
Meeting Book: Arendal kontrollutvalg (12.12.2018) 

Arendal kontrollutvalg 

Date: 2018-12-12T09:00:00 

Location: Arendal Kultur- og rådhus, Komitérom 252 Barbu 

Note: 

Forfall meldes til utvalgets rådgiver på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobil 90589043. 

 

Vara møter bare etter eget varsel. 

 

I tillegg møter følgende: 

Prosjektleder Hans Birger Nilsen, sak 66/18              kl. 09:00 

Kommunalsjef økonomi Bente Rist, sak 67-68/18 ca. kl.  09:45 
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Arkivsak-dok. 18/00131-55 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 12.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 12.12.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkalling til møte 12.12.2018 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 18/00131-54 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 12.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra 21.11.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 21.11.2018 godkjennes. 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Arendal kontrollutvalg 21.11.2018 
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Møteprotokoll  
 

Arendal kontrollutvalg 

 
Dato: 21.11.2018 kl. 9:00 – 13:30 
Sted: Arendal Kultur- og rådhus, Komitérom 252 Barbu 
Arkivsak: 18/00131 
  
Til stede:  Per-Jakob Haakstad (leder), Liv Andersen (nestleder), Kristen Bjormyr 

(medlem), Terje Stiansen (medlem),  
  
Møtende 

varamedlemmer: 
Vara ikke innkalt 

  
Forfall:  Anne Rostad (medlem) 
  
Andre: Spesialrådgiver Kjell Fjermedal, sak 59/18 

Avdelingsleder tjenestekontoret Inger Elise Walløe, sak 60/18 

IKT-leder Thomas Henriksen, sak 61/18 

Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck, sak 59-64/18 

Daglig leder Aust-Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke, sak 59-

64/18 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes, sak 59-61/18, 63/18 
  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

7/18 18/00131-47 Godkjenning av innkalling 21.11.2018 3 

Møteprotokoll 

7/18 18/00131-46 Godkjenning av protokoll fra 24.10.2018 4 

Saker til behandling 
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59/18 15/16251-44 Oppfølging av bystyrets vedtak om tiltak i barnevernet 5 

60/18 18/12539-5 
Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag 

for kompensasjon fra staten - Arendal 
6 

61/18 18/06135-6 Nye personvernregler 2018 - Arendal 7 

62/18 18/03923-5 
Rapport fra forvaltningsrevisjonen Psykososialt miljø i skole og 

barnehage Arendal 
8 

63/18 18/00137-13 Orienteringer fra revisor 21.11.2018 10 

64/18 18/00143-13 Referatsaker 21.11.2018 11 

65/18 18/00149-13 Eventuelt 21.11.2018 12 

    

 

Sak 63/18 ble behandlet før sak 62/18. 

 

 

 
Arendal, 21.11.2018 

 

 

Per-Jakob Haakstad      Benedikte Muruvik Vonen 

Kontrollutvalgsleder      Rådgiver 
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Møteinnkalling 

7/18 Godkjenning av innkalling 21.11.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 21.11.2018 7/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkalling til møte 21.11.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Innkalling til møte 21.11.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

7/18 Godkjenning av protokoll fra 24.10.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 21.11.2018 7/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 24.10.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 24.10.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

59/18 Oppfølging av bystyrets vedtak om tiltak i barnevernet 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 21.11.2018 59/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om en ny orientering når ekstern 

evaluering av tiltakspakke barnevern er gjennomført våren 2019. 

 

 

Møtebehandling 

Spesialrådgiver Kjell Fjermedal redegjorde for tiltak i barnevernet og effekt av gjennomførte 

tiltak, og svarte på spørsmål. Presentasjon var oversendt medlemmene for forhånd. Mye er på 

god vei, men de sliter med å komme ajour. Har levert avvik til fylkesmannen vedr. oppfølging 

i fosterhjem og tiltaksplaner. Ingen avvik på undersøkelsesplikt. Stor økning i krevende saker, 

dette er ikke tatt høyde for i bemanningsplanen. Punktene 1 og 7-9 er svart ut. Punkt 2 jobbes 

kontinuerlig med, mye er gjort for at barnets stemme skal høres mer enn før, prosjekt pågår 

t.o.m. februar 2019. Punkt 3: Bemanningen er økt med 5 årsverk, men det er utfordrende å få 

søkere med relevant utdanning og omfattende erfaring, og behovene øker. Punkt 4: 

Retningslinjer er utarbeidet av politikere og administrasjonen uten involvering av barnevernet. 

