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Arkivsak-dok. 18/00113-25 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 14.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 14.06.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 18/00113-26 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 14.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møtet 23.04.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møtet 23.04.2018 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Protokoll Grimstad kontrollutvalg 23.04.2018 
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Møteprotokoll  
 

Grimstad kontrollutvalg 

 
Dato: 23.04.2018 kl. 9:00 
Sted: Møterom Ibsen 
Arkivsak: 18/00113 
  
Til stede:  Gunnar Topland (leder), Tore Fredvig Erichsen, Hege Bjerke Erlandsen, Eli 

Skaiaa, Jarle Christiansen 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:   
  
Andre: Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke 

Hovedrevisor Elin Slaatten Sollid 

Forvaltningsrevisor Magnus Solsvik sak 17/18 

Forvaltningsrevisor Mona Igland sak 17/18 

Ordfører Kjetil Glimsdal 

Rådmann Tone Marie Nybø Solheim sak 16-24/18 

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

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

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

Møteprotokoll 

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

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

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

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

barnehage 
13 

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

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

kommune 
15 

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

25/18 18/00119-5 Eventuelt 23.04.2018 17 

    

 

 
Grimstad, 23.04.2018 

 

 

Gunnar Topland        Sander Haga Ask 

Kontrollutvalgsleder        Sekretær 
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Møteinnkalling 

3/18 Godkjenning av møteinnkalling 23.04.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.04.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

3/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 12.03.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.04.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møtet 12.03.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møtet 12.03.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

16/18 Vurdering av habilitet i forbindelse med leverandørkontrollen 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.04.2018 16/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å innføre en praksis hvor det alltid skal vurderes å 

dokumentere og arkivere habilitetsvurderinger, og at dette skal dokumenteres i forbindelse 

med anskaffelser og undersøkelser. 

 

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

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

 

 

Møtebehandling 

Rådmannen orienterte om vurderinger gjort ved oppstart av leverandørkontrolloppdraget og 

svarte på spørsmål. 

 

Kontrollutvalget diskuterte saken. 

 

Forslag til endring av vedtak fremsatt i møtet: 

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

Grimstad kommune legges ved oversendingen. 

 

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret anmoder rådmannen om å innføre en praksis hvor det alltid skal vurderes å 

dokumentere og arkivere habilitetsvurderinger, og at dette skal dokumenteres i forbindelse 

med anskaffelser og undersøkelser. 

 

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

ansatte og at råd fra eksterne rådgivere skal bli skriftlig dokumentert 

 

 

Votering 

Enstemmig for endringsforslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

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

Grimstad kommune legges ved oversendingen. 

 

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
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Kommunestyret anmoder rådmannen om å innføre en praksis hvor det alltid skal vurderes å 

dokumentere og arkivere habilitetsvurderinger, og at dette skal dokumenteres i forbindelse 

med anskaffelser og undersøkelser. 

 

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

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

 

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

omsorg 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.04.2018 17/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender saken til kommunestyret med 

følgende forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Budsjettering og økonomistyring i helse 

og omsorg til orientering og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger om å: 
- etablere et mer detaljert og forståelig personalbudsjett som i større grad konkretiserer 

innholdet i budsjetterte årsverk og som viser planlagt bruk av midlertidige tilsatte 

- etablere tilstrekkelige rapporteringsrutiner som kan ivareta en tilfredsstillende årsverksstyring, 

hvor forholdet mellom budsjetterte årsverk og faktiske forbrukte årsverk som minimum 

fremgår 

- umiddelbart iverksette implementeringen av dokumentasjon og rutiner som danner rammer for 

kommunens beskrivelser av internkontroll, fullmakter, ansvar og myndighet. 

 

Kommunestyret ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding om oppfølgingen av rapporten 

til kontrollutvalget innen juni 2019. 

 

 

Møtebehandling 

Revisjonen presenterte forvaltningsrevisjonsrapporten fra kontrollutvalget og svarte på 

spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

Rådmannen kommenterte rapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender saken til kommunestyret med 

følgende forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Budsjettering og økonomistyring i helse 

og omsorg til orientering og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger om å: 
- etablere et mer detaljert og forståelig personalbudsjett som i større grad konkretiserer 

innholdet i budsjetterte årsverk og som viser planlagt bruk av midlertidige tilsatte 

- etablere tilstrekkelige rapporteringsrutiner som kan ivareta en tilfredsstillende årsverksstyring, 

hvor forholdet mellom budsjetterte årsverk og faktiske forbrukte årsverk som minimum 

fremgår 

- umiddelbart iverksette implementeringen av dokumentasjon og rutiner som danner rammer for 

kommunens beskrivelser av internkontroll, fullmakter, ansvar og myndighet. 

 



4/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 23.04.2018 - 18/00113-26 Godkjenning av protokoll fra møtet 23.04.2018 : Protokoll Grimstad kontrollutvalg 23.04.2018

 

 8  

Kommunestyret ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding om oppfølgingen av rapporten 

til kontrollutvalget innen juni 2019. 

 

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

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.04.2018 18/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalgets uttalelse til særregnskap 2017 for Grimstad Bolig- og tomteutvikling KF: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Grimstad Bolig- og tomteutvikling KF sitt årsregnskap for 2017. Aust 

Agder Revisjon IKS har avlagt revisjonsberetning.  

 

Særregnskapet viser et positivt netto driftsresultat på kr. 48 000 og et regnskapsmessige mindreforbruk 

på det samme beløpet. Revisor har avlagt en revisjonsberetning med positiv konklusjon. 

 

Kontrollutvalget baserer sin behandling på revisjonsberetningen. Kontrollutvalget anbefaler at 

regnskapet for Grimstad Bolig- og tomteutvikling KF godkjennes som en del av Grimstad kommune 

sitt regnskap for 2017.  

 

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget gikk igjennom regnskap og årsberetning for 2017.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalgets uttalelse til særregnskap 2017 for Grimstad Bolig- og tomteutvikling KF: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Grimstad Bolig- og tomteutvikling KF sitt årsregnskap for 2017. Aust 

Agder Revisjon IKS har avlagt revisjonsberetning.  

 

Særregnskapet viser et positivt netto driftsresultat på kr. 48 000 og et regnskapsmessige mindreforbruk 

på det samme beløpet. Revisor har avlagt en revisjonsberetning med positiv konklusjon. 

 

Kontrollutvalget baserer sin behandling på revisjonsberetningen. Kontrollutvalget anbefaler at 

regnskapet for Grimstad Bolig- og tomteutvikling KF godkjennes som en del av Grimstad kommune 

sitt regnskap for 2017.  

 

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 

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

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.04.2018 19/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget gikk igjennom regnskap og årsberetning for 2017. 

 

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

 

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

IKS har avlagt revisjonsberetning.  

 

Særregnskapet viser et positivt netto driftsresultat på kr. 200 233 og et regnskapsmessige 

mindreforbruk på det samme beløpet. Revisor har avlagt en revisjonsberetning med positiv 

konklusjon. 

 

Kontrollutvalget baserer sin behandling på revisjonsberetningen. Kontrollutvalget anbefaler at 

regnskapet for Grimstad Kulturhus KF godkjennes som en del av Grimstad kommune sitt regnskap for 

2017.  

 

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalgets uttalelse til særregnskap 2017 for Grimstad Kulturhus KF: 

 

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

IKS har avlagt revisjonsberetning.  

 

Særregnskapet viser et positivt netto driftsresultat på kr. 200 233 og et regnskapsmessige 

mindreforbruk på det samme beløpet. Revisor har avlagt en revisjonsberetning med positiv 

konklusjon. 

 

Kontrollutvalget baserer sin behandling på revisjonsberetningen. Kontrollutvalget anbefaler at 

regnskapet for Grimstad Kulturhus KF godkjennes som en del av Grimstad kommune sitt regnskap for 

2017.  

