
Meeting Book: Grimstad kontrollutvalg (06.09.2018) 

Grimstad kontrollutvalg 

Date: 2018-09-06T09:00:00 

Location: Formannskapssalen 

Note: 

 

   



Saksliste
 

Møteinnkalling
6/18 Godkjenning av møteinnkalling 06.09.2018 3

 

Møteprotokoll
5/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 12.06.2018 4 

6/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 14.06.2018 9

 

Saker til behandling
32/18 Politisk deltakelse i styringsgrupper ved faktaundersøkelser 19 

33/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling 28 

34/18 Orientering om skolemiljøet i Grimstadskolen 53 

35/18 Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2019 Grimstad kommune 59 

36/18 Orientering fra revisor 06.09.2018 62 

37/18 Eventuelt 06.09.2018 63
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Arkivsak-dok. 18/00113-40 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 06.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 06.09.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen godkjennes 
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Arkivsak-dok. 18/00113-41 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 06.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møtet 12.06.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokollen fra møtet 12.06.2018 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Protokoll Grimstad kontrollutvalg 12.06.2018 
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Møteprotokoll  
 

Grimstad kontrollutvalg 

 
Dato: 12.06.2018 kl. 15:00 
Sted: Møterom Rosa 
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 

Ordfører Kjetil Glimsdal 

Rådmann Tone Marie Nybø Solheim sak 26/18 

Seniorrådgiver Øyvind Takle sak 26/18 
  
Protokollfører: Sander Haga Ask 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/18 18/00113-27 Godkjenning av møteinnkalling 12.06.2018 3 

 

Saker til behandling 

26/18 17/11734-43 Anmeldelse av mulige straffbare forhold 4 
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Grimstad, 12.06.2018 

 

 

Gunnar Topland        Sander Haga Ask 

Kontrollutvalgsleder        Sekretær 
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Møteinnkalling 

4/18 Godkjenning av møteinnkalling 12.06.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 12.06.2018 4/18 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

26/18 Anmeldelse av mulige straffbare forhold 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 12.06.2018 26/18 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

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

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

anmeldelsene til politiet 

 

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Tone Marie Nybø Solheim og seniorrådgiver Øyvind Takle orientert om avtalen 

inngått med PwC og svarte på spørsmål.  

 

Administrasjonen forlot deretter møtet. 

 

Tilleggsforslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kommunestyret ber kontrollutvalget innhente en juridisk vurdering av mulighetene i PwC 

kontrakten for innhenting av fullstendig presentasjonen fra erfaringsutvekslingen 

 

 

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket under behandlingen av anmeldelsene jf. kommuneloven § 

31 pkt. 2 og forvaltningsloven §13 1.ledd pkt.1. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

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

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

anmeldelsene til politiet 

3. Kommunestyret ber kontrollutvalget innhente en juridisk vurdering av mulighetene i PwC 

kontrakten for innhenting av fullstendig presentasjonen fra erfaringsutvekslingen 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/00113-42 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 06.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møtet 14.06.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møtet 14.06.2018 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Protokoll Grimstad kontrollutvalg 14.06.2018 
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Møteprotokoll  
 

Grimstad kontrollutvalg 

 
Dato: 14.06.2018 kl. 9:00 
Sted: Formannskapssalen 
Arkivsak: 18/00113 
  
Til stede:  Gunnar Topland (leder), Tore Fredvig Erichsen, Hege Bjerke Erlandsen, Eli 

Skaiaa, Jarle Christiansen 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:   
  
Andre: Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes27-30/18 

Forvaltningsrevisor Camilla Eriksrud 

Forvaltningsrevisor Magnus Solsvik 

Kommunalsjef Trond-Vegar Johansen sak 27-28/18 

Rådmann Tone Marie Nybø Solheim sak 27-28/18 og 30/18 

 
  
Protokollfører: Sander Haga Ask 
  

 

 

 

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

29/18 18/06648-1 Valg av neste selskapskontroll 7 

30/18 18/00118-5 Orientering fra revisor 14.06.2018 8 

31/18 18/00119-7 Eventuelt 14.06.2018 9 

    

 

 
Grimstad, 14.06.2018 

 

 

Gunnar Topland        Sander Haga Ask 

Kontrollutvalgsleder        Sekretær 
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Møteinnkalling 

5/18 Godkjenning av møteinnkalling 14.06.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.06.2018 5/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



6/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 14.06.2018 - 18/00113-42 Godkjenning av protokoll fra møtet 14.06.2018 : Protokoll Grimstad kontrollutvalg 14.06.2018

 

 4  

 

Møteprotokoll 

4/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 23.04.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.06.2018 4/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møtet 23.04.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møtet 23.04.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

27/18 Orientering om første tertialrapport 2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.06.2018 27/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kommunalsjef Trond-Vegar Johansen og rådmann Tone Marie Nybø Solheim orienterte om 

første tertialrapport 2018 og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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28/18 Orientering om internkontrollen i Grimstad kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.06.2018 28/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kommunalsjef Trond-Vegar Johansen orienterte om arbeidet med internkontrollen i Grimstad 

kommune og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

Tilleggsforslag fremsatt i møtet: 

Det ønskes en orientering om kartlegging av internkontroll på støttetjenester i oktobermøtet 

og en orientering fremdriftsplanen for alle sektorene i desembermøtet 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med tillegg fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

Det ønskes en orientering om kartlegging av internkontroll på støttetjenester i oktobermøtet 

og en orientering fremdriftsplanen for alle sektorene i desembermøtet. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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29/18 Valg av neste selskapskontroll 

 
Behandlet av 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. 

 

 

Møtebehandling 

Forvaltningsrevisor Camilla Eriksrud orienterte om prosjektet og kontrollutvalget diskuterte 

saken. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan fra Aust-Agder Revisjon IKS for selskapskontrollen 

Konsesjonskraft IKS i tråd med vedtatt Plan for selskapskontroll 2016-2019. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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30/18 Orientering fra revisor 14.06.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.06.2018 30/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes orienterte om pensjon og premieavvik. 

 

 

Kontrollutvalget og revisjonen diskuterte prosjektplanen og innretningen på 

forvaltningsrevisjonsprosjektet. Kontrollutvalget ber om at de innspill som er kommet frem i 

møtet tas med i forvaltningsrevisjonen. 

 

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket under deler av denne diskusjonen jf. kommuneloven §31 

nr. 4.  

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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31/18 Eventuelt 14.06.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.06.2018 31/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret 

a. Årsregnskap og årsmelding 2017 Grimstad kommune, Grimstad Bolig og 

tomteutvikling KF og Grimstad kulturhus KF behandlet i kommunestyret 

07.05.2018. KU sin uttalelse lå ikke ved de aktuelle sakene. 

b. Kontrollutvalgs årsmelding 2017 behandlet i kommunestyret 07.05.2018 

c. Forvaltningsrevisjonen om budsjettering og økonomistyring behandlet 

07.05.2018 

d. Sak 16/18 Vurdering av habilitet i forbindelse med leverandørkontrollen 

behandlet 07.05.2018. 

2. Neste møte blir 06.09.2018 kl. 09.00 

3. Eventuelt 

a. Forslag fra Erichsen (FrP) om at KU leder bør få samme godtgjørelse som 

leder av teknisk utvalg og varaordfører. Topland ble enstemmig erklært inhabil 

i saken. Erichsen ble fungerende leder av kontrollutvalget. Kontrollutvalget 

diskuterte og ordfører tar det med som et innspill. Topland tredde inn etter 

diskusjonen. 

b. Kontrollutvalget gikk igjennom notat fra rådmannen om økonomisjefen 

bekymringsmelding fra januar 2018. Møtet ble enstemmig vedtatt lukket under 

diskusjonen jf. kommuneloven §31 pkt. 4. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/10587-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 06.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Politisk deltakelse i styringsgrupper ved faktaundersøkelser 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Administrasjonsutvalget behandlet 23.08.2018 saken Politisk deltakelse i styringsgruppe ved 

faktaundersøkelse og kommunestyret vil behandle saken 03.09.2018. Administrasjonsutvalget vedtok 

rådmannens forslag til vedtak i saken som var: 

 

«Pågående styringsgruppe for faktaundersøkelse avvikles. 

 

Klager eller varsler på arbeidsmiljø håndteres av rådmannen i tråd med arbeidsmiljøloven, 

kommuneloven og delegeringsreglementet» 

 

Poenget med faktaundersøkelse er å få klarlagt hva som faktisk har foregått i en gitt sak og om det i den 

forbindelse foreligger brudd på arbeidsmiljøloven eller på virksomhetens egne interne føringer. Det vil da 

være lettere å finne gode og relevante tiltak. Om det ikke foreligger brudd på arbeidsmiljøloven vil det 

kanskje ikke være nødvendig med videre tiltak utover en normal oppfølging av den enkelte. 

 

Av saksfremstillingen til kommunestyret fremgår det at faktaundersøkelse gjennomføres for å kartlegge 

de faktiske forhold i en klage eller varsel på arbeidsmiljø. Det har ved eksterne faktaundersøkelser vært 

opprettet en styringsgruppe bestående av forhandlingsutvalget og rådmann, der hensikten har vært å søke 

råd og så sikre tillit til prosessen. Styringsgruppen skal ikke ha hatt noe i selve faktaundersøkelsen som 

gjennomføres av uavhengig, ekstern aktør. Det er forhandlingsutvalget som har utgjort de politiske 

medlemmene i styringsgruppen på bakgrunn av deres ansvar for oppfølgingen av rådmann. 

 

Det er kun kommunestyret selv som kan opprette faste utvalg, jf. kommuneloven § 10 nr. 1. derimot kan 

kommunestyret delegere til et folkevalgt organ å opprette komiteer etter kommuneloven §10 nr. 5. Etter 

Grimstad kommunes delegasjonsreglement har kommunestyret ikke gitt slik myndighet til et folkevalgt 

organ. 

 

Det skal ha blitt reist spørsmål om styringsgruppens medlemmer blir inhabile til å delta i 

klagebehandlingen av enkeltsaker i neste omgang. Det er reglene om habilitet i forvaltningsloven §6 og 
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kommuneloven §40 nr. 3 som avgjør om et medlem av et politisk utvalg er inhabil. Dette innebærer at 

personer som har medvirket ved tilretteleggingen av et påklaget vedtak alltid anses som inhabil ved 

behandlingen i folkevalgt organ. Personalsaker som medfører opphør av arbeidsforhold må håndteres i 

tråd med prosedyrer og stillingsvernreglene nedfelt i arbeidsmiljøloven kap .15, og blir ikke behandlet i 

kommunalt klageorgan. 

 

Hvis rådmannen er inhabil, blir saker politiske ved at kommunestyret overtar ansvaret, og det kan 

eventuelt settes inn setterådmann.  Hele administrasjonen blir inhabile til å fatte beslutninger når 

rådmannen er inhabil.  

 

Rådmannen skriver i saksfremlegget at organisasjonen har opparbeidet en kompetanse til å gjennomføre 

faktaundersøkelser. Det kan i enkelte saker være, etter rådmannens mening, klokt å gjennomføre ekstern 

faktaundersøkelse. Dette gjelder særlig i saker der det kan reises spørsmål om rådmannen har tilstrekkelig 

avstand til sakskomplekset eller det har vært forhåndsprosedert i media. I slike saker har rådmannen 

vurdert at det kan styrke tilliten til prosessen om rådmannen kan rådføre seg med politikere, og ved at 

politikerne kan utfordre rådmannen på valgt prosess. Rådmannen vil være ansvarlig for mandat, og for 

beslutninger etter at rapport foreligger. Rådmannen har foreslått å avvikle den pågående styringsgruppen 

for faktaundersøkelser og at klager og varsler på arbeidsmiljøet håndteres av rådmannen. 

 

I forbindelse med at administrasjonsutvalget og kommunestyret skal behandle den vedlagte saken er det 

også av interesse for kontrollutvalget å bli orientert om saken og bakgrunnen for opprettelsen av 

styringsgruppene. Utfra det rådmannen skriver i sitt saksfremlegg og som er gjengitt over kan det se ut til 

at kommunens delegasjonsreglement er blitt brutt ved opprettelsen av styringsgruppen. Bruddet på 

delegasjonsreglementet går på manglende forankring i kommunestyret slik dagens kommunelov og 

delegasjonsreglement forutsetter. Det har fremkommet informasjon om at det var formannskapet som 

opprettet styringsgruppen og at det ikke foreligger vedtak eller sakspapirer for opprettelsen. Hvis dette 

medfører riktighet kan det muligens være et brudd på kommunelovens §32 pkt. 2 og 3 som sier at 

sakslisten til et møte og andre dokumenter som ikke er unntatt offentlighet skal være tilgjengelig for 

allmenheten og sendes til utvalgets medlemmer i «høvelig tid» før møtet. Møtet skal også være kunngjort 

på en hensiktsmessig møte noe som gjelder også hvis møtet vil bli lukket under hele møtet. I media er det 

blitt hevdet at formannskapet gjennomførte et møte i en pause i kommunestyret og ikke var kunngjort 

eller hadde en utsendt saksliste. 

