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Møteinnkalling  
 

Grimstad kontrollutvalg 

 
Dato: 14.06.2018 kl. 9:00  
Møtested: Formannskapssalen  
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. 

 

I tillegg møter følgende: 

Kommunalsjef Trond-Vegar Johansen sak 27/18 og 28/18 kl. 09.00 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

5/18 18/00113-25 Godkjenning av møteinnkalling 14.06.2018 3 

Møteprotokoll 

4/18 18/00113-26 Godkjenning av protokoll fra møtet 23.04.2018 4 

Saker til behandling 

27/18 18/06584-1 Orientering om første tertialrapport 2018 5 

28/18 16/03455-7 Orientering om internkontrollen i Grimstad kommune 6 

29/18 18/06648-1 Valg av neste selskapskontroll 9 

30/18 18/00118-5 Orientering fra revisor 14.06.2018 11 

31/18 18/00119-7 Eventuelt 14.06.2018 12 
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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 

5/18 Godkjenning av møteinnkalling 14.06.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00113-25 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.06.2018 5/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkallingen godkjennes. 
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Møteprotokoll 

4/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 23.04.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00113-26 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.06.2018 4/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møtet 23.04.2018 godkjennes. 

 

 

 

 
Vedlegg:  

- Protokoll Grimstad kontrollutvalg 23.04.2018 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

27/18 Orientering om første tertialrapport 2018 

 
Arkivsak-dok.  18/06584-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.06.2018 27/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget behandler ikke tertialrapporter fra rådmannen, bare årsregnskapet. Som et ledd i 

å sikre egenkontrollen knyttet til at kommunenes økonomiske forvaltning foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmer og vedtak mv. (kommuneloven §77 punkt 4), vil det likevel være naturlig 

at kontrollutvalget holder seg oppdatert om den økonomiske situasjonen og utfordringer gjennom 

året.  

 

Administrasjonen er invitert til møtet for å orientere om kommunens økonomi pr. 1 tertial 2018. 

 

 

 

 
Vedlegg:  

- 1. tertialrapport 2018 Grimstad kommune 

- Driftsenhetenes rapporter – 1 tertial 2018 Grimstad kommune 

- Finansvedlegg 1 tertialrapport 2018 Grimstad kommune 

- Fondsoversikt 1 tertial 2018 Grimstad kommune 

- Oppfølging av politisk vedtak 2016-2018- 1 tertial 2018 Grimstad kommune 
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28/18 Orientering om internkontrollen i Grimstad kommune 

 
Arkivsak-dok.  16/03455-7 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.06.2018 28/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget har tidligere blitt orientert om arbeidet med internkontrollen i kommunen og har 

selv gjennom forvaltningsrevisjonen av byggesaksbehandlingen konstatert 

forbedringsmuligheter for internkontrollen. Rådmannen har i etterkant av innkjøpssaken 

igangsatt en revidering av internkontrollen i kommunen som et ledd av oppfølgingen av denne 

saken.  

 

Kommunen har ansvaret for mange oppgaver som er viktige for innbyggerne, og det er 

nødvendig med god styring for å ivareta innbyggernes behov for rettigheter. Kommunestyret har 

ansvaret for den kommunale egenkontrollen som igjen kan deles inn i rådmannens internkontroll 

og kommunestyrets kontroll av administrasjonen som skjer gjennom kontrollutvalget. En 

effektiv og god egenkontroll vil kunne redusere de statlige tilsynene og gi grunnlag for læring og 

forbedring. Kontrollutvalget har på vegne av kommunestyret et ansvar for å følge opp at 

rådmannen har en betryggende internkontroll.   

 

Rådmannen har ansvar for å etablere og følge opp at kommunen har et tilfredsstillende 

internkontrollsystem. Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 

forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll jf. 

Kommuneloven § 23 nr. 2. Internkontroll er de systemer og rutiner som rådmannen etablerer for 

å sikre tilstrekkelig styring, måloppnåelse og regeletterlevelse i kommunen.   