Punkt 6: Flere flerkulturelle er ansatt, og det arbeides med tiltak. Punkt 5: ventes oppfulgt 

våren 2019. 

 

Tilleggsforslag fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget merker seg at barneverntjenesten viser til at bemanningsplanen som ble lagt 

inn i tiltakspakken ikke tar høyde for den store veksten i svært alvorlige saker. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget merker seg at barneverntjenesten viser til at 

bemanningsplanen som ble lagt inn i tiltakspakken ikke tar høyde for den store veksten i 

svært alvorlige saker. Kontrollutvalget ber om en ny orientering når ekstern evaluering av 

tiltakspakke barnevern er gjennomført våren 2019. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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60/18 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag 

for kompensasjon fra staten - Arendal 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 21.11.2018 60/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Avdelingsleder tjenestekontoret Inger Elise Walløe redegjorde i saken og svarte på spørsmål. 

Kommunens rutine var sendt ut med sakspapirene. Klar rutine, som nå er skriftliggjort. Heller 

under- enn overrapportering. Kommunen bruker ikke konsulentfirma i arbeidet med dette. 

 

Daglig leder Aust-Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke og oppdragsansvarlig 

regnskapsrevisor Ketil Raknes redegjorde for revisors ansvar og oppgaver knyttet til 

saksområdet og svarte på spørsmål. Skriftlig redegjørelse fulgte med sakspapirene. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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61/18 Nye personvernregler 2018 - Arendal 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 21.11.2018 61/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

IKT-leder Thomas Henriksen redegjorde for Arendal kommunes tilpasning til nye 

personvernregler innført sommeren 2018, og svarte på spørsmål. Kortfattet skriftlig 

fremstilling var oversendt medlemmene før møtet. Rådmannen anser at de er på god vei til å 

tilpasse seg nytt lovverk, samtidig som dette vil kreve fortsatt arbeid. 

 

Tilleggsforslag til vedtak: 

Kontrollutvalget påpeker at kommunen fortsatt ikke tilfredsstiller lovens krav, og ber om ny 

oppdatering i løpet av våren 2019. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget påpeker at kommunen fortsatt ikke 

tilfredsstiller lovens krav, og ber om ny oppdatering i løpet av våren 2019. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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62/18 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Psykososialt miljø i skole og 

barnehage Arendal 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 21.11.2018 62/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar rapporten Psykososialt miljø i skole og barnehage til orientering. 

 

Kontrollutvalget oversender rapporten til bystyret med følgende innstilling til vedtak: 

 

Bystyret tar rapporten Psykososialt miljø i skole og barnehage til orientering og ber 

rådmannen: 
- foreta en gjennomgang av beredskapsteamets mandat og ressursbehov, sett i forhold til 

skolenes og foreldrenes forventninger. 

- foreta en gjennomgang av skolenes hjemmesider for å sikre lik tilgjengelighet for elever og 

foresatte. Herunder sikre oppdatert og tydelig informasjon knyttet til elevenes rettigheter om 

et godt skolemiljø og fremgangsmåte ved mobbing. Dette på bakgrunn av at skolene selv i stor 

grad har valgt å satse på hjemmesidene for å sikre ivaretakelse av informasjonsplikten. 

- iverksette et arbeid for å sikre at aktivitetsplaner inneholder de formkrav som stilles etter 

loven, særlig knyttet til beskrivelse av tiltak og rutine for evaluering og videreføring av tiltak. 