 

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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20/18 Årsregnskap og årsmelding 2017 Grimstad kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.04.2018 20/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalgets uttalelse til Grimstad kommune årsregnskap 2017:  

 

Kontrollutvalget har behandlet Grimstad kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsrapport fra rådmannen. Aust-Agder Revisjon IKS har avlagt revisjonsberetning 

samt revisors oppsummering for regnskapsåret 2017.  

 

Grimstad kommunes årsregnskap viser et netto driftsresultat på kr. 62 094 678 mill. og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 61 136 759 mill.  

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter 

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

rådmannen omhandler. Revisor har avgitt en revisjonsberetning uten merknader.  

 

Kontrollutvalget har ingen merknader til årsregnskapet for Grimstad kommune for 2017 og slutter seg 

til revisors beretning av 11.04.2018.  

 

Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

 

Møtebehandling 

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

kommune 2017, og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

Hovedrevisor Elin Slaatten Sollid la frem revisors oppsummeringsbrev for regnskapsåret 

2017. 

 

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

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

flere bekymringsfulle forhold. 
 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med tillegg fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalgets uttalelse til Grimstad kommune årsregnskap 2017:  

 

Kontrollutvalget har behandlet Grimstad kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsrapport fra rådmannen. Aust-Agder Revisjon IKS har avlagt revisjonsberetning 

samt revisors oppsummering for regnskapsåret 2017.  

 

Grimstad kommunes årsregnskap viser et netto driftsresultat på kr. 62 094 678 mill. og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 61 136 759 mill.  
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Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter 

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

rådmannen omhandler. Revisor har avgitt en revisjonsberetning uten merknader.  

 

Kontrollutvalget har ingen merknader til årsregnskapet for Grimstad kommune for 2017 og slutter seg 

til revisors beretning av 11.04.2018.  

 

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

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

flere bekymringsfulle forhold. 

 

Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 

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

barnehage 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.04.2018 21/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonen Psykososialt miljø i skole og barnehage i tråd 

med fremlagt prosjektplan. 

 

Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om fremdriften underveis i prosjektet. 

 

Møtebehandling 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke presenterte prosjektplanen 

for forvaltningsrevisjonen om psykososialt miljø i skole og barnehage. 

 

Tilleggsforslag til vedtak 

Kontrollutvalget ønsker at SFO inkluderes i problemstillingene. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med tillegg fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonen Psykososialt miljø i skole og barnehage i tråd 

med fremlagt prosjektplan. 

 

Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om fremdriften underveis i prosjektet. 

 

Kontrollutvalget ønsker at SFO inkluderes i problemstillingene. 

 

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

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.04.2018 22/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret:  

 

Kommunestyret tar Grimstad kontrollutvalg sin årsmelding for 2017 til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget gikk igjennom forslag til årsmeldingen for kontrollutvalget for 2017. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret:  

 

Kommunestyret tar Grimstad kontrollutvalg sin årsmelding for 2017 til orientering. 
 

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

kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.04.2018 23/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget gikk igjennom tilsynskalenderen for 2018. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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24/18 Forum for kontroll og tilsyn - Medlemskap 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.04.2018 24/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget diskuterte henvendelsen fra Forum for kontroll og tilsyn. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

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

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

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

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

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

 

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

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.04.2018 25/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
1. Kontrollutvalget saker behandlet i kommunestyret. 

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

innkjøpssaken 

2. Neste møte blir 14.06.2018 kl. 09.00 

3. Eventuelt 

a. Henvendelse om vei 

Sekretariatet orienterte om henvendelsen og kontrollutvalget vurderte saken. 

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

Sekretariatet bes om å skrive et svar på henvendelsen. 

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

postanalyse i innkjøpssaken. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/06584-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 14.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering om første tertialrapport 2018 

 

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 7), 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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Arkivsak-dok. 16/03455-7 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

Grimstad kontrollutvalg 14.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering om internkontrollen i Grimstad kommune 

 

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. 
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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 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. 

 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 



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

 

  
3 

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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Arkivsak-dok. 18/06648-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 14.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Valg av neste selskapskontroll 

 

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.  
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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. 

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. 

 



29/18 Valg av neste selskapskontroll - 18/06648-1 Valg av neste selskapskontroll : Plan for selskapskontroll Grimstad kommune 2016-2019

 
 

2016-2019 

 
 

  

Plan for 
selskapskontroll 
Grimstad kommune 

 



29/18 Valg av neste selskapskontroll - 18/06648-1 Valg av neste selskapskontroll : Plan for selskapskontroll Grimstad kommune 2016-2019

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                 

1 

 

 

 

 

 

 

Innhold 

1.0 Innledning. ......................................................................................................................................... 3 

1.1 Bakgrunn ....................................................................................................................................... 3 

1.2  Formål ........................................................................................................................................... 3 

2.0 Aktuelle lov- og forskriftsbestemmelser ........................................................................................... 3 

2.1 Kommunelovens bestemmelser .................................................................................................... 3 

2.2 Bestemmelser i forskrift om kontrollutvalg .................................................................................. 5 

3.0 Selskapskontrollens innhold .............................................................................................................. 6 

4.0 Gjennomføring og rapportering av selskapskontrollen .................................................................... 7 

4.1 Bestilling og gjennomføring ........................................................................................................... 7 

4.2 Rapportering .................................................................................................................................. 7 

5.0 Hvilke selskapstyper som omfattes ................................................................................................... 7 

5.1 Interkommunale selskaper ............................................................................................................ 8 

5.2 Interkommunalt samarbeid ........................................................................................................... 8 

5.3  Aksjeselskaper .............................................................................................................................. 8 

5.4 Annen organisering av kommunal virksomhet ............................................................................. 8 

6.0 Grimstad kommunes eierinteresser i ulike selskaper ....................................................................... 9 

7.0 Plan for selskapskontrollen i Grimstad kommune ............................................................................ 9 

8.0 Beskrivelse av selskapene som Grimstad kommune har eierinteresser i ....................................... 13 

 

 

 

 

 

 

  



29/18 Valg av neste selskapskontroll - 18/06648-1 Valg av neste selskapskontroll : Plan for selskapskontroll Grimstad kommune 2016-2019

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                 

2 

 

 

Forord 

Kontrollutvalget har i henhold til Kommunelovens § 77 nr. 5 ansvar for å ”påse at det føres 

kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.” Med utgangspunkt i 

forskrift for kontrollutvalg § 13 skal plan for selskapskontroll basere seg på en overordnet 

analyse ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for 

selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene.  

 

Kontrollutvalget i Grimstad har bestilt analysen fra Aust-Agder Revisjon IKS. Vi har derfor 

utarbeidet en oversikt over relevante selskaper som Grimstad kommune har eierinteresser i, 

og gjort vesentlighetsvurderinger av disse. Planen skal danne et grunnlag for kontrollutvalgets 

årlige prioriteringer i planperioden.  

 

Aust-Agder Revisjon IKS  

Arendal, 5. oktober 2016  
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1.0 Innledning. 

1.1 Bakgrunn  

Kommunene har i lang tid gjort bruk av fristilte organisasjonsmodeller som selskaper, 

samarbeid og lignende.  Utviklingen synes å gå i retning av stadig økende bruk av fristilte 

organisasjonsformer. Denne utviklingen har ført til en mer kompleks og fragmentert 

organisering av den kommunale virksomheten. Dette innebærer utfordringer både når det 

gjelder styring, kontroll og tilsyn.  

