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Møteprotokoll  
 

Arendal kontrollutvalg 

 
Dato: 19.09.2018 kl. 9:00 – 12:50 
Sted: Arendal Kultur- og rådhus, Møterom 254 Strømsbu 
Arkivsak: 18/00131 
  
Til stede:  Per-Jakob Haakstad (leder), Liv Andersen (nestleder), Anne Rostad (medlem), 

Kristen Bjormyr (medlem), Terje Stiansen (medlem) 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

- 

  
Forfall:  - 
  
Andre: Juridisk seniorrådgiver Ingunn Kilen Thomassen, sak 41/18 

Avdelingsleder parkering Vidar Holmsen Engh, sak 42/18 
Daglig leder Aust-Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke (til kl. 
11:40) 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes (forlot møtet før punkt 4 a i 
sak 47/18) 
Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck (fra kl. 11:40) 

  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  

 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

5/18 18/00131-32 Godkjenning av innkalling 19.9.2018 3 

Møteprotokoll 

5/18 18/00131-33 Godkjenning av protokoll fra møte 6.6.2018 4 

Saker til behandling 
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41/18 17/02248-13 
Oppfølging av generell selskapskontroll: Overordnet eierskap og 
eierstyring i kommunens selskaper Arendal 

5 

42/18 18/11000-1 Parkering for el-biler i Arendal kommune 6 

43/18 18/10978-1 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 Arendal 7 

44/18 18/06528-6 Bestilling av selskapskontroll Konsesjonskraft IKS Arendal 8 

45/18 18/10895-1 Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2018 Arendal 9 

46/18 18/00137-9 Orienteringer fra revisor 19.9.2018 10 

47/18 18/00143-9 Referatsaker 19.9.2018 11 

48/18 18/00149-9 Eventuelt 19.9.2018 13 

    

 
Sak 47/18: Pkt. 4 a ble behandlet etter resten av sak 47/18. 
 
 
Arendal, 19.09.2018 
 
 
Per-Jakob Haakstad      Benedikte Muruvik Vonen 
Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

5/18 Godkjenning av innkalling 19.9.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 19.09.2018 5/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Innkalling til møte 19.9.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Innkalling til møte 19.9.2018 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

5/18 Godkjenning av protokoll fra møte 6.6.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 19.09.2018 5/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 6.6.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Protokoll fra møte 6.6.2018 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

41/18 Oppfølging av generell selskapskontroll: Overordnet eierskap og 

eierstyring i kommunens selskaper Arendal 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 19.09.2018 41/18 

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

Juridisk seniorrådgiver Ingunn Kilen Thomassen orienterte om tiltak som er iverksatt for 
oppfølging av den generelle selskapskontrollen Overordnet eierskap og eierstyring i 
kommunens selskaper, og svarte på spørsmål. Kort skriftlig redegjørelse var sendt ut til 
medlemmene i forkant av møtet. 
 
Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om å få en ny orientering i løpet av 
våren 2019. 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om å få en ny orientering i løpet av 
våren 2019. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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42/18 Parkering for el-biler i Arendal kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 19.09.2018 42/18 

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

Avdelingsleder parkering Vidar Holmsen Engh orienterte om regler for betaling for el-biler 
og bekjentgjøring av disse, og svarte på spørsmål. Skriftlig notat var sendt ut til medlemmene 
på forhånd. Kommunen følger parkeringsforskriften med dagens skilting. 
 
Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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43/18 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 Arendal 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 19.09.2018 43/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget innstiller følgende til bystyret: 
 
Bystyret vedtar forslag til budsjett 2019 for kontroll, tilsyn og revisjon i Arendal kommune 

med en ramme på kr 4 137 000. 

 
Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til bystyret via formannskapet. 
 
 
Møtebehandling 

Sekretær la frem forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon for 2019 og svarte på 
spørsmål. Det ble gjort oppmerksom på hvilke poster kontrollutvalget kan påvirke, og hvilke 
risikovurderinger som ligger bak disse postene. 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Kontrollutvalget innstiller følgende til bystyret: 
 
Bystyret vedtar forslag til budsjett 2019 for kontroll, tilsyn og revisjon i Arendal kommune 

med en ramme på kr 4 137 000. 

 
Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til bystyret via formannskapet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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44/18 Bestilling av selskapskontroll Konsesjonskraft IKS Arendal 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 19.09.2018 44/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Prosjektplan for selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS vedtas slik den foreligger. 
Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. Rapport til 
kontrollutvalget forventes innen første halvår 2019. 
 