 

Bystyret ber rådmannen gi en skriftlig og muntlig tilbakemelding til kontrollutvalget om 

hvordan vedtaket er fulgt opp og hvilken effekt det har hatt, senest til utvalgets møte i mai 

2019. 

 

 

Møtebehandling 

Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck la frem rapporten Psykososialt miljø i skole og 

barnehage og svarte på spørsmål. Daglig leder Aust-Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim 

Bakke ga utfyllende kommentarer. 

 

Tilleggsforslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget merker seg at det ikke er avklart i hvilket omfang det skjer mobbing i 

barnehagene i Arendal kommune. Temaet spilles inn til risiko- og vesentlighetsvurderingen 

knyttet til Plan for forvaltningsrevisjon for neste periode. 

 

Kontrollutvalget merker seg at skolene har ulik kultur for håndtering av mobbesaker. 

 

Tilleggsforslag til innstilling til vedtak i bystyret fremsatt i møtet: 

…, og i sammenheng med opprettelse av mobbeombud i Arendal kommune. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar rapporten Psykososialt miljø i skole og barnehage til orientering. 
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Kontrollutvalget merker seg at det ikke er avklart i hvilket omfang det skjer mobbing i 

barnehagene i Arendal kommune. Temaet spilles inn til risiko- og vesentlighetsvurderingen 

knyttet til Plan for forvaltningsrevisjon for neste periode. 

 

Kontrollutvalget merker seg at skolene har ulik kultur for håndtering av mobbesaker. 

 

 

Kontrollutvalget oversender rapporten til bystyret med følgende innstilling til vedtak: 

 

Bystyret tar rapporten Psykososialt miljø i skole og barnehage til orientering og ber 

rådmannen: 
- foreta en gjennomgang av beredskapsteamets mandat og ressursbehov, sett i forhold til 

skolenes og foreldrenes forventninger, og i sammenheng med opprettelse av mobbeombud i 

Arendal kommune.. 

- foreta en gjennomgang av skolenes hjemmesider for å sikre lik tilgjengelighet for elever og 

foresatte. Herunder sikre oppdatert og tydelig informasjon knyttet til elevenes rettigheter om 

et godt skolemiljø og fremgangsmåte ved mobbing. Dette på bakgrunn av at skolene selv i stor 

grad har valgt å satse på hjemmesidene for å sikre ivaretakelse av informasjonsplikten. 

- iverksette et arbeid for å sikre at aktivitetsplaner inneholder de formkrav som stilles etter 

loven, særlig knyttet til beskrivelse av tiltak og rutine for evaluering og videreføring av tiltak. 

 

Bystyret ber rådmannen gi en skriftlig og muntlig tilbakemelding til kontrollutvalget om 

hvordan vedtaket er fulgt opp og hvilken effekt det har hatt, senest til utvalgets møte i mai 

2019. 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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63/18 Orienteringer fra revisor 21.11.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 21.11.2018 63/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterte om løpende revisjonsoppgaver og svarte på 

spørsmål. Tema som ble informert om: 
- bokføring av utgifter til Barbu Park 

- vedr. presseoppslag om budsjettoverskridelse Bjønnes/Norac stadion – kommunen finansierer 

investeringen fullt ut gjennom låneopptak, og mottar årlige reklameinntekter fra Norac 

- rapportering på prosjekter – må være klart hva som er vedtatt som ramme og hva som 

eventuelt er vedtatt som tilleggsbevilgning. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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64/18 Referatsaker 21.11.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 21.11.2018 64/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

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

a. 01.11.2018: 

i. PS 18/136 Referatsaker til bystyret pkt. 2: Protokoll Arendal kontrollutvalg 

2018-09-19 

ii. PS 18/137 Melding – Rapport om varsling fra ansatte ved 

Margarethestiftelsen 

iii. PS 18/138 Melding, behov- og tiltaksliste for hjemmebaserte tjenester høsten 

2018 

iv. PS 18/140 Tertialrapport 2 – 2018 

v. PS 18/141 Mobbeombud i Arendal kommune 

vi. PS 18/142 Evaluering av «Beredskapsteam mot mobbing for barn og ungdom 

i Arendal» 