 

I tillegg til problemstillinger nevnt tidligere i saken er det også viktig å få klarlagt om de politiske 

medlemmene i styringsgruppen har vært involvert på en slik måte at de er inhabile ved behandling i 

formannskap eller kommunestyret. I så tilfelle kan dette ha påvirket behandlingen og vedtakene i nevnte 

utvalg. Rådmannen skriver i sitt saksfremlegg at den politiske styringsgruppen har vært opprettet for å 

søke råd, og å sikre nødvendig tillit til faktaundersøkelsene. Styringsgruppen skal ikke hatt noen rolle i 

selve faktaundersøkelsene som ble gjennomført av uavhengig, ekstern aktør. 

 

På bakgrunn av dette er rådmannen derfor bedt om å besvare følgende spørsmål til kontrollutvalgets møte 

06.11.2018: 

- Hvilke faktaundersøkelser er gjort? 

- Hvem har utført faktaundersøkelser? 

- Hvilke faktaundersøkelser har styringsgruppen vært involvert i? 

- Hvorfor er det opprettet styringsgrupper? 

- Hva har faktaundersøkelsene koster og hvilken budsjettpost hører det til? 

- Er noen av faktaundersøkelsene behandlet politisk? 

- Finnes det vedtak eller sakspapirer knyttet til opprettelsen av styringsgruppen? 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ikke kommet med forslag til vedtak i påvente av rådmannens svar på spørsmålene, men 

kan bistå med utformingen av vedtak i møtet.  
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Rådmannen svar på spørsmålene vil når de foreligger bli ettersendt direkte til kontrollutvalgets 

medlemmer. 

 

 

Vedlegg:  

- Rådmannens svar på spørsmål vil bli ettersendt. 
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Politisk deltagelse i styringsgruppe ved faktaundersøkelse 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Pågående styringsgruppe for faktaundersøkelse avvikles. 
 
Klager eller varsler på arbeidsmiljø håndteres av rådmann i tråd med arbeidsmiljøloven,  
kommunelov og delegeringsreglement. 
 
 
 
Vedlegg 
 
         
 
 
Sammendrag  
Faktaundersøkelse gjennomføres for å kartlegge de faktiske forhold i en klage eller varsel på 
arbeidsmiljø. Det har ved eksterne faktaundersøkelser vært opprettet styringsgruppe bestående av 
forhandlingsutvalget og rådmann, der hensikten har vært å søke råd og å sikre tillit til prosessen. 
 
Ny kommunelov som trer i kraft 01.07.19 tydeliggjør skillet mellom politikk og administrasjon, og en 
organisering med sammensatte utvalg av politikere og administrasjon vil ikke være i tråd med ny 
lov.  
 
Etablert ordning er også tvilsom etter gjeldende kommunelov blant annet fordi det kan anføres at 
det opprettede organet må vurderes som et folkevalgt organ, som krever et eget 
hjemmelsgrunnlag for å opprette, og som i så tilfelle må følge de saksbehandlingsregler som etter 
kommuneloven gjelder for folkevalgte organer. Politikerne som har deltatt i en slik styringsgruppe, 
vil normalt også måtte ansees som inhabile ved en eventuell klagesak.  
 
Fakta 
Om faktaundersøkelse 
Faktaundersøkelse gjennomføres der det foreligger klager eller varslinger på arbeidsmiljø. 
Metoden gir ifølge Arbeidsmiljøspesialistene (som har kjørt opplæringsprogrammet i Grimstad) et 
nødvendig grunnlag for ledelsens og virksomhetens videre arbeid og er særlig nødvendig når 
påstand står mot påstand. «Faktaundersøkelse sikrer en forsvarlig, rask og rettferdig behandling 
av saken, og gjør det mulig å sette punktum i slike saker. Metoden er i tråd med arbeidsmiljøloven 
og sentrale juridiske saksbehandlingsregler, og bør benyttes i alle sammenhenger der det 
foreligger påstand eller mistanke om brudd på arbeidsmiljøloven eller på virksomhetens interne 
føringer».  
 
Videre beskriver Arbeidsmiljøspesialistene at når man gjennomfører en faktaundersøkelse i en gitt 
sak, foretar man en avgrenset undersøkelse av de faktiske forhold i forbindelse med den gitte sak, 
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klage eller varsel. «Først utvikles det mandatet som undersøkelsen skal utføres i henhold til. I 
første omgang baserer arbeidet seg på intervju med de involverte parter i saken. Deretter tas det 
stilling til videre datainnsamling, inkludert intervjuer av aktuelle vitner eller andre berørte som vil 
kunne kan kaste lys over konkrete hendelser og situasjoner. I den grad det finnes skriftlige 
dokumenter eller elektroniske spor i saken (SMS, mail, facebook, etc) vil disse også kunne legges 
til grunn for den konklusjon som til slutt trekkes.  I denne forbindelse presiseres det at 
arbeidstakere plikter å medvirke i dette arbeidet (se arbeidsmiljølovens § 2-3 om 
medvirkningsplikten), og at undersøkelsen kun kan iverksettes av arbeidsgiver. Det skrives referat 
fra intervjuene som undertegnes av den intervjuede.  
 
Undersøkelsen baserer seg på prinsippet om kontradiksjon, det vil si partenes rett til å få komme 
med sine anførsler, og til å få imøtegå det motparten eller andre har anført i sakens anledning. Det 
kontradiktoriske prinsipp er et juridisk prinsipp som ivaretar partenes rettssikkerhet og sikrer at 
avgjørelser fattes på et tilstrekkelig fundert grunnlag. Kontradiksjon er viktig både for at 
beslutninger skal tas på et tilstrekkelig balansert og korrekt grunnlag, og for at partene skal 
oppleve seg rettferdig behandlet. Ingen av de intervjuede vil kunne påberope seg noen form for 
taushetsplikt i forhold til en slik undersøkelse, da dette vil stå i motsetning til prinsippet om 
kontradiksjon.  
 
Undersøkelsen dokumenteres i en rapport. Rapporten er arbeidsgivers eiendom etter overgivelse, 
men de impliserte parter har krav på fullt innsyn i de deler av rapporten som angår dem selv. Ved 
overlevering må arbeidsgiver ta stilling til rapportens konklusjoner og iverksette tiltak alt etter den 
konklusjon som trekkes.  
 
Poenget med en faktaundersøkelse er å få klarlagt hva som faktisk har foregått i en gitt sak og om 
det i den forbindelse foreligger brudd på arbeidsmiljøloven eller på virksomhetens egne interne 
føringer. Det vil da være mye lettere å finne gode og relevante tiltak i saken. Om det ikke foreligger 
brudd på arbeidsmiljøloven vil det kanskje ikke være nødvendig med videre tiltak utover en normal 
oppfølging av den enkelte». 
 
Faktaundersøkelse i Grimstad kommune 
Rådmannen har ved gjennomføring av eksterne faktaundersøkelser bedt om politiske medlemmer 
til styringsgruppe. Bakgrunnen for dette har vært å søke råd, og å sikre nødvendig tillit til 
faktaundersøkelse. Styringsgruppen har ingen rolle i selve faktaundersøkelsen som gjennomføres 
av uavhengig, ekstern aktør.  
 
Det er forhandlingsutvalget som har utgjort de politiske medlemmene i styringsgruppe på bakgrunn 
av deres ansvar for oppfølging av rådmann (fastsette arbeidsvilkår og legge til rette for 
utviklingssamtaler). 
 
Kommunelov og kommunens reglement 
Det er bare kommunestyret selv som kan opprette faste utvalg, jf kommuneloven § 10 nr. 1. 
Derimot kan kommunestyret delegere til et folkevalgt organ å opprette komiteer etter 
kommuneloven § 10 nr. 5. Etter Grimstad kommunes delegasjonsreglement har kommunestyret 
ikke gitt slik myndighet til folkevalgt organ.  
 
Rådmannen er gitt følgende delegering fra kommunestyret: «Rådmannen gis myndighet til å treffe 
avgjørelser i personalsaker i medhold av kommune-lovens § 24 nr. 1, arbeidsmiljøloven av 
17.06.2005 nr. 62 m/forskrifter og andre lover og reglementer, herunder Hovedavtale og 
Hovedtariffavtale og Grimstad kommunes personalhåndbok». 
 
Ny kommunelov (vedtatt av Stortinget 11. juni 2018) viderefører og klargjør skillet mellom 
folkevalgt og administrativt nivå. Etter kommunelovutvalgets vurdering vil det være uryddig å åpne 
opp for en form for kombinasjonsutvalg mellom folkevalgte og administrasjon (NOU 2016:4 punkt 
8.6.2.3). Stortinget har sluttet seg til dette og det vil derfor ikke være tråd med ny kommunelov å 
etablere slike kombinasjonsutvalg, og dette må følgelig også legges til grunn i Grimstad kommune.  
 
 
Habilitet 
Det er reist spørsmål om styringsgruppens medlemmer blir inhabile til å delta i klagebehandlingen 
av enkeltsaker i neste omgang.  
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Formannskapet er kommunens klagenemnd ved intern klagebehandling, jf forvaltningsloven § 28 
andre ledd: «For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om 
kommuner og fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget, eller etter 
disses bestemmelse, formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller flere særskilte 
klagenemnder oppnevnt av kommunestyret eller fylkestinget».  
 
Saker som gjelder tjenstlig irettesettelse vil i utgangspunktet anses som enkeltvedtak og følge 
reglene for enkeltvedtak etter forvaltningsloven. I tillegg til habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6 
flg kommer den særlige habilitetsregelen i kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav c) til anvendelse.  
 
Dette innebærer at personer som har medvirket ved tilretteleggelsen av de påklagede vedtak alltid 
anses inhabil ved behandlingen i folkevalgt organ (i formannskapet når dette organet opptrer som 
kommunens klagenemnd).  
 
Personalsaker som medfører opphør av arbeidsforhold må håndteres i tråd med prosedyrer og 
stillingsvernreglene nedfelt i arbeidsmiljøloven kap 15, og behandles ikke i kommunalt klageorgan. 
 
Hvis rådmannen er inhabil, blir slike saker politiske ved at kommunestyret overtar ansvaret, og det 
kan eventuelt settes inn setterådmann. Hele administrasjonen blir inhabile til å fatte beslutninger 
når rådmannen er inhabil. 
 
Slike saker vil regelmessig være unntatt offentlighet da de omhandler personalsaker eller 
brukerrelaterte forhold. 
 
 
Vurderinger: 
Organisasjonen har opparbeidet egen kompetanse til å gjennomføre faktaundersøkelse. Det kan i 
enkelte saker være, etter rådmannens mening, klokt å gjennomføre ekstern faktaundersøkelse. 
Dette gjelder særlig i saker der det kan reises spørsmål om rådmannen har tilstrekkelig avstand til 
sakskomplekset, eller det har vært forhåndsprosedering i media. I slike saker har rådmannen 
vurdert at det kan styrke tilliten til prosessen om rådmannen kan rådføre seg med politikere, og ved 
at politikerne kan utfordre rådmannen på valgt prosess. Rådmannen vil være ansvarlig for mandat, 
og for beslutninger etter at rapport foreligger. 
 
Rådmannen hadde som utgangspunkt tenkt å legge frem forslag til prinsipper for hvordan en slik 
styringsgruppe kunne forankres i kommunestyret, og med trinnvis utvidelse av politisk deltagelse 
avhengig av sakens kompleksitet eller rådmannens habilitet. Etter gjennomgang av dagens 
delegeringsreglement, gjeldende og ny kommunelov foreslår rådmannen at kommunen ikke 
handler i strid med vedtatt, ny kommunelov som trer i kraft 01.07.19. Ny praksis bør innføres 
allerede nå. 
  
Håndtering av personalsaker og faktaundersøkelser knyttet til arbeidsmiljø, vil være enda 
tydeligere rådmannens ansvar etter ny kommunelov. Det vises til ny kommunelov §13-1 siste ledd 
hvor det heter at «kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert 
ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt 
i lov». 
 
Styringsgruppe med politisk deltagelse for rådgivning til rådmann bør derfor på bakgrunn av 
presisering i ny kommunelov ikke opprettes. Det innebærer at dagens styringsgruppe avvikles. 
 
Både rådmann og politikere har ansvar for å sikre at slike saker håndteres av rådmann eller i 
respektive klageorgan og etter vedtatte prosedyrer. 
 
 
Konklusjon 
 
Pågående styringsgruppe for faktaundersøkelse avvikles. 
 
Klager eller varsler på arbeidsmiljø håndteres av rådmann i tråd med arbeidsmiljøloven,  
kommunelov og delegeringsreglement. 
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Sander Haga Ask

Fra: Tone Marie Nybø Solheim 

<Tone.Marie.Nybo.Solheim@grimstad.kommune.no>

Sendt: 4. september 2018 17:26

Til: Sander Haga Ask

Kopi: Kjetil Glimsdal

Emne: VS: Orienteringer og saker til kontrollutvalgets møte 06.09.18

 

Hei, her kommer svar på spørsmål om undersøkelser av fakta/ faktaundersøkelser. Utfyllende svar kan gis i møtet 

om ønskelig. 