 

KS har utarbeidet et eget hefte «Rådmannens internkontroll – Hvordan få orden i eget hus?» til å 

bidra og gi praktisk støtte til kommuner som ønsker å styrke internkontrollen.. De tre viktigste 

rådene som KS gir i heftet er:  
1. Internkontroll og kontrollaktiviteter må være basert på risikoanalyser.  

2. Internkontrollen må i større grad være en del av ordinær ledelse og virksomhetsstyring.  

3. Det er nødvendig med mer formalisering av internkontrollen.  

 

God rolleavklaring og godt samspill mellom kommunestyret, kontrollutvalg, revisjon og 

rådmannen er trukket frem som en viktig forutsetning for god egenkontroll. Det er derfor viktig 

at kontrollutvalget holder seg oppdatert på arbeidet med internkontrollen. Utviklingen av 

internkontroll skjer kontinuerlig, og prosessen vil være ulik og tilpasset hver enkelt kommune. 

 

I møte 30.01.2017 ba kommunestyret rådmannen om en egen orientering om hvordan 

kommunen har organisert internkontrollen. I kommunestyrets møte 11.12.2017 orienterte 
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rådmannen kommunestyret. Det fremkommer av saksfremlegget til kommunestyret at Grimstad 

kommune har valgt følgende definisjon av begrepet internkontroll: 

«Internkontroll er en prosess gjennomført av kommunestyret, ledelse og ansatte og som er 

utformet for å gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innenfor følgende områder: 
- Målrettet og effektiv drift 

- Pålitelig rapportering 

- Overholdelse av lover og regler» 

 

Grimstad kommune har valgt COSO som sitt rammeverk for utvikling av et enhetlig og helhetlig 

internkontrollsystem. Det er også COSO rammeverket som revisjonen vanligvis benytter når de 

vurderer en kommune sitt internkontrollsystem. Kommunen sin systematiske metode for å 

arbeide med internkontrollen består av seks steg: 
- Planlegging 

- Risikovurdering 

- Utforming 

- Implementering 

- Oppfølging  

- Rapportering 

 

Det fremgår av kommunestyrets sak hvilke elektroniske systemer som brukes til internkontroll i 

kommunen og oversikt med status på risikovurderinger, rutiner og andre tiltaks om skal bidra til 

å sikre god internkontroll på ulike områder. 

 

Videre stod det at rådmannen har vurdert det til at kommunen har et godt internkontrollsystem. 

Rådmannen har vurdert at det mest hensiktsmessig å ha sektorspesifikke elektroniske 

programmer som er tilpasset sektorenes behov. Kartleggingen som ble gjort av internkontrollen i 

kommunen våren 2017 viser at enhetene i hovedsak ikke har et internkontrollsystem som er 

etablert på bakgrunn av risikovurderinger. Dette begrunnes med at denne type vurderinger i liten 

grad ble gjennomført i organisasjonen i 2016. Rådmannens vurdering var derimot at man har 

benyttet seg av risikovurderinger i forbindelse med virksomhetsstyringen. Det skal ha blitt 

gjennomført flere risikovurderinger i 2017 som igjen har resultert i flere prioriteringer, tiltak, 

oppfølginger og evalueringer. Gjennom kommunens policy for internkontroll er ansvaret for 

gjennomføring av internkontrollen klarlagt. Det ble i saksfremlegget til kommunestyret 

desember 2017 at det kan synes som om dette ansvaret ikke er implementert og fulgt opp 

tilstrekkelig i hele organisasjonen. Videre fremkom det at de formaliserte kontrollaktiviteten i 

liten grad var på plass, selv om det var gode eksempler på at slike aktiviteter var etablert og 

etterlevd. Rådmannen avsluttet saksfremlegget med at det var gjort mye arbeid med 

internkontrollen i 2017 både gjennom handlingsplanen for oppfølging av innkjøpssaken og at 

arbeidet skulle gis prioritet også i 2018. Kontrollutvalget ble i møtet 14.12.2017 sak 48/17 i 

likhet med kommunestyret orientert om internkontrollen i kommunen og fattet følgende vedtak i 

møtet: 

 

«Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Kommunestyret har pålagt kontrollutvalget å følge opp implementeringen i de enkelte sektorer. 