2. Oppfølging av bystyrets vedtak generelt 

3. Kontrollutvalgets innspill til arbeidet med politisk organisering etter valget i 2019 

4. Neste møte 12.12.2018 

5. Kort referat fra Temarks høstkonferanse og representantskap 14.11.2018 v/Liv Andersen 

a. Sammenslåingsprosess revisjonsenhetene i Telemark og Vestfold 

b. Utvikling i kommuneøkonomien v/FM i Aust- og Vest-Agder og FM i Telemark 

c. Demografiutvikling i kommunene og fremtidsutsikter 

d. Representantskapet i Temark inviterer Vestfold Interkommunale 

Kontrollutvalgssekretariat IKS (VIKS) til inntreden i selskapet 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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65/18 Eventuelt 21.11.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 21.11.2018 65/18 

 

 

  

 

Møtebehandling 
- Kontrollutvalget ber om en orientering om beredskapsplaner i kommunen. Aktuelle tema: 

o Hva slags hendelser er det tatt høyde for i dagens planverk? 

o Kommunens beredskapsplaner for innbyggerne – hva skjer ved katastrofe? 

- Kontrollutvalget ønsker om mulig å få et virksomhetsbesøk på en skole tidlig i 2019 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/12940-3 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 12.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering om beredskap i Arendal kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget vedtok følgende i sitt møte 21.11.2018 under sak 65/18 Eventuelt: 

Kontrollutvalget ber om en orientering om beredskapsplaner i kommunen. Aktuelle tema: 

- Hva slags hendelser er det tatt høyde for i dagens planverk? 

- Kommunens beredskapsplaner for innbyggerne – hva skjer ved katastrofe? 

 

Spørsmålet ble fremsatt i kontrollutvalgets møte dagen etter at det i Kommunal Rapport 20.11.2018 var et 

debattinnlegg av Lidia Myhre, tidligere kultursjef i Øvre Eiker, og Nina Solberg, tidligere daglig leder i 

Vestregionen. De fremsatte en påstand om at kommunene har liten oppmerksomhet rettet mot terror og 

andre ondsinnede tilsiktede hendelser. De presenterte funn og konklusjoner fra undersøkelse de 

gjennomførte som del av sin masteroppgave «Fra flom til terror – samfunnssikkerhetsansvar i norske 

kommuner» ved Handelshøyskolen BI våren 2018. 

 

Saksopplysninger: 
Kommunens beredskapsplikt er hjemlet i Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og 

Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven). Formålet er beskrevet i § 1: 

Lovens formål er å beskytte liv, helse, miljø, materielle verdier og kritisk infrastruktur bed bruk av ikke-

militær makt når riket er i krig, når krig truer, når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare, og ved 

uønskede hendelser i fredstid. 

 

Det er formålets siste punkt kontrollutvalget har forespurt rådmannen i forhold til, dvs. uønskede 

hendelser i fredstid. Loven definerer «uønskede hendelser» som (lovens § 3 a): 

- hendelser som avviker fra det normale, og som har medført eller kan medføre tap av liv eller 

skade på helse, miljø, materielle verdier og kritisk infrastruktur. 

 

I loven beskrives kommunens beredskapsplikt på to områder spesielt: 

- Risiko- og sårbarhetsanalyse (ros-analyse) (§ 14): 

Kommunen plikter å kartlegge av hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere 

sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. 

Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. 
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Risiko- og sårbarhetsanalysen skal leges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og 

beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter […] (plan- og bygningsloven). 

 

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. […] (plan- 

og bygningsloven) § 11-4 første ledd, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. […] 

 

- Beredskapsplan for kommunen (§ 15): 

Med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen etter § 14 skal kommunen utarbeide en 

beredskapsplan. 

 

Beredskapsplanen skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen har forberedt for å håndtere 

uønskede hendelser. Som et minimum skal beredskapsplanen inneholde en plan for kommunens 

kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til befolkningen og 

media. 

