktuelle ansatte i 

kommunen har kompetanse til å vurdere om innholdet i kontrakten ivaretar Grimstad kommune 

sine rettigheter. Dette er en utfordrende øvelse som innebærer en juridisk og anskaffelsesfaglig 

kompetanse fra den enkelte ansatte. Med den foreliggende avtalen med PwC kan det se ut til at 

mulighetene er små for kommunen å få tilgang til usladdet versjon av 

«erfaringsutvekslingsdokumentet» slik kommunestyret ønsker. 
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Kommunens kontraktsmal er i 2018 blitt oppdatert til å inneholde punkter om innsyn, 

eiendomsrett, opphavsrett ved resultatet av oppdraget samt databehandleravtale. Kommunen 

burde derfor være sikret i fremtiden mot nye situasjoner hvor det stilles spørsmål ved 

eiendomsretten til produsert materiale. Dette forutsetter riktignok at man benytter seg av 

kommunens egne kontraktsmaler og ikke leverandørers forslag til avtale. 

 

Kontrollutvalget har bedt rådmannen om en skriftlig tilbakemelding på bakgrunnen for at man 

har benyttet et engasjementsbrev med standardvilkår utformet av PwC fremfor å benytte egne 

kontraktsmaler.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget har fått i oppdrag av kommunestyret å utforme to anmeldelser og videresende 

dem til godkjenning i kommunestyret. Sekretariatet har utformet et forslag til anmeldelse og 

kontrollutvalget må vurdere om disse vil svare på kommunestyrets bestilling. Anmeldelsene er 

forsøkt skrevet så konkret som mulig slik at det skal bli lett for politiet å følge opp saken. Dette 

innebærer at informasjon som er unntatt offentlighet fremkommer av dem og anmeldelsene med 

vedlegg er derfor unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven §13 og forvaltningsloven §13 1. ledd 

pkt. 1.  

 

Sekretariatet ble også bedt om å skrive noe om kommunens avtale med PwC etter at 

kontrollutvalget fikk se avtalen i forbindelse med rådmannens svar til sivilombudsmannen. Det 

kan se ut til at avtalen som er inngått gjør det vanskeligere å kreve at PwC utgir usladdet versjon 

av erfaringsutvekslingsdokumentet. I standardvilkårene til PwC står det at PwC beholder 

opphavsrett til leveranse og all dokumentasjon som utvikles i forbindelse med oppdraget. Videre 

står det at PwC ikke vil frigi dokumenter som tilhører dem (inkludert arbeidspapirer) med 

mindre det er spesifikt avtalt. I engasjementsbrevet fremgår det ikke noe informasjon om noen 

erfaringsutveksling etter oppdraget som innebærer at det ikke er spesifikt avtalt slik 

standardvilkårene krever. 

 
Vedlegg:  

- Avtale PwC og Grimstad kommune om leverandørkontroll 

- Anmeldelse om økonomisk utroskap unntatt offentlighet jf. offl. 13 og fvl. 13 1. ledd pkt.1 

o Utdrag e-post av fra leder til ansatt datert 11.12.2014 unntatt offentlighet jf. offl. 13 og 

fvl. 13 1. ledd pkt.1 

o Rapport Aust-Agder Revisjon IKS – Kontrollhandlinger knyttet til arbeidskontrakter 

- Anmeldelse for brudd på taushetsplikten unntatt offentlighet jf. offl. 13 og fvl. 13 1. ledd pkt.1 

o Utdrag notat fra rådmannen til kontrollutvalget av 14.12.2018 

o Brev fra Fylkesmannen 19.10.2018 med PwC sin bekymringsmelding. Unntatt 

offentlighet offl. 12 og fvl. 12 1. ledd  pkt.1 

 

Vedlegg til sak 
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