 

Med bakgrunn i ovennevnte problemstilling har Kommunelovens (koml) § 77 nr. 5 siden 

2004 gitt kontrollutvalget ansvar for å ”påse at det føres kontroll med forvaltningen av 

kommunens interesser i selskaper m.m.” Bestemmelsen må ses i sammenheng med 

kommuneloven § 80 om selskapskontroll, som gir kontrollutvalget og kommunens revisor rett 

til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd for sin kontroll i interkommunale selskaper 

etter lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999, eller i aksjeselskaper der en 

kommune/ fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner/ fylkeskommuner eier 

alle aksjer, og i heleide datterselskaper av slike selskaper. Kommuneloven åpner også for at 

det kan vedtas at det skal utføres forvaltningsrevisjon i slike selskaper 

(kommunalt/fylkeskommunalt heleide selskaper). 

1.2  Formål 

Formålet er å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens 

eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og 

forutsetninger (eierskapskontroll).  

2.0 Aktuelle lov- og forskriftsbestemmelser 
Hjemmel for selskapskontroll finnes i koml. § 77 nr. 5 og er nærmere omtalt i 

kontrollutvalgsforskriftens kap.  6 (§§ 13 – 15) og koml. § 80.  

2.1 Kommunelovens bestemmelser 

Etter bestemmelsene i kommuneloven er ansvaret for selskapskontrollen lagt til 

kontrollutvalget slik det fremgår av kommunelovens § 77, nr. 5: 

”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 

eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.” 

Kommunelovens § 80 omhandler selskapskontroll. Her fremgår det at:  

”I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6, i interkommunale styrer 

etter § 27 og i aksjeselskaper der en kommune eller fylkeskommune alene eller 

sammen med andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper 

direkte eller indirekte eier alle aksjer, har kommunens eller fylkeskommunens 

kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres 

kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret og den valgte revisor for 
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selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og kommunens 

revisor selv foreta undersøkelser i selskapet. 

Kommunestyret eller fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors 

kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i 

selskapet og herunder fastsette hvilke dokumenter mv. som skal sendes kommunens 

eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor. 

Kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor skal varsles og har 

rett til å være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap 

og tilsvarende organ.” 

 

Det fremgår av departementets merknad til paragrafen at kommunestyret kan fastsette 

nærmere regler for selskapskontrollen og derigjennom påvirke innholdet i selskapskontrollen. 

Kommunestyret kan likevel ikke innskrenke kontrollutvalget og revisors innsynsrett etter 1. 

ledd i paragrafen. 

Innsynsretten etter § 80 gir kontrollutvalget og den som utøver selskapskontrollen på vegne av 

kontrollutvalget fullt innsyn i selskaper som fullt ut eies av kommuner/fylkeskommuner. I de 

tilfeller hvor det offentlige ikke eier 100 % kan selskapskontrollen utføres etter avtale med 

selskapet. 

Nedenstående figur illustrerer ulike organisasjonsformer for kommunal virksomhet. Figuren 

viser at jo lenger vi beveger oss mot høyre, jo svakere blir kommunestyrets mulighet for 

innsyn og kontroll. Det går et prinsipielt skille mellom forvaltningsorgan og selvstendige 

rettssubjekter.  Selskapskontroll er først og fremst aktuelt å foreta i interkommunale selskaper 

og aksjeselskaper som i sin helhet eies av kommuner og fylkeskommuner og heleide døtre av 

slike. 

 

 

 

 

Kommunal etat

(koml § 10)

Kommunal 
institusjon

(koml § 11)

Interkomm. 
samarbeid

(koml § 27)

Kommunalt 
foretak

(koml kap 11)

Interkomm. 
selskap

(IKS-lov)

Aksjeselskap

(AS-lov)

Stifting

(Stiftingslova)

Forvaltningsorgan Selvstendige rettssubjekt

Offentlige 
og private 

eiere

Offentlige eiere Ingen 
eiere

Interkomm. 
samarbeid

(koml § 28 a-c)
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2.2 Bestemmelser i forskrift om kontrollutvalg 

I kapittel 6 i forskriften er det gitt utfyllende bestemmelser om kontrollutvalgets oppgaver    

i forbindelse med selskapskontroll.       

Forskriftens § 13, 2. ledd omhandler plan for gjennomføring av selskapskontroll og lyder    

som følger: 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.  

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 

etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for 

gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av 

kommunens eller fylkeskommunens eierskap ut fra risiko- og 

vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på 

de ulike sektorer og med de ulike selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret 

eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i 

planperioden.  

Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre 

selskapskontroll. 

 

Krav til selskapskontrollens innhold omhandles i § 14: 

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av 

eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere 

om den som utøver fylkeskommunens eiereierinteresser i selskaper gjør dette i 

samsvar med fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). 

Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i 

kommuner og fylkeskommuner kap.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Forskriftens § 15 omhandler rapportering om selskapskontrollen og lyder slik: 

Kontrollutvalget fastsetter selv hvordan utført selskapskontroll skal rapporteres til 

utvalget, herunder hvilket innhold slik rapport skal ha.  Et selskap som er omfattet av 

selskapskontrollen, og den som utøver kommunens eierfunksjon, skal alltid gis 

anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som omtales i rapporten.   

Eventuelle kommentarer skal fremgå av rapporten. 

Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av selskapskontroll skal 

kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om hvilke kontroller som er 

gjennomført samt om resultatene av disse. 

Selskapet og den som utøver eierfunksjonen har uttalerett til rapporten. Slike uttalelser skal 

fremgå av rapporten. Departementet anbefaler i sine kommentarer at rapporter om 

gjennomført selskapskontroll videreformidles fortløpende til kommunestyret. 
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3.0 Selskapskontrollens innhold 
Denne figuren er hentet fra Norges Kommunerevisorforbunds veileder Selskapskontroll – fra 

a-å, og viser at selskapskontrollen består av en obligatorisk eierskapskontroll og en frivillig 

forvaltningsrevisjon. 

 

Innholdsmessig deles selskapskontroll i to komponenter – eierskapskontroll og 

forvaltningsrevisjon. Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av selskapskontroll 

(Kontrollutvalget skal påse …), jf. forskrift om kontrollutvalg § 14 første ledd. Den omfatter 

kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser, herunder å kontrollere om den 

som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og 

forutsetninger. 

 

Forvaltningsrevisjon er den frivillige delen av selskapskontroll (Selskapskontrollen kan også 

omfatte …), jf. forskrift om kontrollutvalg § 14 andre ledd, og er nærmere omtalt i forskrift 

om revisjon kap. 3 (§§ 6 – 8), jf. forskrift om kontrollutvalg kap. 5 (§§ 9 – 12) og RSK 001 

Standard for forvaltningsrevisjon. Den omfatter systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger, 

jf. forskrift om revisjon § 7 første ledd. 

Selskapskontroll 

  

Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett) 

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6 

Eierskapskontroll 

Obligatorisk 

Utfører: 

 
 

Sekretariatet, 

revisjonen eller andre 

Forvaltningsrevisjon 

Frivillig 

Utfører: 

 

 
 

Revisor 

Omfatter kommunalt eierskap i: 
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne 

rettssubjekter 
MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – 

direkte eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner 
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4.0 Gjennomføring og rapportering av selskapskontrollen 

4.1 Bestilling og gjennomføring  

Det er kontrollutvalget selv som vurderer omfanget av selskapskontroller og hvilke kontroller 

som skal gjennomføres med utgangspunkt i vedtatt plan for selskapskontroll. Kontrollutvalget 

kan, som en del av sin vurdering, etterspørre relevante dokumenter i aktuelle selskap. Det er 

hensiktsmessig om kontrollutvalget får fullmakt fra kommunestyret til å foreta endringer i 

planen i planperioden dersom forutsetningene skulle endre seg.  

