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Møteprotokoll  
 

Kragerø kontrollutvalg 

 
Dato: 29.10.2018 kl. 15:00 fellesmøte med Telemark kontrollutvalg 

29.10.2018 ca. kl. 16:00 – 17:45 Kragerø kontrollutvalg 
Sted: Rådhuset, Kommunestyresalen 3. etasje 
Arkivsak: 18/00134 
  
Til stede:  Iver Juel (leder), Unn Kristin Nygaard (nestleder), Bjørn Vidar Bråthen 

(medlem), Arne Kristiansen (medlem), Nina Haugland (medlem),  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

- 

  
Forfall:  - 
  
Andre: Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson, sak 29/18 

Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal, sak 29/18 
Rådmann Inger Lysa, sak 31-34/18 
Oppdragsrevisor Marianne Rogn 
 
Til stede i tillegg i fellesmøte med Telemark kontrollutvalg i forkant av 
kontrollutvalgsmøtet, hvor rapporten Kragerø Fjordbåtselskap ble lagt frem: 
Telemark KU: Per Lykke (leiar), Einfrid Daghild Halvorsen (nestleiar). 
Telemark kommunerevisjon: oppdragsrevisor Birgitte Holmberg. 
Sekretariat Telemark KU: Ingebjørg Liland (Temark) 

  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  

 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

6/18 18/00134-37 Godkjenning av innkalling 29.10.2018 3 

Møteprotokoll 

6/18 18/00134-36 Godkjenning av protokoll fra møte 17.9.2018 4 
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Saker til behandling 

29/18 17/13334-27 Rapport fra selskapskontroll Kragerø Fjordbåtselskap IKS 5 

30/18 18/11576-4 Henvendelse vedr. uttalelse fra ordfører 7 

31/18 18/12145-3 Prosess rundt anskaffelse av nye kontorlokaler Kragerø kommune 8 

32/18 18/11825-5 Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2018 Kragerø 9 

33/18 18/11372-5 Orientering om HMS-melding 2018 Kragerø 10 

34/18 17/02599-20 
Oppfølging av selskapskontroll Føringer for eierskap og opplæring 
av eierrepresentanter 

11 

35/18 18/11823-4 Møte- og arbeidsplan 2019 Kragerø kontrollutvalg 12 

36/18 18/00140-9 Orienteringer fra revisor 29.10.2018 13 

37/18 18/00146-9 Referatsaker 29.10.2018 14 

38/18 18/00152-11 Eventuelt 29.10.2018 15 

    

 
 
Kragerø, 29.10.2018 
 
 
Iver A. Juel       Benedikte Muruvik Vonen 
Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

6/18 Godkjenning av innkalling 29.10.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 29.10.2018 6/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Innkalling til møte 29.10.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Innkalling til møte 29.10.2018 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

6/18 Godkjenning av protokoll fra møte 17.9.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 29.10.2018 6/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 17.9.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 17.9.2018 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

29/18 Rapport fra selskapskontroll Kragerø Fjordbåtselskap IKS 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 29.10.2018 29/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar rapporten «Kragerø Fjordbåtselskap IKS» til orientering. 

 
Innstilling til kommunestyret:  
Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber Kragerø kommune sørge for å: 

• følge opp anbefalingen fra KS om å påse at selskapenes etiske retningslinjer blir jevnlig 
revidert.  

 
Kommunestyret ber selskapet sørge for å:  

• treffe tiltak for å sikre at reglene om offentlige anskaffelser følges, f.eks. ved å etablere rutiner 
og retningslinjer for anskaffelser og kontrollere om gjeldende avtaler er anskaffet i samsvar 
med reglene,  

• iverksette tiltak for å sikre at habilitetsreglene håndteres av styre og administrasjon,  

• følge opp styrevedtaket om å revidere de etiske retningslinjene og sikre at dette blir gjort 
jevnlig, og 

• justere prosedyrene for varsling og klage slik at de er i tråd med krav og anbefalinger som er 
gitt, og sikrer involvering av de ansatte. 

 
Kommunestyret ber om at rådmannen og styreleder i Kragerø Fjordbåtselskap IKS kommer tilbake til 
kontrollutvalget i løpet av våren 2019 med en kortfattet skriftlig og i tillegg muntlig tilbakemelding i 
møte om hvordan vedtaket er fulgt opp. 

 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kirsti 
Torbjørnson la frem rapport fra forvaltningsrevisjon i Kragerø Fjordbåtselskap IKS og svarte 
på spørsmål i fellesmøte med Telemark kontrollutvalg før møtet ble satt. 
 
Tilleggsforslag fremsatt i møtet (etter første setning): 
Kontrollutvalget vil fremheve styrets ansvar i saken og for at lovverket følges. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar rapporten «Kragerø Fjordbåtselskap IKS» til orientering. 

 

Kontrollutvalget vil fremheve styrets ansvar i saken og for at lovverket følges. 

 
Innstilling til kommunestyret:  
Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber Kragerø kommune sørge for å: 
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• følge opp anbefalingen fra KS om å påse at selskapenes etiske retningslinjer blir jevnlig 
revidert.  

 
Kommunestyret ber selskapet sørge for å:  

• treffe tiltak for å sikre at reglene om offentlige anskaffelser følges, f.eks. ved å etablere rutiner 
og retningslinjer for anskaffelser og kontrollere om gjeldende avtaler er anskaffet i samsvar 
med reglene,  

• iverksette tiltak for å sikre at habilitetsreglene håndteres av styre og administrasjon,  

• følge opp styrevedtaket om å revidere de etiske retningslinjene og sikre at dette blir gjort 
jevnlig, og 

• justere prosedyrene for varsling og klage slik at de er i tråd med krav og anbefalinger som er 
gitt, og sikrer involvering av de ansatte. 