 

Beredskapsplanen skal være oppdatert og revideres minimum én gang per år. Kommunen skal sørge for 

at planen blir jevnlig øvet. […] 

 

I tillegg har kommunen et tydelig ansvar for tilfluktsrom, jf. §§ 20-21. 

 

Kommuneplikten er utdypet i forskrift om kommunal beredskapsplikt. Her beskrives bl.a. hva den 

helhetlige ros-analysen og beredskapsplanen skal omfatte. 

 

Kontrollutvalget etterspør ut fra dette primært hvilke uønskede hendelser kommunen tar høyde for i sin 

ros-analyse og sitt planverk, og hvilke tiltak som er utarbeidet og tatt høyde for i kommunens 

beredskapsplaner for å ta vare på innbyggerne dersom det skjer en katastrofe. 

 

Rådmannen ved prosjektleder Hans Birger Nilsen vil redegjøre i saken i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
For tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter etter sivilbeskyttelsesloven §§ 12, 13, 14, 

15, 20 og 21 gjelder kapittel 10A i kommuneloven. Fylkesmannen fører jevnlig tilsyn med lovligheten av 

kommunens oppfyllelse av plikter etter forskrift om kommunal beredskapsplikt. 

 

Kontrollutvalget har imidlertid et ansvar for å føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale 

forvaltningen på vegne av kommunestyret (kommuneloven § 77 punkt 1) som del av den kommunale 

egenkontrollen. Kontrollutvalget vurderer områder av kommunens drift ut fra risiko og vesentlighet, og 

dette gjelder også beredskapsområdet. 

 



67/18 Orientering om budsjett 2019 Arendal kommune - 18/13140-1 Orientering om budsjett 2019 Arendal kommune : Orientering om budsjett 2019 Arendal kommune

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 18/13140-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 12.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering om budsjett 2019 Arendal kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget skal ikke behandle forslag til budsjett verken fra rådmannen eller formannskapet, men 

har selvstendig innstillingsrett overfor bystyret når det gjelder den delen av budsjettet som gjelder 

kontroll, tilsyn og revisjon. Dette har kontrollutvalget oversendt til kommunen, og det skal følge 

budsjettsaken via formannskapet til bystyret. 

 

Det har likevel stor verdi for kontrollutvalget å få en orientering om hvordan budsjettsituasjonen for 2019 

er for kommunen, som et ledd i kontrollutvalgets ansvar for å påse at det føres kontroll med at den 

økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, jf. Kommuneloven § 

77 4. 

 

Kommunalsjef økonomi Bente Rist vil orientere om rådmannens forslag til budsjett for 2019 i møtet. 
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Arkivsak-dok. 18/12541-5 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 12.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av bystyrets vedtak - Arendal 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget vedtok i sitt møte 19.9.2018 under sak 48/18 Eventuelt følgende bestilling: 

- Kontrollutvalget ønsker en tilbakemelding fra rådmannen om hvordan det kan kontrolleres at 

politiske vedtak faktisk blir effektuert. 

 

Saksopplysninger: 
Kommuneloven § 22 sier bl.a. følgende om administrasjonssjefens (rådmannens) oppgaver og myndighet: 

2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er 

forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at 

administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er 

gjenstand for betryggende kontroll. 

 

Av vedlagte skriftlige innspill fra rådmannen finner vi at bystyrets vedtak pr. i dag følges opp ut fra 

protokoll fra møtene, men at det er under innføring et system som skal lette kontrollen med at vedtakene 

faktisk følges opp. 

 

Rådmannen ved kommunalsjef økonomi Bente Rist (/ev. andre) vil orientere i saken og demonstrere 

systemet i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Dette er et område hvor det etter kommuneloven er opplagt at rådmannen har et selvstendig ansvar. Det er 

dermed en oppgave for kontrollutvalget å undersøke om rådmannen har kontroll i tråd med loven. 