Avtalen som kommunen har med Aust-Agder revisjon IKS innebærer ikke tilskudd til 

gjennomføring av selskapskontroll. Den gjeldende ordningen er at kontrollutvalget ber om et 

tilbud på en ønsket gjennomført selskapskontroll, og bestiller kontrollen av Aust-Agder 

Revisjon IKS på grunnlag av dette. 

 

4.2 Rapportering 

Etter gjennomført selskapskontroll legges rapporten frem for behandling i kontrollutvalget. 

Etter kontrollutvalgets behandling sendes rapporten til kommunestyret.  

Kontrollutvalget vil også gjennom sine årsmeldinger rapportere til kommunestyret om sin 

virksomhet. Hvis kontrollutvalget har foretatt endringer i plan for selskapskontroll vil dette 

fremgå av årsmeldingen.  

5.0 Hvilke selskapstyper som omfattes   
Selskapskontroll omfatter alt kommunalt eierskap som er organisert med hjemmel i andre 

lover enn kommuneloven, samt interkommunalt samarbeid etter koml. kap. 5 som er 

egne rettssubjekt. Inkludert er dermed interkommunale selskaper (IKS), aksjeselskaper og 

samvirkeforetak. Utenfor rekkevidden av selskapskontroll er f.eks. kommunale foretak (KF) 

organisert etter koml. kap. 11 eller interkommunalt samarbeid etter koml. kap. 5 og som 

ikke er eget rettssubjekt. Heller ikke stiftelser omfattes av regelverket om selskapskontroll. 

  

Kontrollutvalgets plikt til å gjennomføre selskapskontroll påvirkes ikke av eierskapets omfang 

eller av hvem som eventuelt er medeiere. Selskapskontrollens innhold og omfang kan 

imidlertid påvirkes av dette. F.eks. vil rammene for selskapskontroll være påvirket av 

manglende innsynsrett etter koml. § 80, i selskaper som ikke fullt ut – direkte eller indirekte 

– er eid av kommuner. I slike tilfeller må selskapskontroll basere seg på innsyn i åpne 

kilder eller alternativt på et utvidet innsyn etter særskilt avtale med de øvrige eierne. 

Grimstad kommune forvalter store verdier gjennom eierskap i interkommunalt samarbeid, 

interkommunale selskaper og aksjeselskaper.  

I det følgende vil vi gi en kort beskrivelse av de ulike selskapstypene: 
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5.1 Interkommunale selskaper 

Interkommunalt selskap (IKS) er en norsk organisasjonsform for selskaper innen offentlig 

sektor der flere kommuner og/eller fylkeskommuner er eiere. Selskapsdriften reguleres av 

Lov om interkommunale selskaper.  Det øverste organ i selskapet er representantskapet. 

Medlemmer til dette velges av by-/kommunestyrene i eierkommunene. Selskapet ledes av et 

styre valgt av representantskapet. 

De mest vanlige forvaltningsområdene som er organisert som IKS`er er bl.a. renovasjon, 

vannverk, IKT-tjenester, arkivdrift og regionmuseer. 

 

5.2 Interkommunalt samarbeid 

For å løse felles oppgaver kan kommuner etablere et samarbeid etter koml. § 27. Formålet 

med organiseringen er å etablere retningslinjer for samarbeidet, og innebærer gjerne at det 

etableres en egen administrasjon for å ivareta de oppgavene man er blitt enig om å løse i 

fellesskap. Samarbeidet må opprette et eget styre. Styret er det øverste organet for 

samarbeidet, og får delegert beslutningsmyndighet over disse felles oppgavene. Kommunenes 

adgang til å delegere beslutningsmyndighet til et § 27-styre er i loven avgrenset til det som 

har med drift og organisering å gjøre. Det enkelte by-/kommunestyre kan da ikke instruere 

styret i slike spørsmål, men må styre gjennom representantene sine. Generelt gjelder 

kommunelovens regler for virksomheten. Det innebærer bl.a. at den følger kommunelovens 

økonomi- og revisjonsbestemmelser. I tillegg har § 27-samarbeiden samarbeidsavtale som 

ligger til grunn. 

 

5.3  Aksjeselskaper 

Et aksjeselskap er et selskap hvor eierne har betalt inn en aksjekapital fordelt på antall aksjer i 

selskapet. Eierne har ikke noe personlig ansvar for selskapets gjeld ut over den aksjekapital 

som de har skutt inn. Selskapets øverste organ er generalforsamlingen, hvor aksjonærene har 

stemmerett vektet etter andelen av aksjene de eier (selskapsvedtektene kan spesifisere enkelte 

aksjer som stemmerettsløse, såkalte «B-aksjer»). 

Et aksjeselskap ledes av et styre som velges av generalforsamlingen. Styret tilsetter daglig 

leder/direktør og holder oversikt over selskapets økonomi. 

 

5.4 Annen organisering av kommunal virksomhet   

Utover det som er nevnt ovenfor kan kommunen velge å organisere sin virksomhet med 

følgende andre organisasjonsformer: 

 som kommunal etat/enhet (del av kommunen som juridisk person) 

 som kommunalt foretak etter kommunelovens kapittel 11 (del av kommunen som 

juridisk person) 

 som interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 uten at det er eget 

rettssubjekt (del av kommunen som juridisk person) 

 som vertskommunesamarbeid (kommunelovens § 28) 

 som stiftelse (stiftelsen er selveiende – ingen eierorgan) 
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6.0 Grimstad kommunes eierinteresser i ulike selskaper  
Under følger en oversikt over de vesentligste selskaper der kommunen er eier eller medeier, 

og som kan omfattes av selskapskontroll1. Oversikten bygger på kommunens 

eierskapsmelding for 2011, forrige periodes plan for selskapskontroll og annen tilgjengelig 

informasjon. Kommunen har etter det revisjonen kjenner til, ikke utarbeidet eierskapsmelding 

etter 2011. I kommuneplanen for 2016-19 står det «Eierskapsmeldingen ble vedtatt i 2011. 

Meldingen er bare i noen grad fulgt opp. Det er behov for helhetlig oversikt, mål og 

strategier samt ordninger for rapportering, demokratisk kontroll mv på eierskapsområdet».  

 

Aksjeselskaper med kun offentlige eierinteresser 

 Returkraft AS 

 Kibo AS 

 Grimstad Eiendomsutvikling AS 

 

Interkommunale selskaper/samarbeid 

 Aust-Agder museum og arkiv IKS 

 Aust-Agder Revisjon IKS 

 Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 

 Agder IKT Driftssenter IKS 

 Konsesjonskraft IKS 

 Agder Renovasjon IKS  

 Kilden Teater og Konserthus for Sørlandet IKS 

 

Aksjeselskaper/andre selskaper som også har private eierinteresser (kan 

omfattes) 

 Agder Energi AS 

 Avigo AS 

 Durapart AS 

 Conventure AS 

7.0 Plan for selskapskontrollen i Grimstad kommune 
 

Aust-Agder Revisjon IKS har utarbeidet et forslag til plan for selskapskontroll for Grimstad 

kommune for perioden 2016-2019. Revisjonens mål er at denne planen for selskapskontroll 

skal gi et godt grunnlag for kontrollutvalget til å bestemme hvilke selskaper man skal foreta 

selskapskontroll i for den inneværende valgperioden. 

 

Planen baserer seg, i henhold til forskriftens § 13, på en overordnet analyse av kommunens 

eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Selve analysen/vurderingselementene 

knyttet til hvert enkelt selskap følger i vedlegg 1. I det enkelte selskap er vesentligheten angitt 

                                                           
1 Enkelte aksjeselskaper der kommunen har en svært liten eierandel eller beskjeden aksjekapital er sett bort fra 
i oversikten. 
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som Lav (L), Middels (M) eller Høy (H). Vesentlighetsgraden viser hvor aktuelt vi mener det 

er å foreta selskapskontroll i disse selskapene.  