 
Kommunestyret ber om at rådmannen og styreleder i Kragerø Fjordbåtselskap IKS kommer tilbake til 
kontrollutvalget i løpet av våren 2019 med en kortfattet skriftlig og i tillegg muntlig tilbakemelding i 
møte om hvordan vedtaket er fulgt opp. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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30/18 Henvendelse vedr. uttalelse fra ordfører 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 29.10.2018 30/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Ordfører kunne ikke møte. 
 
Forslag fremsatt i møtet: 
Saken utsatt. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Saken utsatt. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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31/18 Prosess rundt anskaffelse av nye kontorlokaler Kragerø kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 29.10.2018 31/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmann Inger Lysa orienterte om prosessen og svarte på spørsmål. 
 
Leder Iver Juel orienterte om at han har gått gjennom dokumentene i saken og ikke funnet noe 
kritikkverdig i prosessen. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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32/18 Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2018 Kragerø 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 29.10.2018 32/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmann Inger Lysa orienterte i saken og svarte på spørsmål. Utfordrende med høy vekst i 
variabel lønn innen omsorgstjenestene, pga. behovsendringer hos brukerne. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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33/18 Orientering om HMS-melding 2018 Kragerø 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 29.10.2018 33/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmann Inger Lysa orienterte i saken og svarte på spørsmål. 
 
Tilleggsforslag fremsatt i møtet: 
Kontrollutvalget ber om å få tiltaksplan vedr. vold og trusler overfor ansatte i skole, når denne 
er ferdigstilt. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om å få tiltaksplan vedr. vold og trusler 
overfor ansatte i skole, når denne er ferdigstilt. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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34/18 Oppfølging av selskapskontroll Føringer for eierskap og opplæring av 
eierrepresentanter 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 29.10.2018 34/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Forslag til vedtak legges frem i møtet. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmann Inger Lysa orienterte om hva som er gjort etter selskapskontrollen og svarte på 
spørsmål. Rådmannen oversendte en kortfattet skriftlig orientering i møtet, som ble oversendt 
medlemmene fra sekretariatet. 
 
Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering og ber om en ny oppsummering av tiltak som 
er gjennomført på bakgrunn av revisjonsrapporten, i etterkant av kommunestyrevalget høsten 
2019, dvs. i løpet av våren 2020. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering og ber om en ny oppsummering av tiltak som 
er gjennomført på bakgrunn av revisjonsrapporten, i etterkant av kommunestyrevalget høsten 
2019, dvs. i løpet av våren 2020. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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35/18 Møte- og arbeidsplan 2019 Kragerø kontrollutvalg 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 29.10.2018 35/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Møte- og arbeidsplan 2019 for Kragerø kontrollutvalg godkjennes. 
 
Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og 
avholde de møter utvalget ønsker. 
 
Møtedatoer 2019: Mandager kl. 16:00. 
4.2.2019 – 18.3.2019 – 6.5.2019 – 2.9.2019 – xx.11.2019 – 2.12.2019. 
 
Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretær viste til utsendt forslag til møte- og arbeidsplan og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Møte- og arbeidsplan 2019 for Kragerø kontrollutvalg godkjennes. 
 
Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og 
avholde de møter utvalget ønsker. 
 
Møtedatoer 2019: Mandager kl. 16:00. 
4.2.2019 – 18.3.2019 – 6.5.2019 – 2.9.2019 – xx.11.2019 – 2.12.2019. 
 
Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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36/18 Orienteringer fra revisor 29.10.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 29.10.2018 36/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Oppdragsrevisor Marianne Rogn meldte fra forvaltningsrevisor om at forvaltningsrevisjonen 
Barnevernet i Kragerø er påbegynt og ser ut for å gå etter planen. 
 
Revisor orienterte så om løpende revisjonsoppgaver og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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37/18 Referatsaker 29.10.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 29.10.2018 37/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 

1. Behandling i kommunestyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget: 
a. 04.10.2018: 

i. PS 63/18 Rapport – forvaltningsrevisjonen Boplikt i Kragerø kommune 
ii. PS 71/18 Kragerø kommunes forventede økonomiske situasjon for 2019-2022 

iii. PS 72/18 Økonomisk situasjon 
iv. PS 74/18 2. tertialrapport 2018 drift 
v. PS 75/18 Tertialrapport investeringer 2. tertial 2018 

2. Sannidal skole – vedtak om godkjenning iht. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 
skoler mv. 

3. Rømerverven barnehage – rapport etter tilsyn iht. forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler mv. 

4. Post inn/ut 
a. Svar på henvendelse fra KKH Båtforening ved Trond Kilnes 
b. Trekanten barnehage – rapport etter tilsyn i henhold til forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler mv. 
5. Høstkonferanse Temark 14.11.2018 
6. Neste møte 10.12.2018 
7. Leder Iver Juel orienterte om sak om fradeling og salg av tomt fra privatperson på Stabbestad. 

Han har som KU-leder tatt initiativ overfor rådmannen vedr. krav om konsesjon. 
8. KU-konferansen til NKRF 30.-31.1.2019 
9. FKT fagkonferanse Kristiansand 4.-5.6.2018 

 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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38/18 Eventuelt 29.10.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 29.10.2018 38/18 

 
 
  
 
Møtebehandling 
Ingen saker. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