 

Vedlegg:  

Rådmannens oppfølging av bystyrets vedtak 
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Benedikte Vonen

Fra: Rist, Bente <bente.rist@arendal.kommune.no>

Sendt: 29. november 2018 14:47

Til: Benedikte Vonen

Emne: Fwd: SV: Kontrollutvalget 12.12.2018 - Oppfølging av bystyrets vedtak

 

 

Bystyrets vedtak følges i dag opp av rådmann/kommunalsjef/saksbehandler ut fra protokoll fra 

møtene. 

I disse dager holder vi på å implementere et system via Stratsys (som er en del av kommunens ERP-

system) der alle (endelige) vedtak fra Kommuneplanutvalget, Formannskapet og Bystyret blir lagt 

inn. Kommunalsjefene får tildelt ansvar for sakene etter de områdene de har ansvar for, og må 

deretter følge opp saken /sette frist/status i Stratsys.  

Vi legger inn alle saker fra 2018. 

Det planlegges å «speile» oversikt ut på innbyggerportalen slik at politikere og andre interesserte 

enkelt kan følge utviklingen på vedtatte saker. 

I tillegg planlegger vi å rapportere status på saker under arbeid i forbindelse med tertial og 

årsavslutning (som vedlegg til rapport). 

  

I møtet 12.12 vil vi vise hvordan det ser ut i Stratsys i dag. Speiling til innbyggerportal og rapport vil 

først bli iverksatt i 2019, men vi vil vise eksempel på hvordan det kan se ut. 

  

  

 

 

Fra: Rist, Bente  

Sendt: onsdag 28. november 2018 16.12 

Til: Trydal, Tone Fjeldstrøm <Tone.Fjeldstrom.Trydal@arendal.kommune.no> 

Emne: Fwd: Kontrollutvalget 12.12.2018 - Oppfølging av bystyrets vedtak 

  

Fra: Benedikte Vonen <Benedikte.Vonen@temark.no> 

Dato: 28. november 2018 kl. 15:56:31 CET 

Til: Bente Rist <bente.rist@arendal.kommune.no> 

Emne: Kontrollutvalget 12.12.2018 - Oppfølging av bystyrets vedtak 
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Arkivsak-dok. 18/13117-2 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 12.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Sak oversendt fra bystyret: Norac stadion Arendal 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Forslag til vedtak blir fremsatt i møtet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Arendal bystyre behandlet i sitt møte 29.11.2018 sak PS 18/175 Norac stadion. Saken ble i 

utgangspunktet oversendt bystyret som en melding, via formannskapet. Formannskapet vedtok i sin 

behandling av saken 22.11.2018 at meldingen skulle legges frem som en sak til bystyret. Bystyret gjorde 

ved sin behandling av sak PS 18/175 følgende vedtak: 

 

Bystyret ber kontrollutvalget gjennomgå saken. Bystyret ønsker kontrollutvalgets vurdering. 

Kontrollutvalget bes vurdere om rådmannen burde ha forstått at det her ble underbudsjettert. Hva kan 

bystyret lære? 

 

Saksopplysninger: 
I sin redegjørelse for utbyggingen viser rådmannen til at bystyret i sitt møte 24.11.2016 vedtok utbygging 

av Bjønnes/Norac stadion til en ramme på kr 29 350 000 inkl. mva. (kr 23 480 000 eks. mva.). 

 

Formannskapet vedtok ny ramme for utbyggingen til kr 37 270 000 i sitt møte 26.4.2017. Utvidelsen av 

den økonomiske rammen ble begrunnet med utvidelse av tribuneareal og de da kjente 

entreprisekostnadene. 

 

I sitt møte 23.8.2017 ble formannskapet orientert om økte kostnader i prosjektet. Dette ble knyttet til 

svært krevende grunnforhold og fjellsikring. Våren 2017 ble det besluttet å erstatte planlagt oljekjele til 

banevarme med elkjele. 

 

Rådmannen viser i sin redegjørelse til at regnskapet til prosjektet med stor sannsynlighet vil lande på kr 

48 800 000 eks. mva. 