 

Hvilke faktaundersøkelser er gjort? 
Hvem har utført faktaundersøkelser? 
Hvilke faktaundersøkelser har styringsgruppen vært involvert i? 
Er noen faktaundersøkelser behandlet politisk? 
 

En faktaundersøkelse er en undersøkelse av fakta i en klage eller en varsling, og det er foretatt flere undersøkelser 

fom 2016: 

 

Avsluttet: 

• Varsling fra HM (gjennomført av Kluge)  - ansvarlig ordfører, referatsak til kommunestyret 

• Varsling fra RTH innkjøpssaken (gjennomført av revisjon, BDO) - ansvarlig kontrollutvalget, behandlet i 

kommunestyret, oppfølgingsplan behandlet i innkjøpsplanen med jevnlig rapportering til ulike utvalg, 

behandlet i formannskap og kommunestyret 

• Krav om erstatning RTH (gjennomført av setterådmann, KS advokatene)  - ansvarlig ordfører/formannskap/ 

gruppeledere, behandlet i kommunestyret 

• Varsling/ klage fra GG (gjennomført av KS advokatene) - ansvarlig ordfører, varaordfører, leder Høyre, ikke 

politisk behandling 

• Klage fra ansatte (gjennomført av Tinia AS, stevning)  - styringsgruppe, ansvarlig rådmann, ikke politisk 

behandling 

 

Pågår: 

• Varsling/ klage fra ansatt (gjennomføres av Tinia AS, KS advokatene, stevning) –  styringsgruppe - avviklet, 

ansvarlig rådmann 

• Klage fra ansatte (intern undersøkelse)  - ansvarlig rådmann 

• Klage på mulig kritikkverdige forhold fra innbygger (intern undersøkelse) – ansvarlig rådmann 

• Anonym varsling (intern undersøkelse) – ansvarlig kommunalsjef 

 

I tillegg kommer både undersøkelse fra PwC på mulige kritikkverdige forhold, samt Hjorts undersøkelse av eposter 

for om mulig avdekke kritikkverdige forhold.  

 

Vi har i forbindelse med arbeidsmiljørelaterte saker valgt å etablere policy og faste prosedyrer for undersøkelse av 

klager eller varslinger, disse er nå sendt ut på høring. Vi har også fått opplæring i praktisk saksbehandling og 

undersøkelse av fakta i slike saker, dette har vi begynt å ta i bruk etter opplæring nå våren 2018 og brukes i de 

interne undersøkelsene.  

 

Politikere/ ordfører har deltatt i flere saker da rådmannen har vært inhabil, hatt setterådmann eller vært innkalt 

som vitne, og i tillegg deltatt i to saker som medlem i styringsgruppe. 

 

Hva har styringsgruppene gjort av arbeid? 
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Styringsgruppen i disse to undersøkelsene har ikke deltatt i noen intervjuer eller undersøkelse av fakta, kun møte 

med rådmann og Tina AS. I den siste faktaundersøkelsen var det kun et innledende møte i styringsgruppen før 

mandatet ble signert av rådmannen, gruppen ble deretter stilt i bero i påvente av politisk sak. 

 

Rådmannen har vært oppdragsgiver for begge undersøkelsene, og ansvarlig for konklusjoner og oppfølging i 

etterkant.  

 

Hvorfor er det opprettet styringsgrupper? 
I de to eksterne undersøkelsene rådmannen har hatt ansvar for, og bedt om styringsgruppe, skulle gruppen være 

rådgiver til rådmannen samt bidra til god prosess for involverte, samt ivareta mandatet når rådmannen ble vitne. 

Målet var å sikre uavhengig undersøkelse og styrke tilliten til prosessen. 

 

Hva har undersøkelse av fakta kostet og hvilken budsjettpost hører det til?  
Her vises kun kostnader til eksterne undersøkelser av fakta. Jeg tar et forbehold om at kostnader kan legges til eller 

trekkes fra etter hvordan man avgrenser fagtaundersøkelsen. 

 

  Sum uten mva 

Varsling HM 1 020 033  

Varsling innkjøpssak  1 315 646 

Erstatningskrav RTH 503 664 

Varsling GG 29 700  

Faktaundersøkelser støttetjeneste 499 660 

  

Faktaundersøkelse ansatt (pågår – 

foreløpig kostnad) 96 100 

 

Faktaundersøkelser støttetjenester finansieres med ledige lønnsmidler. Pågående faktaundersøkelse og tidligere 

faktaundersøkelser er ikke budsjettert for. 

 

Finnes det vedtak eller sakspapirer knyttet til opprettelsen av styringsgruppene? 
Det er gjort et muntlig vedtak om styringsgruppe til pågående faktaundersøkelse, det foreligger ikke sakspapirer. 

 
 

 
 

Vennlig hilsen 

Tone Marie Nybø Solheim 

Rådmann 

37 25 0670 / 908 39 402   

www.grimstad.kommune.no  

   

 

 

 

Fra: Sander Haga Ask [mailto:Sander.Haga.Ask@temark.no]  

Sendt: fredag 24. august 2018 13.47 

Til: Tone Marie Nybø Solheim <Tone.Marie.Nybo.Solheim@grimstad.kommune.no>; Kjetil Glimsdal 

<Kjetil.Glimsdal@grimstad.kommune.no> 

Emne: VS: Orienteringer og saker til kontrollutvalgets møte 06.09.18 

 

Hei igjen 
 
Nå er det gjort noen endringer i agendaen til KU møtet som medfører at vi utsetter de to sakene om 
gjennomgangen av omstillingsprosjektet i H&O og saker fra sivilombudsmannen. Vi legger opp til behandle 
disse i oktober istedet. Beklager hvis dette har medført ekstra arbeid. 
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Arkivsak-dok. 16/05401-15 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 06.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget ber om å bli orientert om revidert tilsynsstrategi og arbeidet med internkontrollen i 

byggesaksavdelingen i første møte etter nyttår.  

 

Videre anmodes rådmannen om å årlig rapportere på tilsynsvirksomheten sett opp mot tilsynsstrategien i 

tråd med kravene i byggesaksforskiften §15-1. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 27.04.2016 sak 12/16 forvaltningsrevisjonsrapporten 

Byggesaksbehandling utarbeidet av Aust-Agder Revisjon IKS.  

 

Forvaltningsrevisjonsrapporten hadde følgende tre problemstillinger:  

- Er plan og byggesaksbehandlingen i Grimstad kommune av god kvalitet i henhold til formelle 

krav og forventninger?  

- Har Grimstad kommune organisert plan- og byggesaksavdelingen på en måte som sikrer 

kompetanse, kvalitetssikring og uavhengighet?  

- Har Grimstad kommune tilstrekkelig rutiner og praksis når det gjelder evaluering av 

oppfølgingen av politiske og administrative vedtak?  

 

I sin rapport påpeker revisjonen at kommunens saksbehandling i all hovedsak var i henhold til formelle 

krav og forventninger. Kommunen har enkelte rutiner som representerer elementer av et 

internkontrollsystem, men revisjonen konkluderer med at det ikke er organisert og formalisert på en slik 

måte at det kan betegnes som et skriftlig og helhetlig system for internkontroll. I rapporten fremkommer 

det at revisjonen ikke kan finne tilfredsstillende dokumentasjon til å kunne konkludere med om Grimstad 

kommune har fulgt sine tilsynsplikter i 2014, men at det for 2015 var utarbeidet en tilsynsstrategi. 

 

Revisjonen anbefalte på bakgrunn av funnene i rapporten følgende:  

- Det bør iverksettes tiltak for å utarbeide et helhetlig internkontrollsystem for saksbehandlingen i 

byggesaksavdelingen.  

- Det anbefales at tilsynsfunksjonen i kommunen, med grunnlagt i tilsynsstrategien, blir fulgt opp.  

 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken:  
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«Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til behandling i kommunestyret med 

følgende forslag til vedtak:  

 

Kommunestyret tar rapporten «Byggesaksbehandling» til orientering og ber rådmannen følge opp 

anbefalingene i rapporten.  

Kommunestyret ber om at det iverksettes tiltak for å utarbeide et helhetlig internkontrollsystem for 

saksbehandlingen i byggesaksavdelingen. 

 

Kommunestyret ber om at tilsynsfunksjonen i kommunen, med grunnlag i tilsynsstrategien blir fulgt opp.» 

 

Kommunestyret vedtok enstemmig kontrollutvalget forslag til vedtak. 

 

Kontrollutvalget fulgte opp rapporten i møte 27.04.2017 sak 20/17. I møtet orienterte enhetsleder i 

Byggesaksavdelingen Kai Fagervik om situasjonen i avdelingen og oppfølgingen av rapporten. Det kom 

frem at avdelingen var inne i en overgangsfase med vesentlige endringer i bemanningen. Grunnet 

bemanningssituasjonen og ressurssituasjonen godkjente kommunestyret at antall ansatte i avdelingen 

skulle økes fra 7 til 8 ansatte. Byggesaksenheten fatter rundt 1100 vedtak i året som tilsier omtrentlig 5 

vedtak hver dag. Enhetsleder orienterte 27.04.2017 at det foreligger maler som skal sikre kvaliteten på 

saksbehandlingen og at det gjennom saks og arkivsystemet er kontroll av saksbehandlingsforløpet og 

saksbehandlingstiden. Videre ble det orientert om at det på bakgrunn av ressurssituasjonen var det ikke 

igangsatt noe arbeid med å få på plass et eget internkontrollsystem for byggesak.  

 

Det fremgår ikke av kommunens årsmelding hvorvidt det er gjennomført tilsyn i 2016 og om 

tilsynsstrategien er fulgt opp. Enhetsleder for byggesaksavdelingen orienterte derimot i møtet 27.04.2017 

om at det i ifølge tilsynsstrategien for 2016 skulle gjennomføres 20 tilsyn og at det ble gjennomført 

vesentlig flere enn det. 

 

På bakgrunn av administrasjonens orientering i saken fattet kontrollutvalget følgende vedtak i sak 20/17 

 

«Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning, og forutsetter at kommunen jobber videre med å 

etablere et helhetlig internkontrollsystem for byggesaksavdelingen og gjør det til en del av kommunens 

generelle arbeid med internkontroll.  

 

Kontrollutvalget ønsker en ny orientering om saken i oktobermøtet.» 

 

I kontrollutvalgets møte 26.10.2017 og 07.12.2017 orienterte enhetsleder for byggesaksenheten Toril 

Smith Konradsen om arbeidet med å følge opp forvaltningsrevisjonen. Det ble orientert at 

ressurssituasjonen medførte utfordringer med å holde seg ajour samlet sett og at dette gikk på bekostning 

av oppgaver som tilsyn, ulovlighetsoppfølging og lovbestemte saksbehandlingsfrister. I møtet 07.12.2018 

ble det presentert en fremdriftsplan for oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen. Av den fremgår det at det 

utover våren 2018 vil bli iverksatt flere tiltak blant annet oppdatering av tilsynsstrategien og rutine for 

saksbehandling, mottakskontroll, høring og vedtak. Ifølge fremdriftsplanen skal arbeidet være fullført 

innen sommeren 2018.  

 

Saksopplysninger: 
Administrasjonen beskriver i vedlagte notat hvordan fremdriftsplanen er fulgt opp og hvilke tiltak som er 

iverksatt. Tiltakene som beskrives er 

- Egen mappe for byggesak på fellesområdet er oppdatert og ryddet 

- Rutiner for opplæring i sak og arkivsystemet Public 360, mottakskontroll er utarbeidet 

- Rapport for restanser i Public 360 benyttes jevnlig 

- System for ISP for byggesak er etablert 

- Revisjon av maler er nesten fullført 

- Kurs og faglig utvikling for enheten 

- Teambuilding gjennomført i mai 

- Matrikkelføring – vikar som ble ansatt i februar har som hovedoppgave å føre i matrikkelen 
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- Forbedre Public 360 

- Revidere gebyrregulativ vil gjøres med budsjett 2019 hvis mulig 

- Endring av delegasjonsreglementet er lagt fram som forbedringspunkt 

 

 

Vedlagt til saken følger Fremgangsmåte for saksbehandling i 360, sjekkliste ved søknadsgjennomgang se 

SAK10 §5-4, og Høringsliste. I det førstnevnte dokumentet beskrives fremgangsmåten for saksbehandling 

i 360 grundig. Sjekklisten for søknadsgjennomgang er en kontrolliste ved mottak søknader. Høringslisten 

er oversikt over høringsinstanser ved søknader i forskjellige områder som sjø, nedslagsfelt for 

drikkevann, kulturminner og lignende. 