Neste oppdatering fra rådmannen gis i junimøtet» 

 

Saksopplysninger: 

På bakgrunn av tidligere orienteringer og kontrollutvalgets vedtak i sak 48/17 har 

administrasjonen blitt invitert til kontrollutvalget for å orientere om arbeidet med 

internkontrollen i kommunen. 
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Vurdering fra sekretariatet: 

KS mener at en god kommunal egenkontroll som er koordinert med statlige tilsyn vil kunne gi 

økt læring og effektivitet. Det vil også kunne avlaste kommunen og gjøre behovet for statlige 

tilsyn mindre. Det er da viktig med en god rolleavklaring og godt samspill mellom 

kommunestyret, kontrollutvalg, revisjon og rådmannen. Det er derfor viktig at kontrollutvalget 

holder seg oppdatert på arbeidet med internkontrollen og at for eksempel iverksatte 

forvaltningsrevisjoner er koordinert med interne prosjekter og statlige tilsyn. 
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29/18 Valg av neste selskapskontroll 

 
Arkivsak-dok.  18/06648-1 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.06.2018 29/18 

 

 

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: 

Grimstad kontrollutvalg behandlet i sitt møte 19.09.2016 sak 33/16 Plan for selskapskontroll 

2016-2019 Grimstad kommune. I saken ble følgende prosjekter foreslått for kommunestyret, som 

vedtok planen i tråd med kontrollutvalgets forslag i sitt møte 05.12.2016 sak 16/148: 

 
- Grimstad eiendomsutvikling AS 

- Konsesjonskraft IKS 

- Kommunens overordnede eierskap og eierstyring 

 

Kommunestyret ga kontrollutvalget myndighet til å endre planen i planperioden. Det har blitt 

gjennomført en utvidet selskapskontroll av kommunens overordnede eierskap og eierstyring. 

Denne rapporten behandlet kontrollutvalget desember 2017. Vedlagt til saken følger analysen og 

den vedtatte plan for selskapskontroll for 2016-2019. 

 

Saksopplysninger: 

Neste prosjekt ifølge den vedtatte planen vil være en selskapskontroll av Konsesjonskraft IKS. 

Konsesjonskraft IKS eies av 20 kommuner og de to fylkeskommunene i Agder. Flere av 

kommunene har vedtatt i sine planer for selskapskontroll 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 Grimstad 

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.  

 

Kontrollutvalget skal i denne saken ta stilling til om Grimstad kommune skal delta i en felles 

selskapskontroll av Konsesjonskraft IKS eller om utvalget ønsker et annet prosjekt.  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Det er i tråd med vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 å bestille en selskapskontroll i 

Konsesjonskraft IKS, og det er mulig å samkjøre en slik kontroll for flere eierkommuner. 
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Kontrollutvalget står fritt til å velge det neste prosjektet for selskapskontroll og endre den 

vedtatte Plan for selskapskontroll om ønskelig. Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å be 

revisjonen utarbeide en prosjektplan for selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS og presentere 

den i neste møte. 

 

 

Vedlegg til sak 
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30/18 Orientering fra revisor 14.06.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00118-5 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.06.2018 30/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å 

holde seg orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor 

kontrollutvalget gjennom året. 

 

 

Det vil videre bli orientert om 
1. Premieavvik 

2. Avklaringer ved prosjektplanen for forvaltningsrevisjonen om Psykososialt miljø i skole og 

barnehage 

 

 

 

 
Vedlegg:  

- - Prosjektplan forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø i skole og barnehage 

 

 

Vedlegg til sak 
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31/18 Eventuelt 14.06.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00119-7 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.06.2018 31/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Kontrollutvalget saker behandlet i kommunestyret 

2. Neste møte blir 06.09.2018 kl. 09.00 

3. Eventuelt 

 

 

 

 

 


	Møteinnkalling
	Grimstad kontrollutvalg