 

Ved prioriteringen har vi i hovedsak lagt til grunn følgende kriterier: 

 Selskapets tjenestetilbud til kommunens innbyggere 

 Selskapets samfunnsmessige ansvar 

 Kommunens eierandel 

 Økonomisk gevinst- og tapspotensial 

 Kommunens intensjon for eierskapet 

 

Vi har valgt å fokusere på å gjøre vesentlighetsvurderinger av aksjeselskap med kun offentlige 

eierinteresser og interkommunale selskaper/samarbeid. Fokuset mot disse selskapstypene er 

valgt ettersom innsynsretten gir et bedre grunnlag for å benytte selskapskontroll som 

kontrollform. Aksjeselskaper og andre selskaper som også har private eierinteresser, og 

dermed ikke direkte omfattes av innsynsretten, er listet opp i kapittel 8. 

 

Revisjonen har sett på hvilke selskaper som kommunen har eierinteresser i, som det bør 

foretas selskapskontroll av. Der det er flere kommuner som har eierinteresser i de samme 

selskapene, anbefaler revisjonen at det som hovedregel bør gjennomføres koordinerte 

kontroller i disse selskapene. 

 

I valgperioden 2008-2011 ble det gjennomført følgende eierskapskontroller som ble behandlet 

av kontrollutvalget/kommunestyret: 

 

 Aust-Agder Kulturhistoriske Senter IKS – 2008 (Aust-Agder Fylkesrevisjon) 

 Arendal Revisjonsdistrikt IKS – 2007 (Aust-Agder Fylkesrevisjon) 

 Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS – 2009 (Setesdal Revisjonsdistrikt 

IKS) 

 Agder IKT Driftssenter IKS (2009) 

 Agder Renovasjon IKS med datterselskaper (2010) 

 Returkraft AS – 2011 (Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 

 

I valgperioden 2012-2015 ble følgende eierskapskontroller behandlet av kontrollutvalget/ 

kommunestyret:  

 

 Agder IKT Driftssenter IKS – oppfølgende selskapskontroll (2015) 

 Agder Renovasjon IKS – oppfølgende selskapskontroll (2015)  

 

I utvelgelsen av selskap som skal kontrolleres vil resultatet av forrige kontroll vektlegges samt 

hvor lenge det er siden kontrollen ble foretatt.   
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Forslag til selskap som bør ha en kontroll i planperioden er ikke nødvendigvis satt opp i 

prioritert rekkefølge. Revisjonen anbefaler at planen skal være dynamisk, og at 

kontrollutvalget får kommunestyrets fullmakt til å foreta omprioritering i perioden. Det gir 

også et bedre grunnlag for å samkjøre kontrollen hos andre eiere.  

 

Vi anbefaler at følgende selskaper bør prioriteres i planperioden 2016-2019: 

 

Grimstad 

Eiendomsutvikling 

AS 

Vesentlighet: Middels/høy 

Vurdering: 

- Selskapets tjenestetilbud 

til innbyggerne (+/-) 

- Selskapets 

samfunnsmessige ansvar 

(+) 

-Kommunens eierandel (+) 

- Økonomisk gevinst- og 

tapspotensial (-) 

- Kommunens intensjon for 

selskapet (+/-) 

 

Annet: 

Selskapet er ikke kontrollert 

tidligere 

Kommunens 

eierandel i 

%: 

100 % 

 

Stiftet: 27.08.2013 

Formål: Utvikling og salg av fast 

eiendom innenfor Grimstad 

kommune. Selskapet skal videre 

kunne drive øvrig virksomhet som 

står i naturlig forbindelse til det 

nevnte, samt eie selskaper som driver 

slik virksomhet. 

Andre medeiere: 

 

Tall i 1000 

kroner 

2015 2014 

Omsetning 500 600 

Resultat 57 46 

Langsiktig 

gjeld 

0 0 

Egenkapital 203 146 

Antall ansatte 0 0 

 

  

Konsesjonskraft IKS 

 

Vesentlighet: Middels 

 

Vurdering: 

- Selskapets tjenestetilbud 

til innbyggerne (-) 

 

1,20 % 

 

 

Stiftet: 25.08.2003.  

 

Formål: Å forvalte 

kommunene/fylkeskommunen sin 

konsesjonskraft, å ta imot og formidle 

videre den pengeytelsen som oppstår 

gjennom forvaltningen av 

konsesjonskraftretten og å delta i 

virksomhet som har naturlig 

sammenheng med dette. 

 

 

 

Aust-Agder 

Fylkeskommune, 

Bykle, Valle, 

Bygland, Åmli, 

Iveland, Arendal, 

Froland, Birkenes og 

Evje og Hornes 

kommune. 
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- Selskapets 

samfunnsmessige ansvar 

(+) 

-Kommunens eierandel (-) 

- Økonomisk gevinst- og 

tapspotensial (+) 

- Kommunens intensjon 

for selskapet (+) 

 

Annet: 

Selskapet er ikke 

kontrollert tidligere. 

Foreslått gjennomført i en 

rekke andre kommuner i 

Aust- og Vest-Agder 

Tall i 1000 

kroner 

2015 2014  

 

 
Omsetning 257 734 191 270 

Resultat 22 418 6  846 

Langsiktig 

gjeld  

0 0 

Egenkapital 99 424 77 119 

Antall 

ansatte 

 4 

 

Grimstad kommune har en relativt utstrakt bruk av fristilte organisasjonsmodeller. Dette 

innebærer generelt sett utfordringer både når det gjelder styring, kontroll og tilsyn. Revisjonen 

anbefaler derfor at kontrollutvalget vurderer om det kan være hensiktsmessig å vurdere å 

gjennomføre en generell «selskapskontroll» eller forvaltningsrevisjon som tar for seg 

kommunens eierskap og eierstyring på et mer overordnet nivå, og som ikke er tilknyttet 

spesielle selskaper. Dette kan gjennomføres i tillegg til, eller istedenfor en av de foreslåtte 

selskapskontrollene. 
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8.0 Beskrivelse av selskapene som Grimstad kommune har eierinteresser i 
 

Som nevnt er det valgt å fokusere på å gjøre vesentlighetsvurderinger av aksjeselskaper med 

kun offentlige eierinteresser og interkommunale selskap/samarbeid, ettersom det er slike 

selskaper selskapskontroll i utgangspunktet omfatter.     

   

Heleide aksjeselskap 

(direkte eller gjennom 

annet heleid AS) 

Kommunens 

eierandel i % 

Opplysninger om selskapet Andre eiere 

 

Returkraft AS 

Vesentlighet: Middels 

 

Vurdering: 

- Selskapets tjenestetilbud til 

innbyggerne (-) 

- Selskapets 

samfunnsmessige ansvar (+) 

-Kommunens eierandel (-) 

- Økonomisk gevinst- og 

tapspotensial (+) 

- Kommunens intensjon for 

selskapet (+) 

 

Annet: 

Selskapskontroll 

gjennomført i 2011 

Stort politisk fokus på 

eierskap og eierstyring. 

 

Indirekte 

eierskap 

gjennom Agder 

Renovasjon 

IKS (hvor 

Grimstad eier 

30%) 

 

Agder 

Renovasjon 

eier 31,01% av 

Returkraft AS 

 

Stiftet 05.07.2007  

 

Formål: Være mottak for behandling 

av husholdningsavfall basert på tildelt 

enerett i samsvar med 

selvkostprinsippet. Selskapets 

virksomhet er drift av 

avfallsforbrenningsanlegg for 

produksjon og salg av fornybar energi 

i form av elektrisk kraft og varme. 