 

I henhold til fremdriftsplanen skulle tilsynsstrategien oppdateres våren 2018. I notatet fremgår det at 

denne vil bli revidert høsten 2018 og bli behandlet i Teknisk utvalg i november og kommunestyret 

desember 2018. Videre står det at det ikke er utarbeidet noen egen rapport for gjennomførte tilsyn i 2018 

og at det ikke er et krav at det skal utarbeides en særskilt rapport for tilsyn. Administrasjonen har vurdert 

det som hensiktsmessig å lage denne oversikten i forbindelse med revideringen av tilsynsstrategien og 

vedlegge den her. 

 

Ifølge plan og bygningsloven kapittel 25 om tilsyn har kommunen tilsynsplikt i byggesaker jf. § 25-1. 

Kommunen har plikt til å føre tilsyn med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og 

bestemmelser gitt i medhold av loven, og at ansvarlig foretak er kvalifisert. Kommunen skal føre tilsyn i 

et slikt omfang at det kan avdekkes regelbrudd og følge opp allerede gitt pålegg. Det er kommunen selv 

som avgjør hvilke saker og på hvilke områder det skal føres tilsyn. Tilsynet gjennomføres på den måten, i 

det omfang og med den intensitet som kommunen finner hensiktsmessig jf. §25-2. Kommunen kan føre 

tilsyn når som helst i løpet av en byggesak og inntil 5 år etter at ferdigattest er gitt. Hvis tilsynet viser 

vesentlig avvik som ikke er ivaretatt ved uavhengig kontroll, kan kommunen kreve sakkyndig bistand 

eller utføre tekniske prøver for tiltakshavers regning. Tilsynet skal avsluttes med en tilsynsrapport 

 

Nærmere beskrivelse av krav til tilsyn er gitt av byggesaksforskriften kapittel 15 om kommunalt tilsyn. 

Ifølge § 15-1 skal kommunen utarbeide en strategi for tilsynsoppgaven, og det skal årlig utarbeides en 

rapport over årets tilsynsvirksomhet i forhold til strategi jf. § 15-1 2. ledd. Etter hvert enkelt tilsyn skal 

det føres en tilsynsrapport hvor beskrivelse av innhold er gitt av byggesaksforskriften § 15-2. 

Administrasjonen skriver i det vedlagte notatet at det ikke utarbeides noen rapport over den årlige 

tilsynsvirksomheten og at dette ikke er et krav. Det fremgår heller ikke noe informasjon fra kommunens 

årsmelding i 2016 og 2017 vedrørende omfanget av gjennomførte tilsyn. Sekretariatet er derfor usikker på 

hvordan kommunen tolker og overholder byggesaksforskriften §15-1 2. ledd som sier: 

 

«Kommunen skal utarbeide en årlig rapport over tilsynsvirksomheten, og hvordan aktiviteten har vært i 

forhold til strategien» 

 

I notatet står det at det vil bli laget en oversikt over gjennomførte tilsyn i forbindelse med revideringen av 

tilsynsstrategien. For å kunne revidere og oppdatere en strategi er det nødvendig å vite hvordan den 

vedtatte strategien følges opp og effekter den gir. Det er vanskelig å revidere en strategi uten å foreta en 

evaluering av den eksisterende strategi. Det er også en viktig del av den kommunale egenkontrollen og 

rådmannens internkontroll at det rapporteres på oppfølgingen av vedtatte strategier og målsettinger. Uten 

noen form for rapportering blir det vanskelig for Teknisk utvalg og kommunestyret å vite om vedtatt 

tilsynsstrategi følges. 

 

Kontrollutvalget har mottatt og mottar fortsatt en del henvendelser om saksbehandlingen av byggesaker 

og ulovlighetsoppfølgingen av saker. Når det kommer til kommunens ulovlighetsoppfølging hadde 

teknisk utvalg en egen orienteringssak på dette 20.03.2018 og denne saken følger vedlagt. I 

saksfremlegget står det at ulovlighetsoppfølging er et område med økende aktivitet både pga. et økende 

antall innmeldte saker, samt det som avdekkes via tilsyn. Det har til tider vært utfordrende for 

byggesaksavdelingen å følge opp ulovlighetssaker på en tilfredsstillende måte, men enheten skal ha søkt å 
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reorganisere seg for å få dette til. Bygningsmyndigheten vurderer alvorlighetsgraden knyttet til 

ulovligheter fortløpende, og prioriterer oppfølging av sakene i hovedsak basert på følgende rekkefølge: 

1. Ulovligheter som medfører fare i relasjon til helse, miljø og sikkerhet. 

2. Tiltak i strandsonen som medfører brudd på forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet til sjø, samt 

ulovligheter i nedbørsfeltet til drikkevannskilden Rorevann. 

3. Tiltak som er lovstridig uten at dette medfører en sikkerhetsmessig risiko. Slike forhold kan 

likevel ha en alvorlighetsgrad tilsvarende det som er nevnt under pkt. 2. 

 

Kommunen har følgende virkemidler etter plan og bygningsloven kapittel 32: 

- Pålegg om retting og pålegg om stans 

- Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning 

- Tvangsmulkt 

- Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud 

- Tvangsfullbyrdelse 

- Overtredelsesgebyr 

- Politianmeldelse/straff 

- Unnlatelse av å forfølge overtredelser av mindre betydning jf. §32-1. 

 

Det vises til det vedlagte saksfremlegget fra Teknisk utvalg for ytterligere informasjon om hvordan 

ulovligheter følges opp av kommunen. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Det er positivt at administrasjonen vurderer å lage en oversikt over gjennomførte tilsyn i forbindelse med 

revideringen av tilsynsstrategien. Sekretariatet er av den oppfatning av det fast bør rapporteres på 

tilsynsaktiviteten sett opp mot tilsynsstrategien enten via en egen rapport/sak til Teknisk utvalg og/eller 

eget avsnitt i kommunens årsmelding. Dette vil gjøre det lettere for politikerne å følge opp om den 

vedtatte tilsynsstrategien følges og styrke kommunens egenkontroll. En rapportering på dette gjør det 

også lettere å evaluere strategien med jevne mellomrom og lettere justere ressursbruken etter behov. 

Administrasjonen skriver at ulovlighetsoppfølging og tilsyn er en ressurskrevende oppgave og grunnet 

stort arbeidspress har det til tider vært nedprioritert. Etter sekretariatets erfaring er det ikke uvanlig i 

kommuner at stort arbeidspress går utover tilsyns- og ulovlighetsoppfølgingen av byggesaker. 

Sekretariatet er derfor av den oppfatning at tilsynsstrategien bør tilpasses de tilgjengelige ressurser, eller 

ressursinnsatsen til tilsyn og ulovlighetsoppfølging styrkes slik at man kan følge opp tilsynsstrategien.  

 

Det kan se ut til at kommunen nå er godt i gang med arbeidet med å følge opp forvaltningsrevisjonen om 

byggesaksbehandling fra 2016. Det har vært en tydelig fremgang siden forrige orientering i desember 

2017, men at man fortsatt ikke er helt i mål. Sekretariatet foreslår derfor å be om en ny orientering om 

oppfølgingen av rapporten i første møte i 2019. 

 

 

Vedlegg:  

- Svar til KU 06.09 – Forvaltningsrevisjon byggesaksenheten 

- Mottakskontroll 

- Høringsliste 

- Fremgangsmåte for sekasbehandling i 360 

- Orienteringssak ulovlighetsoppfølging 
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Sjekkliste ved søknadsgjennomgang se SAK10 § 5-4: 
 
Søknadsskjema  

 Påfør kommunens saksnummer (dersom kjent) 

 Alle sidene/ aktuelle felt skal være utfylt (også beregning av grad av utnytting, ved uaktuelt bør 
dette være skrevet på)  
I tillegg skal alltid feltene med bruksareal BRA og bebygd areal BYA være utfylt ved endring, jf 
SAK10 § 5-4 bokstav d. 

 
Situasjonsplan:  1:500 (1:1000 ved større bygg) eller bedre 

 Situasjonsplan må være i målestokk, ha påført adresse, gnr./ bnr., kartreferanser og rutenett. 
Bruk fortrinnsvis originalt situasjonskart fra byggesakstorg, oppmåling eller teknisk.  

 

Situasjonsplanen skal inneholde:  
 Bygg skal være inntegnet og målsatt med minste avstand til annen bygning og grenser. 
 Uteareal, murer, skråninger og lignende må vises 
 Garasje/biloppstillingsplasser – husk minst en garasje plass pr. bolig 
 Avkjørsel med frisikt. Stigningsforhold på avkjørsel og gangatkomst må vises 
 VA ledninger m tilkoblingspunkt  
 Sokkelhøyde evnt. annen høyde som høydereferanse. Skal alltid oppgis i meter over havet – 

kotehøyde. 
        
Nabovarsel: (husk ansvarlig søker som ”postkasse”) 

 Dokumentasjon på at alle naboer og gjenboere er varslet – gjenpart av nabovarsel. Kopi av 
gjenparten skal ikke sendes kommunen før søknaden sendes inn. 

 Eventuell dispensasjon skal også varsles. 
 
Tegninger: 1:100 evnt 1:200 ved større bygg 

 Tegningene skal være fagmessig utført  
 Tittelfelt skal inneholde adresseopplysninger, gnr/bnr, målestokk og dato 
 Samtlige tegninger (plan, snitt, fasade) påføres minst ett mål (for elektronisk lesing av tegninger) 
 Snittmarkeringer påføres plantegninger  
 Fasader skal vises med himmelretninger og materialvalg 
 Målsatt snitt m kotehøyde møne og gesims (inkl taktekking) 
 Takvinkler angis 
 Separate bruksenheter vises  
 Målsatt planløsning med rombenevnelser på alle rom (rombenevnelsen disp eller disponibelt må 

ikke forekomme) 
 Vis terreng før og etter med påførte kotehøyder, i hele tomtens utstrekning helt til grense, både 

på snitt og fasader. Overgang til nabotomt/ vei skal vises 
 Perspektivtegning 
 Fotomontasje (for større bygg eller bygg der det er hensiktsmessig) 

 
Ved tilbygg/påbygg/endringer:  

 Nytt/gammelt må fremkomme tydelig på samtlige tegninger: 
Fargemarkering kan benyttes for å synliggjøre gammelt/nytt bygg. Hvis mulig: Send inn 
eksisterende tegninger 

Erklæring om ansvarsrett etc. blir ikke gjennomgått før ved selve behandling av søknaden. Det 
forutsettes derfor at disse er korrekt utfylt og fullstendig dokumentert. Nedenfor er listet opp 
sjekkpunkter for denne del av søknaden: 

 
Erklæring om ansvarsrett: 

 Påfør kommunens saksnummer (dersom kjent) 

 Ansvarsområdet må beskrives nøyaktig og konkret. 
 Tiltaksklasse oppgis 
 Oppgi/ kryss av når samsvarserklæring skal foreligge  
 Erklæring og underskrift komplett utfylt 
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Gjennomføringsplan 

 Påfør kommunens saksnummer (dersom kjent) 
 Adresseopplysninger fullstendig angitt 
 Versjonsnummer angitt 
 Datert og signert av ansvarlig søker 
 Overordnede fagområder for hele tiltaket, prosjektering og utførelse, skal være oppgitt (kolonne 

1) 
 Ved igangsetting: Fagområder spesifisert (beskrivelse fra søknad om ansvar)(kolonne 2) 
 Tiltaksklasse oppgis (kolonne 3) 
 Foretakenes navn og org. Nummer (kolonne 4) 
 Dato for samsvarserklæring oppgis/ krysses av (kolonne 5-8) 

Annet 

 Beskrivelse av utforming/estetisk tilpasning/materialbeskrivelse og fargevalg 
 Kopi av naboprotester 
 Skriv om eventuelle endringer/kommentar til naboprotester 
 Evnt erklæring om veg/vann/avløp (privat over annen eiendom) 
 Evnt erklæring om bygging nærmere nabogrense  
 Evnt utslippstillatelser/avkjørselstillatelse 
 Begrunnet dispensasjonssøknad 
 Erklæring om avtale om tilkobling med ledningseier. 
 Evnt godkjenning fra Arbeidstilsynet (ved arbeidsplasser) 
 Evnt godkjenning fra sivilforsvaret (nybygg/tilbygg/påbygg over 1000 m² BRA, unntatt boliger og 

enkelte andre) 
 
 
Avfall: 

Det minnes om at det ved nybygg eller tilbygg større enn 300 m² skal utarbeides avfallsplan. 
Denne skal ikke lenger sendes kommunen, men kunne fremlegges ved tilsyn. Ved riving av 
tiltak større enn 100 m² skal det i tillegg til avfallsplan også utarbeides 
miljøsaneringsbeskrivelse. Jf. TEK17 §§ 9-6 - 9-9. Tiltak som berører flere bygninger, 
konstruksjoner eller anlegg skal vurderes under ett. 
Selv om det ikke er krav til avfallsplan skal avfall likevel håndteres, sorteres og deponeres på 
lovlig måte. 
Videre opplyses det om at kommunen fremover vil prioritere tilsyn med at avfallsplaner og 
miljøsaneringsbeskrivelse er utarbeidet og følges, samt at det foreligger tilstrekkelig 
sluttdokumentasjon for tiltaket, jf. SAK10 § 15-3 

 

 

 Rev. 27.08.2018  
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Fremgangsmåte for saksbehandling i 360: 

1. Innkommende: Her ligger alle nye saker og nye dokumenter i saker (litt som 

innboks på mailen) 

 
2. Under Arbeid: her ligger alle sakene mine som er under behandling, dokumenter 

som jeg er opprettet og påbegynt og innsynsbegjær. 