 
Møtebehandling 

Daglig leder Aust-Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke viste til utsendt forslag til 
prosjektplan og svarte på spørsmål.  
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Prosjektplan for selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS vedtas slik den foreligger. 
Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. Rapport til 
kontrollutvalget forventes innen første halvår 2019. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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45/18 Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2018 Arendal 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 19.09.2018 45/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Overordnet revisjonsstrategi 2018 for Arendal kommune tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes kommenterte kort utsendt Overordnet 
revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018, og han og daglig leder i Aust-Agder Revisjon 
IKS Kristian Fjellheim Bakke svarte på spørsmål.  
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Overordnet revisjonsstrategi 2018 for Arendal kommune tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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46/18 Orienteringer fra revisor 19.9.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 19.09.2018 46/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

Daglig leder Aust-Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke orienterte om fremdriften i 
forvaltningsrevisjonen Psykososialt miljø i skole og barnehage. De er ferdige med 
datainnhenting, og er nå i analysefasen. Kontrollutvalget og revisjonen ble orientert om 
metodiske dilemmaer på det aktuelle fagområdet. Mest sannsynlig til behandling i KU i 
november 2018. 
 
Oppdragsansvarlig revisor Ketil Raknes orienterte kort om drøfting med administrasjonen om 
regnskapsmessig oppfølging av prosjekter i forhold til vedtatt budsjett. Videre orienterte han 
kort om spørsmål omkring regnskapsmessige forhold knyttet til organisering av investering i 
nytt P-hus i fjell på Tyholmen. 
 
Ketil Raknes orienterte så om forespørsel til Kystverket vedr. avklaring av 
havnekapitalsbegrepet, jf. forvaltningsrevisjonen Kommunale foretak i Arendal kommune. 
Det mangler fortsatt juridiske avklaringer, og avklaringer vedr. bystyrets rolle. 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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47/18 Referatsaker 19.9.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 19.09.2018 47/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

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

a. 21.06.2018: 
i. PS 18/82 Tertialrapport 1 - 2018 

ii. PS 18/97 Rapport fra selskapskontroll Agder Arbeidsmiljø IKS 
Arendal 

iii. PS 18/99 Referatsak II – Protokoll Arendal kontrollutvalg 2018-06-06 
b. 06.09.2018: 

i. PS 18/108 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 
ii. PS 18/109 Politiske utvalg – Møteplan 2019 

2. FM: Avslutning av tilsyn med barselomsorgen 0-6 uker ved Arendal helsestasjon 
3. FM: Avslutning av tilsyn med Arendal kommunes oppfølging av barn 7-12 år med 

psykiske lidelser 
4. Post inn/post ut 

a. Muntlig og skriftlig henvendelse vedr. reguleringsarbeid Arendal (ref. sak 
39/18 pkt. 4 a.) 
Kontrollutvalget vurderte habiliteten til leder Per-Jakob Haakstad. Han ble 
enstemmig kjent inhabil etter forvaltningsloven § 6 e) pkt. 2. Nestleder Liv 
Andersen ledet kontrollutvalget i leders fravær. 
Kontrollutvalget vurderte behov for lukking av møtet for behandling av saken. 
Møtet ble vedtatt lukket jf. kommuneloven § 31 pkt. 5, offentleglova § 24 
første og andre ledd. Møtet ble igjen åpnet og følgende konklusjon ble 
formidlet:  
Kontrollutvalget unntar mottatte dokumenter i saken for offentlig innsyn etter 
off.loven § 5 og § 24 første og andre ledd. 
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om kommunens rolle i 
saken i neste møte. Aktuelle spørsmål til rådmannen: 
- Hvilke kvalitetssikringer har rådmannen gjort vedr. kartgrunnlag (inkl. 

kotehøyder) og modeller som har fulgt søknader i saken? 
- Hvilket regelverk gjaldt (inkl. aktuelle henvisninger til plan- og 

bygningsloven) og hvordan ble det praktisert? 
- Hvilke regler gjelder for tiltak i grunnen under andres eiendom? 

5. Oppdatering møte- og arbeidsplan Arendal kontrollutvalg 2018 
6. Neste møte 24.10.2018 
7. Temarks høstkonferanse 14.11.2018 i Bø 
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Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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48/18 Eventuelt 19.9.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 19.09.2018 48/18 

 
 
  
 
Møtebehandling 

- Vedr. oppslag om varsling ved Margarethestiftelsen. Kontrollutvalget vurderte 
habiliteten til medlem Kristen Bjormyr pga. at han er pårørende til beboer på 
Margarethestiftelsen. Han ble kjent habil til å vurdere om kontrollutvalget skal be om 
en sak. 
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen om hvordan gjeldende 
varslingsrutiner er fulgt opp i varslingssak ved Margarethestiftelsen i neste møte.  

- Kontrollutvalget ønsker en tilbakemelding fra rådmannen om hvordan det kan 
kontrolleres at politiske vedtak faktisk blir effektuert. 

- Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen tidlig i 2019 om hvordan 
endringer i ny kommunelov følges opp frem mot ikrafttredelse. 

- Kontrollutvalget ønsker en oppfølging av tilsynet med arkiv i form av en orientering 
fra rådmannen om gjeldende rutiner for journalføring av henvendelser til kommunen, 
og oppfølging av at disse rutinene blir etterlevd. Kontrollutvalget ønsker at byggesaker 
blir brukt som eksempel. 

 
Votering 

 
 
Vedtak  

 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