 

Avfall Sør AS, 

Agder 

Renovasjon 

IKS, Risør og 

Tvedestrand 

Regionens 

Avfallsselskap 

RTA AS, 

Lillesand og 

Birkenes 

interkommunal

e Renovasjons-

selskap IKS og 

andre (Setesdal 

Miljø og 

Gjenvinning 

IKS og 

Hægebostad og 

Åseral 

Renovasjons-

selskap). 

Tall i 1000 

kroner 

2015 2014 

Omsetning 192 244 179 498 

Resultat 6 758 72 

Langsiktig 

gjeld 

0 0 

Egenkapital -4 765 10 000 

Antall ansatte 37 34 

Tall i 1000 

kroner 

2015 2014 

Omsetning   

Resultat   

Langsiktig 

gjeld 

  

Egenkapital   

Antall ansatte   
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Grimstad 

Eiendomsutvikling AS 

Vesentlighet: Middels/høy 

Vurdering: 

- Selskapets tjenestetilbud til 

innbyggerne (+/-) 

- Selskapets 

samfunnsmessige ansvar (+) 

-Kommunens eierandel (+) 

- Økonomisk gevinst- og 

tapspotensial (-) 

- Kommunens intensjon for 

selskapet (+/-) 

 

Annet: 

Selskapet er ikke kontrollert 

tidligere 

 

100 % 

 

Stiftet: 27.08.2013 

Formål: Utvikling og salg av fast 

eiendom innenfor Grimstad kommune. 

Selskapet skal videre kunne drive øvrig 

virksomhet som står i naturlig 

forbindelse til det nevnte, samt eie 

selskaper som driver slik virksomhet.  

 

 

 

Tall i 1000 

kroner 

2015 2014 

Omsetning 500 600 

Resultat 57 46 

Langsiktig 

gjeld 

0 0 

Egenkapital 203 146 

Antall ansatte 0 0 
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Interkommunale 

selskap/samarbeid 

(IKS – Koml. § 27) 

Kommunens 

eierandel i % 

Opplysninger om selskapet Andre eiere 

 

Aust-Agder museum og 

arkiv IKS 

 

(Tidl. Aust-Agder 

Kulturhistoriske senter IKS) 

 

Vesentlighet: Middels 

Vurdering: 

- Selskapets tjenestetilbud til 

innbyggerne (+/-) 

- Selskapets 

samfunnsmessige ansvar (+) 

-Liten eierandel (-) 

- Økonomisk gevinst- og 

tapspotensial (+/-) 

- Kommunens intensjon for 

selskapet (+) 

 

Annet: 

Nylig omorganisering av 

museumsvirksomheten  

 

 10,0 % 

 

Stiftet 03.04.2003. Selskapet ble fra 

01.01.2015 utvidet til også å omfatte 

Setesdalsmuseet IKS og Grimstad Bys 

Museer.   

 

Formål: Skal arbeide for at verdifulle 

gjenstander, arkiver og andre 

informasjonsbærere av historisk og 

administrativ verdi blir samlet inn, tatt 

vare på og gjort tilgjengelig for 

allmenhetens bruk, forskning og for 

kulturelle og administrative formål. 

 

 

Alle 

kommunene i 

Aust-Agder og 

Aust-Agder 

fylkeskommune

. 

 

Aust-Agder 

fylkeskommun

e: 47%, 

Arendal 16%, 

Grimstad 10%, 

Valle og Evje 

og Hornes 

kommune 5% 

hver, Bygland, 

Tvedestrand, 

Lillesand, 

Risør, Bykle og 

Iveland 2% 

hver, Gjerstad, 

Birkenes, 

Froland, Åmli 

og Vegårshei 

1% hver. 

Tall i 1000 

kroner 

2015 2014  

(gjelder kun 

tidl. AAks) 

Omsetning 59 966 42 582 

Resultat 1 628  -3 048 

Langsiktig 

gjeld 

229 974 226 292 

Egenkapital 146 582 125 882 

Antall 

ansatte 

61 52,66 

årsverk) 

41 (30,68 

årsverk) 

 

Aust-Agder Revisjon IKS* 

 

 

*) Har ikke foretatt 

vesenlighetsvurdering av oss 

selv 

 

 

14,50% 

 

Stiftet: 18.06.2002.  

 

Formål: Selskapet skal utføre revisjon 

i og ha tilsyn med de deltagende 

kommuner i henhold til 

kommunelovens §78 og tilhørende 

forskrifter om revisjon og 

kontrollutvalg, kommunale foretak og 

interkommunale selskaper som 

deltaker kommunene er medeiere i. 

 

Aust-Agder 

fylkeskommune

, Arendal, 

Froland, 

Birkenes, Risør, 

Gjerstad, Åmli, 

Lillesand, 

Tvedestrand og 

Vegårshei 

kommuner 

 Tall i 1000 

kroner 

2015 2014 

Omsetning 10 631 10 117 

Resultat 185       222 
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Langsiktig 

gjeld 

39 601 36 017 

Egenkapital -7 107 -5 829 

Antall 

ansatte 

11 13 

 

IKT Agder Driftsselskap 

IKS 

 

Vesentlighet: Middels/Lav 

Vurdering: 

- Selskapets tjenestetilbud til 

innbyggerne (-) 

- Selskapets 

samfunnsmessige ansvar (+) 

- Kommunens eierandel (-) 

- Økonomisk gevinst- og 

tapspotensial (+) 

- Kommunens intensjon for 

selskapet (+) 

 

Annet: 

Tidligere selskapskontroll 

(2009) og en oppfølgende 

kontroll i 2015 

 

24,43 % 

 

 

Stiftet: 16.10.2002 

 

Formål: Selskapet skal være 

deltakernes drifts- og innkjøpsselskap, 

og faglige instans for eiernes 

informasjons- og 

kommunikasjonsteknoligiske 

løsninger. Selskapet kan, innenfor 

rammer fastsatt av styret, påta seg 

oppdrag for offentlige og private 

organer/instanser. 

 

 

Arendal 

kommune 

(44,44%), 

Froland 

kommune 

(7,05%) og 

Aust-Agder 

fylkeskommun

e (24,08%) 

Tall i 1000 

kroner 

2015 2014 

Omsetning 77 426 79 073 

Resultat 5 912 3 968 

Langsiktig 

gjeld 

7 994 8 527 

Egenkapital 11 065 5 152 

Antall 

ansatte 

47 48 

 

Konsesjonskraft IKS 

 

Vesentlighet: Middels 

 

Vurdering: 

- Selskapets tjenestetilbud til 

innbyggerne (-) 

- Selskapets 

samfunnsmessige ansvar (+) 

-Kommunens eierandel (-) 

 

1,20 % 

 

 

Stiftet: 25.08.2003.  

 

Formål: Å forvalte 

kommunene/fylkeskommunen sin 

konsesjonskraft, å ta imot og formidle 

videre den pengeytelsen som oppstår 

gjennom forvaltningen av 

konsesjonskraftretten og å delta i 

virksomhet som har naturlig 

sammenheng med dette. 

 

Aust-Agder 

Fylkeskommun

e, Bykle, Valle, 

Bygland, Åmli, 

Iveland, 

Arendal, 

Froland, 

Birkenes og 

Evje og Hornes 

kommune. 

 

 

Tall i 1000 

kroner 

2015 2014 

Omsetning 257 734 191 270 
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- Økonomisk gevinst- og 

tapspotensial (+) 

- Kommunens intensjon for 

selskapet (+) 

 

Annet: 

Selskapet er ikke kontrollert 

tidligere 

Resultat 22 418 6  846  

 Langsiktig 

gjeld  

0 0 

Egenkapital 99 424 77 119 

Antall 

ansatte 

 4 

 

Agder Renovasjon IKS 

Vesentlighet: Middels/lav 

Vurdering: 

- Selskapets tjenestetilbud til 

innbyggerne (+) 

- Selskapets 

samfunnsmessige ansvar (+) 

-Kommunens eierandel (-) 

- Økonomisk gevinst- og 

tapspotensial (+) 

- Kommunens intensjon for 

selskapet (+) 

 

Annet: 

Selskapskontroll i 2009 med 

oppfølgende kontroll i 2015 

 

30,0 % 

 

Stiftet 20.06.2011  

 

Formål: Å løse eierkommunenes 

oppgaver innen avfallshåndtering på 

en økonomisk, ressurs- og miljømessig 

god måte, og samtidig bidra til økt 

miljøbevissthet blant innbyggerne. 