 
3. Snarveier og delte elementer: Her kan man lagre saker eller dokumenter i saker 

som man ønsker å ha lett tilgjengelig. Andre kan legge dokumenter her til deg. 

 
Det gjøres ved å være inne på en sak/dokument eller vedtak og trykke på denne 

knappen:   

4. Videre kan du gå inn i saken ved å trykke på den enten under innkommende eller 

under arbeid: 

 

 
 

 

5. Går du inn i saken under fanen for innkommende kommer man rett inn til de 

innkommende dokumentene, for å komme til saksoversikten trykk deg videre inn i 

saken, her under fanen detaljer:  
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6. trykk du på en sak under fanen for Under Arbeid kommer man rett inn i oversikten 

over hele saken: 

  

 

7. Etter at søknaden er gjennomlest og det er klart om det er 3ukers, 12ukers 

behandling, disp, rammetillatelse eller ett trinssøknad osv. Trykk så på overskriften 

på oversiktssiden og velg Rediger egenskaper fra menyen:  

 
 

 

8. Her fylles inn den nødvendige informasjon under fanene generell, Eks.kontaker og 

eiendomen:  
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9. Under generell velges Type, Tiltakstype/-art, eventuelt dispensasjon fra, forløp, 

resten er ferdig fylt ut. 

 

10. Når man ønsker å legge til eksterne kontakter kan det være at man ikke finner 

denne ved å velge Legg til eksisterende kontakt. Velg da Ny kontakt og deretter 

søk i folkeregisteret (dette også for å få med personnr. og riktig adresse Som vi 

trenger når vi lager gebyr og ved ekspedering). 

 
 

11. Når ansvarligsøker er registrert trykk så på navnet, i redigeringsviduet som kommer 

opp sett Funksjon til ansvarlig søker: 
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12. Legg til eiendom ved Hent fra matrikkel:  

 

 
 

13. Etter at man har trykket på fullfør kommer forløpet du valgte opp. Dette fungerer 

som en huskeliste over saksbehandlingen. Videre sett saken til aktiv, alltid den 

datoen som saken er mottatt. Viser det seg å være feil forløp kan dette endres ved 

å trykke på Annet og avbryt forløp. 

 
 

 

14. I en sak kan du opprette flere forløp. Er det gitt rammetillatelse kan man endre 

forløpet til igangsettingstillatelse når søknaden om dette er mottatt og endre til 

ferdig attest/midlertidig bruksattest når dette er mottatt. 

 

15. Det som er VIKTIG er å sette saken på passiv så lenge vi har sedt ut mangelbrev 

eller bedt om uttalelse for så å sette den aktiv igjen når resterende er mottatt og 

behandlingen fortsetter (dette pga statestikk føring og at ikke saksbehandlings tiden 

skal løpe når den ikke er komplett).  

 
 

16. Så starter selve saksbehandlingen. Sjekk at du har alt du trenger for å kunne ta 

stilling til søknaden. Når søknaden er komplett behandles saken og man kan 

opprette vedtak (dokument). 

*Som et generelt tips, hvis 360 ikke responderer på det en har gjort kan man høyre klikke å 

vege oppdater, det er ikke alltid at alle endringer/dokumenter dukker opp på skjermen før det 

er gjennomført en oppdatering. 
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17. For å opprette nye dokumenter eller sende mail som skal være arkivert i saken kan 

man velg Ny under Dokumenter. Velg så den type dokumen du ønsker. 

 
 

18. Velger du dokument, så trykker du Velg mal og så huk av for Felles, da kommer 

det opp en liste over tillgjengelige maler. 

  
 

19. Vedtak er det denne malen: 

 

 
For Mangelbrev/ber om uttalelse eksternt er det denne: 
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For gebyr er det denne: 

 
For uttalelser intert brukes denne: 

 
 

 

20. Eller man kan trykke direkte i forløpet på play/kryss knappen eller de 3prikkene for 

å lukket eller starte handling. 
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21. Malen for dokumentet vil åpnes i Word automatisk. Inne i word trykke på 360 i 

menylinje øverst i Word, sett inn mal, til høyre kommer opp en meny, pluss ut 

Byggesak, og det kommer opp en liste med forskjellige tekst dokumneter. Dobbel 

klikk på den du vil ha, den kommer da inn i den ferdige malen som er opprettet. 

Begynn å rediger. 

 

 
 

22. Lukk og lagre, da lastes dokumentet automatisk opp i 360, dette kan åpnes å 

redigeres senere. 

23. Stå i dokumentet/vedtaket inne i 360 og trykk på overskriften og velg rediger 

egenskaper: 

 
Her kan du legge til mottakere. Redigere hvem som skal være mottaker og 

kopimottaker ved å velge Endre rolle. Har du  allerede lagt til eksterende kontakter 

i selve saken(som vist over) kan du hente dette inn her ved å gå på handling og 

velge Legg til saksparter fra saken.(veldig greit hvis det er flere naboer som skal 

ha kopi av vedtaket) 

 
 

 

24. Når vedtaket er ferdig skrevet stå så inne i det aktuelle dokumentet og trykk på 

overskriften og velg sendt til godkjenning. Velg så Toril som mottaker: 
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25. Toril (enhetslederen) vil gå igjennom dokumentet og sende det tilbake, da står det 

Godkjenning under detaljer, og ikke Godkjenning-Åpen som det gjør når det er 

sendt til godkjenning.  

 

 
 

26. NB: Alle vedtak skal sendes til TU (Tekninsk Utvalg). Stå inne i dokumetet med 

vedtaket og trykk på Mer og velg Utvalgsbehandling: 

 

 

 
Velg så Ny behandling 

 

 
Denne fylles ut, Utvalg: skriv tek og trykk enter så kommer teknisk utvalg opp. Møte: 

trykk å velg neste møte(må ikke velge møte). Punkt på listen: delegert sak. Så ok! 
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27. trykk deretter på de tre prikkene på vedtaket og velg rediger egenskaper og sett 

kategori: 

 

 
28. Vedtaket ekspideres, Velg alltid SvarUT (da blir det sendt til Altin og vi kan se om 

vedtaket er lest og når det event. er lest)! Videre skal det sendes til Matrikkeføring, 

trykk så på overskriften og velg Send som vedlegg på epost, send dette til GK 

Matrikkel (trenger ikke tekst i mailen) er dette en sak med ny påkobling for vann og 

avløp skal også denne mailen sendes til GK.tilknytning. 

  
 

29. Det skal også sendes ut gebyr, dette gjøres pr. mail. I forløpet trykk på 3prikkene 

ved Beregn geby, velg Start handling. Gebyret skal ikke ha noen mottaker! Det 

kommer da opp et excel ark, fyll ut de gebyrene som er aktuelle. Lukk og lagre. 

Trykk deg inn i dokumentet og så på vedtakets overskrift. Send det som vedlegg 

pr mail Til GK Gebyr her med tekst: Fakturagrunnlag byggesak. (Trykk på 
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tiltakshaver i 360 og ta et bilde av oppplysningene på den siden som kommer opp 

og lim inn i mailen): 

 
NB: Husk å ekspeder gebyrvedtake i 360 selv om det ikke har mottaker, dette kun 

for å avslutte/fullføre handlingen ved oppretting av et dokument. Dette må gjøres 

for å kunne avslutte saken. 

 

30. For å avslutte saksbehandlingen må også alle innkommende dokumenter 

avskrives. Trykk på den lille overskriften i saken eller gå inn på alle de 

dokumentene som det står merket med dokument inn: 

  
 

 
31. Trykk på Avskriv, og velg Tatt til orientering:

 

 

32. Aslutte saken: Velg så Annet, det kommer da opp en boks, velg så om det er en 

sak du har godkjent eller avslått, så ok. (viktig pga statestikk) 
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33. Sett status og velg deretter Avsluttet av saksbehandler: 

 

  

*Her kan det være lurt, hvis 360 ikke responderer på at saken er avsluttet, høyre klikke å 

vege oppdater. 

34. trykk på hjem knappen (eller 360) øvest til venste på siden da er du tilbake til listen 

over innkommende dokumenter, høyre klikk og oppdater da skal saken forsvinne 

fra listen med sakene dine under. 

 

35. Prosjekt Oppføres dersom andre her på huset skal fatte et vedtak. F.eks. 

veg/landbruk/havn og farvannsloven. Trykk Ny velg prosjekt fra menye øverst på 

siden, skriv inn tittel og fullfør: 

 
Leg inn dokumentene fra våre sak inn i prosjektet. Det vil ligge en link til prosjektet 

inne i vår sak i menyen til høyre. Det vil også ligge link til vår sak inne i profjektet i 

menyen til høyre.  

 

36. Send så mail til arkivhjelpen og bed de opprette sak for den enheten som må fatte 

vedtak og HUSK å skriv hvilke dokumenter de trenger i sin sak for å kunne 

behandle den. Skriv også at det er opprettet et felles prosjekt på saken og nr på 

dette. 
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Postadresse: Postboks 123, 4891 Grimstad
Besøksadresse: Arendalsveien 23
Telefon: 37 25 03 00

E-post: postmottak@grimstad.kommune.no
Org.nr.: 864964102
www.grimstad.kommune.no

Oppfølgning av forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling

Bakgrunn:
KU vedtok en orientering i møtet om oppfølgingen av fremdriftsplanen som ble presentert i desember
og om denne er fulgt opp. Ifølge fremdriftsplanen skal blant annet tilsynsstrategien oppdateres og
rutine for saksbehandling, mottakskontroll, høring og vedtak være utformet. Vi ber derfor om å få
oversendt den oppdaterte tilsynsstrategien samt siste rapport over tilsynsvirksomheten sett opp mot
tilsynsstrategien jf. kravene i byggesaksforskriften §15-1. Videre ber vi om at rutinen for
saksbehandling, mottakskontroll, høring og vedtak blir oversendt hvis denne er ferdig. Det kan også bli
tatt opp ting som går opp ulovlighetsoppfølging når vi først er inne på tilsyn. Så vurderer å legge
orienteringssaken som var oppe i Teknisk utvalg i mars.

Fremdriftsplan for kontinuerlig forbedring:
I punktene nedenfor redegjøres det for status på tiltak som ble fremvist i Kus møte den
14.12.2017. Denne planen er brukti forbindelse med kontinuert forbedrings «prosjekt» på
enheten. Arbeidet med kontinuerlig forbedring vedvarer.

Egen mappe for byggesak på fellesområde er oppdatert og ryddet for å få bedre
oversikt.
Rutiner for opplæring, bruk av Public 360, mottakskontroll er utarbeidet.
Rapportfor restanser i Public 360 benyttes gjevnlig.
System for ISP for byggesak er etablert.
Tilsynsstrategi –eget punkt.
Sak ulovligheter – KS, PS 18/41.
Revisjon av maler er nesten sluttført –avventer noen siste justeringer.
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Postadresse: Postboks 123, 4891 Grimstad
Besøksadresse: Arendalsveien 23
Telefon: 37 25 03 00

E-post: postmottak@grimstad.kommune.no
Org.nr.: 864964102
www.grimstad.kommune.no

Kurs/ faglig – Enheten deltar på flere samlinger lokalt med øvrige myndigheter, er
planlagt deltagelse på byggesaksdagene i november.
Teambuilding er gjennomført i mai.
Matrikkelføring –vikar som ble ansatt i februar har som hovedoppgave å føre i
matrikkelen. Faktura- og gebyravdelingen ønsker å overta oppgaven.
Forbedre Public 360 – Grimstad kommune blir pilot for ebyggesak trolig i løpet av
høsten.
Revidere gebyrregulativ vil gjøres i forbindelse med budsjett 2019 dersom mulig.
Endring av delegasjonsreglement er lagt fram som forbedringspunkt, men vil trolig
ikke bli endret før i 2019.

Tilsynsstrategi:
Tilsynsstrategien skal være revidert i løpet av høsten 2018 og meldes opp til TU i nov, og til
KS i des.

Det er ikke utarbeidetnoen egen rapport for gjennomførte tilsyn i 2018. Det er ikke et krav at
det skal utarbeides en særskilt rapport fortilsyn, men det er vurdert hensiktsmessig å lage
denne oversikten i forbindelse med revisjon av tilsynsstrategien og vedlegge den her.

Kallandsheia B4:
Det ble høsten 2014 gitt tillatelse til oppføring av 10-mannsbolig på Kallandsheia. September
2015 ble det søkt om brukstillatelse. Det viste seg at det gjenstod mye arbeid og at
uteområder ikke var tilstrekkelig sikret. Det ble senere gitt ferdigattest når bygget var erklært
ferdig fra ansvarlig søker. Kjøpere av leiligheter begynte å klage til kommunen over at det
bygningstekniske arbeidet ikke var tilstrekkelig utført.