 

 

Arendal 

kommune og 

Froland 

kommune 

 

Tall i 1000 

kroner 

2015 2014 

Omsetning 113 000 110 500 

Resultat -518 800 

Langsiktig 

gjeld 

43 068 47 170 

Egenkapital 31 800 

(22,9%) 

32 814 

(23,1%) 

Antall 

ansatte 

39 -- 

 

Kilden Teater- og 

Konserthus for Sørlandet 

IKS 

Vesentlighet: Middels 

Vurdering: 

- Selskapets tjenestetilbud til 

innbyggerne (+) 

- Selskapets 

samfunnsmessige ansvar (+) 

-Kommunens eierandel (-) 

 

3,00 % 

 

Stiftet: 03.11.2003.  

 

Formål: Realisere, drive og 

videreutvikle institusjonen Kilden 

Teater- og Konserthus for Sørlandet 

IKS. De skal også eie, utvikle og drive 

Fjæreheia Amfi i Grimstad samt være 

en viktig kulturell møteplass.  

 

 

Kristiansand 

kommune, 

Aust-Agder og 

Vest Agder 

Fylkeskommun

e 

Tall i 1000 

kroner 

2015 2014 

Omsetning  223 004 

Resultat  0 
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- Økonomisk gevinst- og 

tapspotensial (+) 

- Kommunens intensjon for 

selskapet (+) 

 

Annet: 

Selskapet er ikke kontrollert 

tidligere 

Langsiktig 

gjeld 

 176 323 

Egenkapital  1 488 657 

Antall 

ansatte 

297 

ansatte 

182 

årsverk 

 

Agder og Telemark 

Kontrollutvalgs-

sekretariat IKS 

 

Vesentlighet: Middels/Lav 

 

Vurdering: 

- Selskapets tjenestetilbud til 

innbyggerne (+/-) 

- Selskapets 

samfunnsmessige ansvar 

(+/-) 

-Liten eierandel (-) 

- Økonomisk gevinst- og 

tapspotensial (+) 

- Kommunens intensjon for 

selskapet (+/-) 

 

3,0% 

 

Stiftet: 2005. 01.07.2014 fikk 

sekretariatet inn 16 kontrollutvalg fra 

Agder.  

Formål: Agder og Telemark 

kontrollutvalgssekretariat IKS skal 

utføre den lovpålagte 

sekretærfunksjonen for deltakernes 

kontrollutvalg. Selskapet kan utføre 

tilsvarende oppgaver for andre 

bestillere. 

 

Telemark 

fylkeskommune 

og 17 

kommuner i 

Telemark, 

Aust-Agder 

fylkeskommune 

og 10 

kommuner i 

Aust-Agder, 

Vest-Agder 

fylkeskommune 

og 4 kommuner 

i Vest-Agder. 

Tall i 1000 

kroner 

2015 2014 

Omsetning 6 531 4 770 

Resultat 340 446 

Langsiktig 

gjeld 

846 1 983 

Egenkapital 1 582 411 

Antall 

ansatte 

7 6 
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Aksjeselskaper/andre 

selskaper som også har 

private eierinteresser 

(ikke innsynsrett – kan 

omfattes) 

Kommunens 

eierandel i % 

Opplysninger om selskapet Andre eiere 

 

Avigo AS 

 

 

 

 

27,29% 

 

Biva AS og Avigo AS fusjonerte 

01.01.16  

 

Formål: Arbeids- og 

inkluderingsbedrift. Å drive attføring 

gjennom avklaring, kvalifisering og 

formidling av arbeidssøkere. Dette 

skal skje gjennom produksjons- og 

arbeidspraksis i et reelt og moderne 

arbeidsmiljø, samt gjennom kurs og 

individuell veiledning. Tallene er 

hentet fra 2014, før fusjonen ble 

gjennomført.  

 

Lillesand 

(30,34%), 

Birkenes (8,14 

%), Aust-Agder 

fylkeskommune 

(1,51%) 

Aust-Agder 

Næringsselskap 

(27,14%) 

Lillesand 

sparebank, 

Olsen 

Assuranse, 

Byggma, 

Norsafe AS, 

Sant-Gobian 

Ceramic. 

 

 

Tall i 1000 

kroner 

2014 

Biva 

2014 

Avigo 

Omsetning 15 450 48 206 

Resultat 530 967 

Langsiktig 

gjeld 

144 18 540 

Egenkapital 8 394 15 886 

Antall ansatte 20 50 

 

Aust-Agder Nærings-

selskap AS 

 

 

 

1,60 % (2010)  

 

 

Stiftet: 18.04.1980  

 

Formål: Fremme industrireising og 

annen næringsvirksomhet med sikte på 

å gi varige og lønnsomme 

arbeidsplasser under henvisning til den 

enhver tid gjeldende fylkesplan for 

Aust-Agder. 

 

Aust-Agder 

fylkeskommune

, kommuner i  

Aust-Agder 

67% offentlig 

33% privat 

 
Tall i 1000 

kroner 

2015 2014 

Omsetning 1 794 -2 436 

Resultat 2 456 -1 784 



29/18 Valg av neste selskapskontroll - 18/06648-1 Valg av neste selskapskontroll : Plan for selskapskontroll Grimstad kommune 2016-2019

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                 

20 

 

Langsiktig 

gjeld 

0 0 

Egenkapital 39 960 34 504 

Antall 

ansatte 

0 0 

 

Agder Energi AS 

 

2,96 % 

Stiftet 14.04.2000. Formål: Utbytte, 

produsere, distribuere og omsette 

energi. Bidra til en sikker og rasjonell 

energiforsyning. Utnytte beslektede og 

lønnsomme forretningsmuligheter 

innen energi, kommunikasjon og 

infrastruktur. 

 

Statskraft 

(45,5%)og 

øvrige Agder 

kommuner 

(54,5%) 

 

Arendal(6,39%

), 

Lillesand(2,27

%), Froland 

(1,77%), 

Birkenes(1,26

%), Åmli 

(1,22%), Risør 

(1,17%), 

Tvedestrand 

(1,06%), 

Vegårshei 

(0,81%), 

Gjerstad 

(0,69%) 

Tall i 1000 

kroner 

2015 2014 

Omsetning 256 204 

Resultat 688 888 

Langsiktig 

gjeld 

8 366 7 874 

Egenkapital 2 870 2 728 

Antall 

ansatte 

Ca. 1 

200 

Ca. 1200 

 

Durapart AS 

Indirekte gjennom Aust-

Agder Nærings-selskap AS 

 

Aust-Agder 

Nærings-

selskap AS  

15,38% 

 

Stiftet: 1971  

 

Formål: Durapart skal være en 

kompetansebedrift som skal drive 

arbeidsrettet rehabilitering samt 

avklaring, kvalifisering og formidling 

av arbeidssøkere. 