Ferdigattest ble senere opphevet da det viste seg at bygget ikke var tilfredsstillende bygget i
henhold til tekniske forskrifter. Etter dette har det vært en lang saksgang mellom sameiet,
Sør Bolig Eiendom og Bygningsmyndigheten for å få bygget ferdigstilt. Sør Bolig har vist seg
lite samarbeidsvillige i dette arbeidet. Kommunen har således bitt en part i en stor
reklamasjonssak mellom to andre parter.

Vedlegg: Mottakskontroll
Høringsliste
Fremgangsmåte for saksbehandling i 360
Orienteringssak ulovlighetsoppfølgning
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Tiltakstype Høringsinstans Type Kommentar

Fylkesmannen ekstern

Mattilsynet ekstern

Arendal kommune ekstern

Kommuneoverlege, Vegard Vige intern

Lillesand kommune ekstern Dersom tiltaket er i nedslagsfeltet for drikkevann til Lillesand kommune

Kystverket ekstern

Fiskeridirektoratet ekstern

Fylkesmannen ekstern

Mudring

Tiltak i LNF Se eget skjema fra Fylkesmannen ekstern

Kulturminner, SEFRAK og bevaring Fylkeskommunen ekstern Gul SEFRAK er i utgangspkt ikke avhengig av uttalelse

Fylkesmannen ekstern Sendes parallelt som opprettelse av ny sak hos miljø og landbruk

Inntil 50 m fra fylkesvei Statens vegvesen ekstern SV skal gi tillatelse til tiltaket.

Tiltak i Raet nasjonalpark Fylkesmannen

Utvendige skytebaner Fylkesmannen

Kommuneoverlege, Vegard Vige

Tiltak som påvirker arbeidsplasser Tillatelse fra arbeidstilsynet

Etter tillatelse etter pbl. Oversendes Havn og farvann i kommunen for opprettelse av ny sak

Tiltak i nedslagsfelt for drikkevann

Tiltak i sjø

Deling av landbrukseiendom

Tiltak på dyrket mark

Oversendes miljø og landbruk i kommunen for opprettelse av ny sak.



33/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling - 16/05401-15 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling : Orienteringssak vedrørende Bygningsmyndighetens ulovlighetsoppfølging

 

 

 

Grimstad kommune 
 

 

Dokumentnr.: 16/18509-2  side 1 av 5 
 

Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 16/18509-2 
Saksbehandler Thor Berg-Larsen 

  
Utvalg Møtedato 
Teknisk utvalg  20.03.2018 

 
   

Orienteringssak vedrørende Bygningsmyndighetens 
ulovlighetsoppfølging 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Saken tas til orientering. 
 

- Slutt på innstilling - 
 
 
Sammendrag  
 
Ulovlighetsoppfølging er et område med økende aktivitet, både pga. et økende antall innmeldte 
saker, samt det som avdekkes via tilsyn. Denne saken redegjør for lovverk og praksis vedrørende 
ulovlighetsoppfølging. Rådmannen er av den oppfatning at plan- og bygningsloven er et 
hensiktsmessig verktøy for oppfølging av ulovlighetssaker.  Politianmeldelse av overtredelser etter 
plan- og bygningsloven, bør bare skje i henhold til lovens vilkår om forsettlig eller grovt uaktsom 
opptreden, og der overtredelsen er vesentlig. Bygningsmyndigheten mottar ofte meldinger om 
mulig ulovlige tiltak. Det er likevel ikke slik at alt som blir meldt inn, er ulovligheter. Et betydelig 
antall saker blir avklart og rettet opp før Bygningsmyndigheten vedtar sanksjoner etter pbl. kapittel 
32. 
 

Fakta og orientering: 
 
Bakgrunn for saken 
Her fremmes orienteringssak vedrørende hvordan Bygningsmyndigheten følger opp ulovligheter iht 
plan- og bygningslovens kapittel 32. Saken er også avstedkommet etter oversendelsesforslag i 
kommunestyret fra representant fra venstre, Arnt Gunnar Tønnesen, som i sak 111/16 den 
05.09.16 fremmet følgende forslag: I saker der det ilegges overtredelsesgebyr bør en for fremtiden 
også rapportere inn tiltaks- /ansvarshavende, til sentrale myndigheter, slik at disse ved alvorlige og 
eller gjentatte brudd risikerer å miste sin sentrale godkjenning. VOTERING: Forslag til vedtak ble 
enstemmig vedtatt. Tønnessens forslag ble enstemmig vedtatt oversendt rådmannen. 
 
 
Lovverk 
Ulovlighetsoppfølging er hjemlet i følgende lovverk: 

 Plan- og bygningslovens kapittel 32, §§ 32-1 til 32-10 

 Saksbehandlingsforskriften SAK10 kapittel 16 vedr overtredelsesgebyr. 

 I tillegg kommer reglene iht forvaltningsloven, samt ulovfestede regler om god 
forvaltningsskikk. 

 Politianmeldelse etter straffeloven 
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Virkemidler som følger av pbl. kapittel 32: 

 Pålegg om retting og pålegg om stans, jfr. § 32-3 

 Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning, jfr. § 32-4 

 Tvangsmulkt, jfr. § 32-5 

 Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud, jfr. § 32-6 

 Tvangsfullbyrdelse, jfr. § 32-7 

 Overtredelsesgebyr, jfr. § 32-8 

 Politianmeldelse/straff, jfr. § 32-9 

 Unnlatelse av å forfølge overtredelser av mindre betydning, jfr. § 32-1 
 
Fra pbl § 32-1 «Plikt til å forfølge ulovligheter» hitsettes følgende: 
«Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven. Er 
overtredelsen av mindre betydning, kan kommunen avstå fra å forfølge ulovligheten. Beslutning 
om dette er ikke et enkeltvedtak.» 
Kommunen har altså en plikt til å følge opp ulovlighetssaker, med mindre det dreier seg om 
overtredelser av «mindre betydning».  
 
Prioritering av ulovlighetssaker 
Ulovlighetssaker er et område med stor aktivitet, både pga. et økende antall innmeldte saker, samt 
det som avdekkes via tilsyn. Byggesakenheten i Grimstad kommune har et stort trykk knyttet til 
saksbehandlingsoppgaver og påfølgende oppfølging av disse. Dette har til tider gjort det 
utfordrende å følge opp ulovlighetssaker på en tilfredsstillende måte, men enheten har søkt å 
reorganisere seg for å få dette til. Bygningsmyndigheten vurderer alvorlighetsgraden knyttet til 
ulovligheter forløpende, og prioriterer oppfølgning av sakene i hovedsak basert på følgende 
rekkefølge: 

1) Ulovligheter som medfører fare i relasjon til helse, miljø, og sikkerhet (HMS). 
2) Tiltak i strandsonen som medfører brudd på forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet til sjø, 

samt ulovligheter i nedbørsfeltet til drikkevannskilden Rorevann.  
3) Tiltak som er lovstridig uten at dette medfører en sikkerhetsmessig risiko. Slike forhold kan 

likevel ha en alvorlighetsgrad tilsvarende det som er nevnt under pkt. 2.  
 
Mottak av melding om ulovlighet: 
Melding om antatte ulovligheter skjer på ulike måter. Det kan være publikum som oppdager ting 
som ikke har vært slik tidligere, eller ved mailer og telefoner til kommunen. Slike meldinger kan 
være signerte eller sendt anonymt. I det sistnevnte tilfellet kan det være vanskelig å finne ut hvor 
man mener det utføres ulovligheter, og «granskning» via kartløsning og andre arbeidsverktøy må 
gjennomføres for å finne rett hjemmelshaver til eiendommen. Det er en forutsetning for oppfølgning 
at meldingen er presis nok til å identifisere den aktuelle eiendommen/tiltaket. Det er ofte nødvendig 
med besiktigelse. Melder kan holdes orientert underveis i prosessen, med mindre henvendelsen 
mottas anonymt.   
Ulovligheter kan også bli avdekket via tilsyn. Det være seg dokumenttilsyn eller byggeplasstilsyn. 
Dette blir da ulovligheter knyttet til ansvarshavende i pågående eller avsluttede byggesaker. 
Bygningsmyndigheten kan gjennomføre tilsyn inntil 5 år etter at det er gitt ferdigattest. 
 
Tilsyn. Sentral godkjenning.                                                                                                                                                          
Tilsyn utføres enten som dokumenttilsyn eller ved byggeplasstilsyn. Ved dokumenttilsyn bes det 
om at alle lovfestede dokumenter i forbindelse med en byggesak sendes inn for gjennomgang. 
Søkere skal da vise til at de har fulgt de retningslinjer som pålegges via byggesaksforskriften (SAK 
10) kapittel 10 til 12. Sanksjoner er aktuelt der et tiltak, eller deler av dette, er utført i strid med den 
gitte tillatelsen.  
Videre er det også mulig å sende skriftlig underretning om avvik til Direktoratet for Byggkvalitet 
(DiBk) som er den myndigheten som utsteder sentral ansvarsgodkjenning for ulike fagområder. 
Følgene kan i ytterste konsekvens bli at den sentrale godkjenningen oppheves (det er direktoratet 
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som avgjør dette), samt at lokal ansvarsrett inndras og at foretak mister retten til å utøve sin 
virksomhet for kortere eller lengre tid. Kommunen kan også selv, ved alvorlige overtredelser, frata 
foretak ansvarsrett i den enkelte sak, uten å gå veien om den sentrale godkjenningsordningen. 
Ifølge plan- og bygningslovens § 23-3 gjelder følgende: 
«Kommunen skal treffe vedtak om å frata foretak ansvarsrett ved alvorlige overtredelser av 
bestemmelser eller tillatelser gitt i eller i medhold av denne lov, eller dersom den finner at ansvarlig 
foretak ikke fyller de krav som stilles til kvalifikasjoner, pålitelighet og dugelighet. Før det treffes 
slikt vedtak, skal foretaket gis varsel med frist til å uttale seg. Dersom kommunen finner det 
nødvendig, kan den straks sette ansvarsretten ut av kraft inntil saken er endelig avgjort.»   
I slike saker er det svært viktig å se hen til alvorlighetsgraden av et avvik og hvilke konsekvenser 
en oppheving av ansvarsrett vil kunne få for en utbygger, involverte parter og andre aktualiserte 
hensyn. I alle tilfeller skal slik inndragning av ansvarsrett forhåndsvarsles skriftlig, slik at foretaket 
får anledning til å uttale seg, eller rette forholdet. Dette har også å gjøre med at man ønsker at en 
forebygging av avvik knyttet til byggenæringen i første omgang skal skje gjennom dialog, før man 
går til mer inngripende skritt.   
Tiltakshavere blir ikke rapportert til DiBk, da disse som regel ikke har ansvarsrett gitt sentralt. 
 
Grimstad kommunes praksis ved varsling av ulovligheter: 
Ved varsel om forhold som representerer fare med hensyn til personlig sikkerhet eller forhold som 
har stor alvorlighetsgrad på annen måte, eks. at det bygges ulovlig eller at det bygges i strid med 
gitte tillatelser, kan kommunen gi pålegg om stans av bygging eller av en pågående virksomhet 
med øyeblikkelig virkning, jfr. pbl. §§ 32-3 og 32-4. Pålegget skal skriftliggjøres kort tid etter.  
I andre saker, med lavere alvorlighetsgrad, er framgangsmåten slik: Etter at rett hjemmelshaver er 
funnet, blir det sendt ut et brev med anmodning om redegjørelse av forholdet sammen med en frist 
for tilbakemelding. Fristen settes normalt til minimum 3 uker fra mottatt brev. Det er et helt sentralt 
rettssikkerhetsaspekt ved at den som er nærmest til å ha kunnskap om tiltaket, får uttale seg tidlig i 
saksforløpet. Svært mange saker blir på dette tidspunkt rettet, enten ved at redegjørelsen 
inneholder opplysninger som ikke tidligere var kjent og at tiltaket viser seg ikke å være ulovlig, eller 
ved at forholdet rettes omgående uten behov for å pålegge retting i formelt vedtak etter pbl. § 32-3. 
Dersom ingen av disse er tilfelle, skal det i henhold til god forvaltningsskikk og etablert ulovfestet 
forvaltningspraksis, alltid gis anledning til å søke om ettergodkjenning av utførte tiltak. Da skal 
søknaden behandles som om tiltaket ikke var utført, og det er ikke en formildende omstendighet at 
det kan være kostbart å reversere tiltaket.   
Dersom bygningsmyndigheten ikke finner redegjørelsen tilfredsstillende, blir hjemmelshaver på 
nytt tilskrevet med varsel om pålegg iht. § 32-2 – forhåndsvarsel, med en minimumsfrist på tre uker 
for ny tilbakemelding. I dette forhåndsvarselet blir det opplyst om Bygningsmyndighetens 
sanksjonsmuligheter.  Det være seg pålegg om opphør av bruk, pålegg om stans av arbeider, eller 
pålegg om retting. Overtredelsesgebyr må alltid varsles særskilt, også med minimum tre ukers frist 
for tilbakemelding. 
 
Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt 
Overtredelsesgebyr er hjemlet i pbl § 32-8 og i SAK 10 § 16-1. Bestemmelsen lister opp en rekke 
forhold som kvalifiserer til overtredelsesgebyr. Overtredelsesgebyrer og tvangsmulkter utstedes av 
kommunen. Det må bemerkes at gebyret regnes som en straff, og kan ikke kombineres med 
ileggelse av straff etter pbl. § 32-9. Dette vil si at dersom et ulovlig forhold samtidig følges opp av 
påtalemyndighet, må kommunen være tilbakeholdne med å gi overtredelsesgebyr, inntil en 
eventuell straffesak er avgjort. I slike tilfeller må dette utredes i samsvar med påtalemyndigheten. 
Videre tilfaller overtredelsesgebyr kommunen, noe bøter etter straffeloven gitt av 
påtalemyndigheten ikke gjør.  
Spesielt for overtredelsesgebyr er at det ofte er en godt egnet sanksjon som en reaksjon på et 
ulovlig igangsatt tiltak, også der dette blir godkjent ved en etterfølgende saksbehandling. 
Overtredelsesgebyr har således en hensiktsmessig sammenheng med forvaltningsregelen om å 
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behandle ulovlig utførte tiltak med en etterfølgende søknad, som om tiltaket ikke var utført. 
Ordningen med overtredelsesgebyr er forholdsvis ny, fra 01.07.2010.  
Dersom det er ønskelig å få tilbakeført et tiltak som er oppført ulovlig, og som man ikke har funnet 
grunnlag for å ettergodkjenne, anser man at det lettere kan gjøres med pålegg og tvangsbøter, 
hvor hjemmelshaver får en frist for tilbakeføring. Man kan i slike tilfeller likevel vedta 
overtredelsesgebyr for et forhold som er rettet etter pålegg, dersom dette anses hensiktsmessig.  
Ulike sanksjoner kan kombineres (med unntak av overtredelsesgebyr og straff), men 
Bygningsmyndigheten har ansvar for en samordning av sanksjonene, slik at overtredelsen ikke 
rammes på en urimelig måte, jfr. pbl. § 32-10.  
 
Anmeldelse av ulovligheter i forhold til oppfølging i plan- og bygningsloven 
I henhold til plan- og bygningslovens pbl § 32-1 har kommunen «Plikt til å forfølge ulovligheter»: 
«Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov.» 
Oppfølgingen kan skje på mange måter. I den ene ytterligheten kan kommunen unnlate å forfølge 
ulovligheter, dersom disse er av mindre betydning (jfr. nedenfor). I den andre ytterligheten; dersom 
tiltaket kan medføre slik fare, er av stor alvorlighetsgrad på annen måte eller når tiltakshaver ikke 
etterkommer pålegg om retting etc., bør kommunen vurdere å anmelde forholdet til politiet. Før 
dette gjøres må kommunen ha en klar formening om hvorvidt vilkårene for straff i pbl. § 32-9 er 
oppfylt. Det kreves at overtredelsen kan anses å være utført forsettlig eller grovt uaktsomt, og i 
tillegg at den er vesentlig.  
En anmeldelse skal bl. a. inneholde opplysninger om hvor tiltaket er utført, om hvem man antar er 
ansvarlig (opplysning om personnr. eller organisasjonsnr.), og om hvilke lovbrudd man har vurdert 
er ulovlige (hva som er i strid med hvilke paragraf i pbl). En anmeldelse bør i tillegg signeres.  
Anmeldelser fra offentlige organ skal som hovedregel unntas offentlighet inntil saken er avgjort, jfr. 
offentlighetsloven § 24, annet avsnitt. Ettersom det ikke er opp til kommunen å vurdere 
bevisforspillelsesfaren i saken, bør kommunen alltid unnta slike dokumenter fra offentligheten.  
Kommunen har altså en plikt til å forfølge ulovlige forhold, og skal forfølge overtredelser av 
bestemmelsene. I en del tilfeller kan det imidlertid være vanskelig å avgjøre om ulovligheten skal 
følges opp gjennom plan- og bygningslovens forvaltningsrettslige spor, eller anmeldelse til politiet 
for mulig videre straffeforfølgning er mest hensiktsmessig. 

Kommunal- og arbeidsdepartementet har i rundskriv H-3/01 «Om reaksjoner mot ulovligheter etter 
plan- og bygningsloven» på side 22 gitt følgende anvisning på når lovbrudd bør anmeldes: 
«Straffebestemmelsene vil særlig være aktuelle å anvende mot foretak eller personer ved grove 
overtredelser, eller når den ansvarlige gjentatte ganger bryter plan- og bygningsloven. Mye kan 
tale for at straff i hvert fall bør anvendes overfor personer som forsettlig eller grovt uaktsomt til 
egen fordel trosser regelverket eller forvaltningens vedtak». 

Etter Rådmannens vurdering gir dette en hensiktsmessig pekepinn på hvilken alvorlighetsgrad som 
må anses å foreligge, for at det bør reageres med anmeldelse. Dette for at politianmeldelse i størst 
mulig grad skal skje i samsvar med departementets retningslinjer. Etter retningslinjene og lovens 
ordlyd, er terskelen for politianmeldelse generelt høy, og i de fleste tilfeller vil det følgelig være 
hensiktsmessig å følge opp ulovligheten gjennom plan- og bygningslovens forvaltningsrettslige 
spor. Dette må imidlertid ikke være til hinder for at anmeldelse skjer i de tilfeller det anses riktig. 
 
Særskilt om ulovligheter av «mindre betydning», jfr. pbl. § 32-1 
Pbl. § 32-1 gir kommunen mulighet til å avstå fra å forfølge et forhold som er konstatert som en 
ulovlighet. Vilkåret for kommunens adgang til å unnlate forfølgning av en ulovlighet er at det er tale 
om ulovlighet av «mindre betydning». Vilkåret er endret fra tidligere plan- og bygningslov (1985), 
der det måtte være forhold av «bagatellmessig betydning», før kommunen kunne unnlate å 
forfølge forholdet. Formuleringsendringen ble gjort for å utvide adgangen og gi 
bygningsmyndigheten større spillerom for å aktivt velge å unnlate oppfølging.  
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Vurderingen av hva som skal anses som forhold av «mindre betydning» er etter dagens 
rettspraksis sterkt skjønnsmessig, og beror på en konkret vurdering ut ifra de faktiske forhold. 
Beslutningen er ikke et enkeltvedtak, og kan følgelig ikke påklages.   
 
Særskilt om ulovlige boenheter: 
Når kommunen mottar meldinger om mulige ulovlig etablerte boenheter i eksisterende bygg, må 
det alltid utredes hvorvidt det er tale om en boenhet som er søknadspliktig etter plan- og 
bygningsloven. Som et minimum må enheten ha egen inngang fra utsiden, i tillegg til øvrige 
fasiliteter, og være fysisk adskilt fra resten av boligen. Som eksempel vil det ikke falle inn under 
plan- og bygningslovens krav til søknad og tillatelse å leie ut bolig med flere hybler med felles 
kjøkken og bad. Videre er det heller ikke en søknadspliktig bruksendring dersom man tar i bruk en 
underetasje i en bolig (som er godkjent til boligformål fra tidligere), til utleie når man har felles 
inngang med resten av boligen. Å utrede den aktuelle situasjonen vil være en helt sentral del av 
Bygningsmyndighetens oppfølgning av meldingen. Dersom det konstateres ulovlig etablert 
boenhet, vil saken måtte følges opp videre på samme måte som andre ulovligheter. 
 
Oppsummering og konklusjon:         
Bygningsmyndigheten opplever at det er en jevn pågang av varsling om mulige ulovlige tiltak i 
kommunen. I forbindelse med og oppfølgning av disse henvendelsene er det erfaringsmessig 
mange forhold som spiller inn, og flere parter med motstridende interesser som skal ivaretas i 
forhold til forvaltningslovens krav til utredning, kontradiksjon og innsyn.   
Imidlertid er prioriteringen og oppfølgningen av disse sakene svært viktig, både for å sikre god 
kvalitet på byggetiltak, men ikke minst av allmennpreventive hensyn, og for å ivareta viktige 
samfunnsinteresser. Plan- og bygningsloven anses å være et hensiktsmessig verktøy i forbindelse 
med oppfølgning av ulovlighetssaker.  
Rådmannen anbefaler med dette at saken tas til orientering. 
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Orientering om skolemiljøet i Grimstadskolen 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har gjennom høsten 2017 og våren 2018 blitt orientert om skolemiljøet i Grimstadskolen 

generelt og ved en spesifikk skole hvor det har vært flere klagesaker hos Fylkesmannen. I brev datert 

19.06.2017 fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder der kommunen ble pålagt flere tiltak knyttet til 

klagesaker fra tre foreldre ved skolen. Kommunen hadde frist til 21.08.2017 å rapportere tilbake til 

Fylkesmannen om iverksatte tiltak for å følge opp Fylkesmannens vedtak. Neste frist for kommunen var 

01.11.2017. I brevet av 19.06.2017 fikk skolen/kommunen følgende pålegg: 

- NN (eleven) skal møte ansatte på skolen og SFO som tar elevens opplevelser på alvor og følger 

opp i samsvar med handlingsplikten 

- Fylkesmannen pålegger Grimstad kommune å søke bistand fra eksterne fagmiljøer, for vurdering 

og utvikling av XX barneskoles systematiske arbeid med skolemiljøet på alle trinn. Det skal 

legges særlig vekt på å øke skolens kompetanse for å håndtere elever som av ulike grunner har 

tilpasningsvansker 

- Kommunen må tilby NN profesjonell samtalehjelp for å bearbeide tidligere opplevelser. Det skal 

være frivillig å motta hjelpen 

- Skolen må, med bistand av profesjonell hjelp, møte foreldrene for å bygge opp tillit igjen og for å 

skape et bedre samarbeidsklima for alle parter 

- Videreføring av klassedeling må vurderes ut fra reglene i opplæringsloven §8-2 om forsvarlig 

gruppestørrelse og som skal bidra til trygghet for NN 

 

Administrasjonen orienterte kommunestyret i sak PS 17/124 om hvilke tiltak som var iverksatt av 

kommunen. Av orienteringen kommer det frem at det er blitt utarbeidet planer, inngått avtaler og 

igangsatt flere tiltak for å oppfylle påleggene gitt av Fylkesmannen. Videre fremgikk det at rådmannen 

sterkt beklaget at flere av elevene og deres foreldre opplevde en vanskelig og vond situasjon ved skolen 

før de fem elevene byttet til en annen skole i Januar 2017. Det fremgikk også at administrasjonen mente 

tiltakene som iverksatt frem til da ikke hadde vært tilstrekkelige.  

 

I kontrollutvalgets møte 14.12.2017 sak 50/17 orienterte administrasjonen om kommunens 

tilbakemelding til Fylkesmannen og tiltakene som var iverksatt. Det ble fremlagt et eget notat som 

redegjorde for de tiltak knyttet til elevenes psykososiale skolemiljø i Grimstadskolen. Det fremgår av 



34/18 Orientering om skolemiljøet i Grimstadskolen - 17/04370-119 Orientering om skolemiljøet i Grimstadskolen : Orientering om skolemiljøet i Grimstadskolen

 

  
2 

notatet at kommunen samarbeider med flere parter for å sikre et trygt og godt skolemiljø i Grimstad. Det 

inkluderer Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Utdanningsdirektoratet, nasjonalt læringsmiljøsenter, 

NIFU, skolehelsetjenesten og RVTS Sør. I tillegg bistår PP-tjenesten, ABUP, barnevernet, fastlege, 

StatPed, familiesenteret i ulike enkeltsaker eller på klassenivå. Av elevundersøkelsen for 2016/2017 er 

andelen elever som blir mobbet 2-3 ganger i måneden gjennomgående lavere i Grimstad enn i fylket og i 

landet på både 7. trinn og 10.trinn. 

 

Kontrollutvalget vedtok å bestille en forvaltningsrevisjon med temaet psykososialt miljø i skole og 

barnehage i møtet 23.04.2018. Forvaltningsrevisjonen vil undersøke om Grimstad kommune har 

tilfredsstillende rutiner for å sikre et trygt og godt psykososialt miljø, om skolene ivaretar 

informasjonsplikten knyttet til foreldre og elever samt om skolene tilfredsstiller dokumentasjonsplikten 

knyttet til aktivitetsplikten.  