 

Arendal, 

Froland, 

Gjerstad, 

Tvedestrand og 

Risør 

kommuner, 

Aust-Agder 

fylkeskommun

e, Aust-Agder 

Næringsselskap 

AS og øvrige 

aksjonærer 

Tall i 1000 

kroner 

2015 2014 

Omsetning 124 460 136 399 

Resultat -17 831 -1 920 

Langsiktig 

gjeld 

18 948 19 806 

Egenkapital 57 717 57 734 
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Antall 

ansatte 

90 123 

 

Conventure AS 

 

 

Indirekte 

gjennom Aust-

Agder 

Nærings-

selskap AS  

9,48% 

 

Stiftet: 03.11.2009  

 

Formål: Drive fabrikasjon, omsetning 

og annen virksomhet som kan øke 

mulighetene for sysselsetting av 

yrkeshemmede og mindre arbeidsføre, 

- fortrinnsvis fra Aust-Agder fylke. 

 

J.B Ugland 

Holding AS 

(30,86%), Siva 

(23,25%), 

Agder Energi 

(9,94%), Aust-

Agder 

Næringsselskap 

AS (9,48%), 

Aust-Agder 

fylkeskommun

e (2,69%) og 

andre 

 

Tall i 1000 

kroner 

2015 2014 

Omsetning 0 0 

Resultat -976 -689 

Langsiktig 

gjeld 

0 0 

Egenkapital 7 504 1 594 

Antall 

ansatte 

1  
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Arkivsak-dok. 18/00118-5 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 14.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 14.06.2018 

 

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 
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INNLEDNING  

I henhold til RSK 001, standard for forvaltningsrevisjon, skal det for et hvert 

forvaltningsrevisjonsprosjekt utarbeides en prosjektplan som beskriver innholdet i prosjektet.  

Planen skal redegjøre for prosjektets målsetning, problemstillinger, metodebruk og 

revisjonskriterier, eller grunnlaget for disse. Prosjektplanen skal også omfatte planlagt tids- og 

ressursbruk, inklusive bruk av eventuell ekstern bistand.  

 

BAKGRUNN  

Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Psykososialt miljø i skole og barnehage» i Grimstad 

kommune ble bestilt av kontrollutvalget 23.01.2018 gjennom sak 3/18. Prosjektet ble vedtatt å 

legges inn i Plan for forvaltningsrevisjon med utgangspunkt i forebygging og håndtering av 

mobbing og andre krenkelser i Grimstadskolen.  

Bakgrunnen for bestillingen baserer seg på en politisk prioritering av tematikken omkring 

mobbing og psykososialt miljø i kontrollutvalget, som utvalget gjennom flere anledninger har 

vurdert som et viktig område det knytter seg vesentlig risiko til. Mobbing i grunnskolen har i 

tillegg blitt rettet søkelys mot i kontrollutvalget og andre arenaer, etter at kommunen er gjort 

kjent med flere hendelser knyttet til psykososialt miljø ved skoler i Grimstad kommune. 

1. august 2017 trådte nye regler om skolemiljø i kraft gjennom reviderte bestemmelser i 

opplæringslovens kapittel 9A. Målet med endringene var å få et mer effektivt regelverk mot 

mobbing og en bedre håndheving av den enkelte mobbesak.  

 

FORMÅL  

Opplæringslovens kapittel 9A gir elever en lovfestet rett til et trygt og godt skolemiljø som 

fremmer helse, trivsel og læring. Tilsvarende skal barnehager fremme et trygt og godt 

barnehagemiljø for barna, samt forebygge og håndtere mobbing og andre krenkelser. Det er 

viktig at barn og unge har et trygt fysisk og psykososialt miljø rundt seg, og at de vernes mot 

mobbing og krenkelser i hverdagen. Opplæringsloven stiller i tillegg krav til at elevers egen 

subjektive opplevelse av trivsel skal være avgjørende. 

Innenfor tematikken om barn og unges trivsel i skole og barnehage beveger det seg en del ulik 

begrepsbruk. Revisjonen har derfor laget en figur som illustrerer de mest sentrale begrepene 

og hvilke av disse som inngår under de ulike fellesbetegnelsene. 
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Krenkelser kan ha alvorlige konsekvenser for barn, og det er derfor viktig at den enkelte skole 

og barnehage har gode systemer for både forebygging, avdekking og håndtering knyttet til 

mobbing blant barn og unge. Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet vil ha til hensikt å 

kartlegge kommunens rutiner og regeletterlevelse knyttet til psykososialt miljø, herunder 

mobbing ved den enkelte skole og barnehage. Det vil her være aktuelt å vurdere kommunens 

sikring av kompetanse og rutiner knyttet til tematikken, og hvorvidt respektive rutiner er kjent 

blant den enkelte enhet.  

Prosjektet vil videre ha til hensikt å kartlegge skolenes dokumentasjonskrav knyttet til 

aktivitetsplikten etter opplæringsloven, og hvordan konkrete enkeltsaker og tiltak knyttet til 

mobbing har blitt håndtert etter opplæringslovens bestemmelser.  

 

PROBLEMSTILLINGER  

1) Har skolene og barnehagene i Grimstad kommune tilfredsstillende rutiner for sikre et 

trygt og godt psykososialt miljø? Herunder sikre kompetanse til å forebygge, avdekke 

og håndtere krenkende adferd. 

 

2) Ivaretar skolene informasjonsplikten knyttet til foreldre og elever, både i forhold til 

aktivitetsplikten og det systematiske arbeidet for et godt skolemiljø? 

 

3) Tilfredsstiller skolene dokumentasjonskravet knyttet til aktivitetsplikten? Og foreligger 

det dokumentasjon i enkeltsaker som oppfyller kravene etter opplæringslovens 

bestemmelser om innholdet i den skriftlige planen når det skal gjøres tiltak i en sak? 

 

 

REVISJONSKRITERIER  

Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet 

skal revideres og vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene knyttet til dette 

forvaltningsrevisjonsprosjektet vil ta utgangspunkt i: 

 Lov om grunnskole og den videregående opplæringen (Opplæringsloven), med fokus 

på kapittel 9A «Elevene sitt skolemiljø»  

 Lov om barnehager (Barnehageloven)  

 Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (Rammeplanen) 

 FNs konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen)  

 Utdanningsdirektoratets veiledere og plattformer knyttet til barnehage- og skolemiljø 

 Andre relevante kilder og faglitteratur  
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GJENNOMFØRING, METODE OG AVGRENSNING  

Prosjektet vil gjennomføres av Aust-Agder Revisjon IKS ved forvaltningsrevisor Stine 

Norrøne Beck og Camilla Eriksrud, med Kristian Fjellheim Bakke som ansvarlig 

forvaltningsrevisor for prosjektet.  

Det metodiske arbeidet vil ta utgangspunkt i en kvalitativ dokumentanalyse av sentrale 

styringsdokumenter, rutinebeskrivelser, handlingsplaner og annen dokumentasjon av relevans 

for problemstillingene. Videre vil revisjonen, med utgangspunkt i en kvalitativ tilnærming 

gjennom casedesign, gjøre et utplukk av mobbesaker ved skolene i Grimstad. Hensikten vil 

være å følge saksgangen knyttet til den enkelte mobbesak, og se hvorvidt opplæringslovens 

bestemmelser følges og dokumenteres i praksis. Det vil i tillegg gjennomføres intervjuer med 

sentrale nøkkelpersoner.  

Grimstad kommune har totalt 13 kommunale grunnskoler og 5 kommunale barnehager. I dette 

prosjektet vil revisjonen fokusere på kommunens egne enheter, der kommunen er både eier og 

myndighet ved de respektive barnehagene og skolene. Private barnehager og skoler vil derfor 

ikke bli inkludert i dette prosjektet.  

 

RESSURSER OG TIDSPLAN  

Prosjektet anslås å bli gjennomført og ferdigstilt innen utgangen av 2018. Tidsbruken anslås 

til omkring 500 timer.  

 

Arendal, 2. april 2018 

 

Kristian Fjellheim Bakke 

Ansvarlig forvaltningsrevisor 
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Eventuelt 14.06.2018 

 

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 
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