 

Saksopplysninger: 
Opplæringsloven fastslår at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel 

og læring. Skolen skal ha nulltoleranse for krenkelser som mobbing, vold og diskriminering og 

trakassering. Det skal jobbes kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljøet og tryggheten til 

elevene slik at kravene i loven blir oppfylt. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort jf. Opplæringsloven 

§9 A-3. Videre skal alle som arbeider på skolen følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, 

og har dersom det er mulig plikt til å gripe inn mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Rektor 

skal varsles ved slike tilfeller og hvis en elev ikke opplever skolemiljøet trygt og godt skal skolen, så 

langt det finnes, sørge for egnede tiltak for å sikre et trygt og godt skolemiljø. Skoleeier som er 

kommunen skal varsles i alvorlige tilfeller jf. Opplæringsloven § 9 A-4. Fylkesmannen er klageinstans for 

tilfeller hvor skolen ikke følger opp sin aktivitetsplikt. 

 

Fylkesmannen har i sitt vedtak av 19.06.2017 pålagt Grimstad kommune om å søke bistand fra eksterne 

fagmiljøer, for vurdering og utvikling av skolens systematiske arbeid med skolemiljøet på alle trinn med 

særlig vekt på å øke kompetansen for å håndtere elever med tilpasningsvansker. Fylkesmannen avslutter i 

brev av 17.04.2018 saken og skriver: 

«Skolen har gjort det som med rimelighet kan forventes for å oppfylle Fylkesmannens vedtak i 

klagesaken, og dermed oppfylt aktivitetsplikten. (…).Vår konklusjon er derfor at skolen har gjort det som 

med rimelighet kan forventes for å oppfylle dette, selv om de ikke har lykkes med å opprettholde 

foreldrenes tillit.» 

 

Vedlagt til saken følger det et notat fra administrasjonen til kontrollutvalget hvor det redegjøres for 

pågående tiltak for skoleåret 2018/2019. Det fremkommer også der at kommunalsjef har vært i kontakt 

med foresatte og tilbudt møte i løpet av mai/juni og tilbudt nytt møte i uke 35. Følgende tiltak pågår 

fremover i skoleåret 2018/2019: 

- Fra 01.08.18 styrkes Fjære barneskole med en 100% fagleder 

- Samarbeidet med Læringsmiljøsenteret fortsetter 

- Skolens innsatsteam mot mobbing skoleres av læringsmiljøsenteret og implementeres på skolen 

- Prosjektet fra UDIR; Inkluderende læringsmiljø fortsetter 

- Prosjektet med økt helsesøsterressurs fortsetter 

- Fjære barneskoles skolemiljøplan 

- Skolen vil i felles utviklingstid fortsette kompetansehevningen til personalet 

- Skolen fortsetter samarbeidet med Veilederkorpset 

- Skolens fortsetter med å utvikle sosial læreplan for alle klasser i samarbeid med foresatte 

- Skolen fortsetter å sende informasjonsskriv om arbeid og aktiviteter ved skolen 

 

 

I tillegg til overnevnte er Fylkesmannens brev av 22.05.2018 til en av foreldrene vedlagt. I brevet 

argumenterer Fylkesmannen for hvorfor de anser at kommunen har oppfylt vedtakene fattet juni 2016.  
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Vedlegg:  

- Orientering om status i skolesaken 

- Brev fra Fylkesmannen av 22.05.2018 (Unntatt offentlighet jf. offl. §13 og fvl. §13.1) 
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Orientering om status i skolesak. 
Kontrollutvalget ønsker en skriftlig orientering om hva som er status i saken nå 
etter ferien og hva som eventuelt blir gjort fremover. 
 

Saken i møte med elevene er avsluttet fra fylkesmannen sin side.                               
17.04.18: Fylkesmannen konkluderer i skriv: «Skolen har gjort det som med rimelighet kan 
forventes for å oppfylle Fylkesmannens vedtak i klagesaken, og dermed oppfylt 
aktivitetsplikten.» «Vår konklusjon er derfor at skolen har gjort det som med rimelighet kan 
forventes for å oppfylle dette, selv om de ikke har lykkes med å opprette foreldrenes tillit.» 

Kommunalsjef har vært i kontakt med foresatte og tilbudt møte i løpet av mai/juni og tilbudt 
nytt møte i uke 35. 
 
 
Tiltak framover i skoleåret 18-19 

 01.08.18 Fjære barneskole styrkes med 100% fagleder.  

 Samarbeidet med Læringsmiljøsenteret fortsetter. Blant annet med todagers seminar 
i september hvor aktivitetspliktens faser vil være i fokus. Det skal også legges opp til 
nytt storforeldremøte etter gode tilbakemeldinger fra forrige gang.  

 Skolens innsatsteam mot mobbing skal skoleres av Læringsmiljøsenteret og 
implementeres på skolen.  

 Prosjektet fra UDIR; Inkluderende læringsmiljø med fokus på overganger fortsetter. 

 Prosjektet med økt helsesøsterressurs; Et lag rundt eleven fortsetter.  

 Fjære barneskoles skolemiljøplan; Plan og rutiner for elevenes psykososiale 
skolemiljø skal implementeres. Planen inneholder blant annet mål for skoleåret og 
beskriver hvordan skolen skal arbeide fremmende, forebyggende og med tiltak.  

 Skolen vil i felles utviklingstid fortsette kompetansehevingen i personalet knyttet til 
arbeidet med å sikre at alle elever har det trygt og godt. Skolen innfører ukentlig 
utviklingstid også for miljøpersonalet.  

 Skolen fortsetter samarbeidet med Veilederkorpset. Dette innbefatter 
kompetanseheving og veiledning i form av samlinger og forelesninger.  

 Skolen fortsetter med å utvikle sosial læreplan for alle klasser i samarbeid med 
foresatte.  

 Skolen fortsetter med å sende informasjonsskriv om arbeid og aktiviteter ved skolen.  
 

 

Med vennlig hilsen 

 

Solfrid Marie Døhlen  Arne Mowatt Haugland 

Kommunalsjef    Oppvekstsjef 
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Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2019 Grimstad kommune  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller på følgende budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 til kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Grimstad kommune med en 

ramme på kr. 2 892 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen: 

 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 

formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller 

fylkestinget.  

 

Kontrollutvalget fremmer med dette en sak til kommunestyret (via formannskapet) om budsjett for 

kontrollutvalget sin. 

 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Grimstad kommune for 

2019. Kontrollutvalgets budsjett omfatter kostnadene til selve driften av utvalget, og i tillegg kostnadene 

til sekretariattjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester. Budsjettet er basert på tidligere 

budsjett- og regnskapstall og noe på anslag. 

 

Det å sørge for god kontroll og nødvendig tilsyn med driften av den kommunale virksomheten er 

høyaktuelt. Kontrollutvalget er kommunestyrets eget verktøy for gjennomføring av egenkontroll i 

virksomheten. Kommunestyret har ansvar for å sørge for at det blir bevilget tilstrekkelige ressurser til 

dette. 
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Møtegodtgjørelse 

Posten «Møtegodtgjørelse mv.» avhenger både av aktiviteten i utvalget og hvilket godtgjøringsnivå 

kommunen ligger på. Budsjettet er sett i forhold til gjeldende reglement for godtgjørelse til folkevalgte i 

Grimstad kommune. Kontrollutvalget har de siste årene budsjettert med 6 møter i året med leder og 4 

medlemmer i utvalget. Behovet har vist seg å være større og det har blitt arrangert ekstramøter både i 

2016 og 2017. For budsjettet for 2018 er det lagt opp til 7 møter i året og sekretariatet anbefaler å 

videreføre møtefrekvensen også for 2019. Møtegodtgjørelsene er bundet opp mot stortingspolitikernes 

lønn og denne utvikler seg fra år til år. Fra juni 2018 er den blitt justert til 956 463 kr. Utvalgsleder har en 

fast årlig godtgjørelse på 3 prosent av dette og for hvert møte utbetales det en møtegodtgjørelse til 

utvalget på 1,5 promille av stortingsrepresentantenes lønn. I tillegg vil denne posten dekke 

arbeidsgiveravgift som utgjør 14 prosent av de totale godtgjørelsene. 

 

Abonnement og medlemskap 

Denne posten utgjør kostnader knyttet til abonnement for medlemmene på kommunerevisoren og 

medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn (FKT) for kontrollutvalget.  

 

Kurs og opplæring 

Det er viktig at det blir satt av tilstrekkelige ressurser til opplæring og faglig oppdatering av utvalgets 

medlemmer. I tillegg er det av stor verdi å få god kontakt og erfaringsutveksling med 

kontrollutvalgsmedlemmer i andre kommuner. Sekretariatet anbefaler NKRF’s kontrollutvalgskonferanse 

i februar (Norges Kommunerevisorforbund) og/eller FKT’s fagkonferanse i mai (Forum for kontroll og 

tilsyn), samt vår- og høstkonferanser regionalt i regi av sekretariatet. Det å delta på kurs og konferanser 

hever kompetansen til utvalget og samtidig blir en møteplass for kontrollutvalgsmedlemmer både 

regionalt og nasjonalt.  

 

Kontrolltjenester 

Kontrolltjenester omfatter de tjenester/undersøkelser kontrollutvalget måtte ha behov for i sitt arbeid. Det 

er viktig at det bevilges nok ressurser til å gjennomføre andre undersøkelser kontrollutvalget finner 

nødvendig. I henhold til økonomiplanen som kontrollutvalget vedtok i forbindelse med budsjett saken i 

2015 er det fra 2017 er det lagt inn årlige selskapskontroller. Nytt for 2018 var at revisjonen vil inkludere 

kostnadene til selskapskontroll i revisjonstilskuddet og kostnadene for dette ble flyttet til posten 

«Tilskudd til revisjonsdistriktet». Kontrollutvalget har hatt behov for ekstra bevilgninger fra 

kommunestyret i både 2016, 2017 og 2018. I 2018 ble denne posten økt til kr. 100 000 og sekretariatet 

anbefaler å opprettholde dette nivået i 2019. Kontrollutvalget vil få et større økonomisk spillerom til å 

iverksette nødvendige undersøkelser uten å forsinke igangsettelsen med å måtte sende en forespørsel til 

kommunestyret om ekstra midler.  

 

Sekretariat og revisjon 

Grimstad kommune har valgt å delta i to interkommunale selskaper for å løse kontroll-, tilsyns- og 

revisjonsoppgavene. Dette er Aust Agder revisjon IKS for revisjonsoppgaver og Agder og Telemark 

kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver for kontrollutvalget. For begge disse 

selskapene er det representantskapet som vedtar det endelige budsjettet og fordelingen av dette på 

medlemskommunene. Anslagene er derfor oppgitt av det enkelte selskapet under forutsetning om 

godkjenning i respektive representantskap. Kostnadene til sekretariatet beregnes etter kommunens 

størrelse, eierandel og antall møter i året. 

 

Kostnadene til revisjon er på kr. 2 390 000 fordeler seg slik: 

 

Tilskudd lovpålagt finansiell revisjon 644 150 

Tilskudd særattestasjoner og bistand 455 000 

Tilskudd kontrollutvalgsarbeid, møtevirksomhet og bistand KU 227 500 

Tilskudd forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 585 000 

Andel felleskostnader 478  500 

Totale revisjonskostnader 2 390 000 
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Forslag til budsjett 2019 

 Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett 

 2017 2017 2018 pr. juli 18 2019 

Kontrollutvalget      

Møtegodtgjørelse mv. 80 000 66 200 87 000 9 165 97 000 

Abonnement, medlemskap 2 000 1 400 2 000 1 275 12 000 

Matvarer 5 000 5 500 5 000 3 390 6 000 

Kurs/opplæring (inkl. reise) 60 000 31 100 60 000 59 167 60 000 

Kontrolltjenester 80 000  269 462 100 000 257 497 100 000 

Sum KU 227 000 376 662 254 000 330 494 265 000 

      

Sekretariat 205 000 204 900 225 000 109 600 227 000 

Tilskudd revisjonsdistrikt 2 096 000 2 096 000 2 157 000 1 616 250 2 390 000 

        

Sum kontrollvirksomhet 2 528 000 2 674 562 2 636 000 2 056 344 2 892 000 
 

Regnskapet per juli 2018 viser et merforbruk på posten «Kontrolltjenester» som skyldes kostnader ved e-

postinnsynet som ble gjennomført jf. vedtak i kommunestyret sak PS 17/90. 

 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget har selvstendig innstillingsrett til kommunestyret på budsjett for kontroll, tilsyn og 

revisjon i kommunen. Innstillingen skal derfor gå direkte til kommunestyret via formannskapet, og skal 

legges ved slik den foreligger fra kontrollutvalget når budsjettet oversendes fra rådmannen til 

kommunestyret. Kostnadene for sekretariats- og revisjonstjenester er estimater og det er 

representantskapet til begge selskapene som bestemmer de 

 

Etter sekretariatets vurdering vil det være nødvendig med en ramme på kr. 2 892 000 for kontroll, tilsyn 

og revisjon for Grimstad kommune i 2019. 
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Arkivsak-dok. 18/00118-8 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 06.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 06.09.2018 

 

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. 
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Arkivsak-dok. 18/00119-9 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 06.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 06.09.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret 

2. Neste møte 

3. Eventuelt 
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