 

Både ved oppstarten av arbeidet med prosjektet og ved senere behov for rammeendringer, har det vært 

avtalt at 50 % av utgiftene skal dekkes av Norac/Jan Sigurd Otterlei/Arendal Fotball, i forbindelse med 

kjøp av navnet til stadion – Norac stadion. Dette bidraget er avtalt at skal betales inn med en årlig sum 

over 15 år (omgjort fra opprinnelig 12 år). 
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Revisjonen gjennomgår alle større investeringsprosjekter i kommunen, der de foretar kontrollhandlinger 

etter standarden ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger. Revisor vil orientere om hva dette innebærer i 

møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Det kontrollutvalget må vurdere i denne saken, er hvordan de skal angripe oppdraget fra bystyret. Det 

ligger et rom for tolkning av formuleringene i vedtaket fra bystyret. Noe av dette vil kontrollutvalgets 

leder kunne utdype i møtet. Han var med og behandlet saken som medlem av bystyret. 

 

Det kan være aktuelt å innhente ytterligere informasjon fra rådmannen, ev. ved prosjektleder eller andre 

som har vært nær på prosjektet. I tillegg kan det være aktuelt å be revisor gjennomføre undersøkelser ut 

over det som er vanlig i forbindelse med store investeringsprosjekter. 

 

Om det blir nødvendig, kan det være aktuelt å be bystyret gi en tydeligere bestilling, med avklaringer i 

forhold til hvilke vurderinger de forventer. 

 

Det legges opp til at utvalget drøfter videre fremdrift i saken i møtet. Forslag til vedtak vil derfor først bli 

fremsatt i møtet.  

 

Vedlegg:  

Følgeskriv: Bystyrets vedtak Norac-stadion – Oppfølg til kontrollutvalget 

Vedtak BYS, 29112018, sak 18-175, Norac stadion 

Norac Stadion saksframlegg 

Vedtak FOR, 22112018 

Norac stadion – Melding til bystyret nov 2018 

Isrs-4400-avtalte-kontrollhandlinger 
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Fra: Larsen, Hege Fjeldstad <hege.fjeldstad.larsen@arendal.kommune.no> 
Sendt: 3. desember 2018 15:41 
Til: Benedikte Vonen 
Kopi: Danielsen, Harald 
Emne: Bystyrets vedtak Norac-stadion - Oppfølg til kontrollutvalget  
Vedlegg: Vedtak BYS, 29112018, Sak 18-175, Norac stadion.pdf; Norac stadion 

saksframlegg.PDF; Vedtak FOR, 22112018.PDF 
 
Oversender sak til Arendal kontrollutvalg etter vedtak i Arendal bystyre 29.11.18: 
 
Bystyret behandlet 29.11.18 sak «Norac stadion» (PS 18/175) og fattet vedtak om at saken 
oversendes kontrollutvalget. 
Vedlagt oversendes bystyrets vedtak, saksframlegg, samt vedlegg til saksframlegget (se vedlegg). 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Hege Fjeldstad Larsen 
Administrativ rådgiver, Politisk sekretariat  
______________________________________ 

Rådmannens stab Samfunnsutvikling 
Telefon: 37 01 36 04/453 94 965 
hege.fjeldstad.larsen@arendal.kommune.no  
www.arendal.kommune.no 
______________________________________ 
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Saksprotokoll 

Norac stadion 

 

Arkivsak-dok. 18/15932 
Saksbehandler Harald Danielsen 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Bystyret 29.11.2018 18/175 

 
 

 
Rådmannens forslag til vedtak 
Arendal bystyre tar saken til etterretning.  
 
 
 
Bystyret har behandlet saken i møte 29.11.2018 sak 18/175 
 
Møtebehandling 
 
Morten Kraft (Ap) tok opp spørsmål ved sin habilitet da han er styremedlem i Arendal Fotball 
og tidligere daglig leder. Representanten fratrådte. 
 
Et enstemmig bystyre vedtok at Morten Kraft (Ap) var inhabil jf. Forvaltningsloven § 6, 1.ledd. 
Det var dermed 37 representanter ved behandling av saken. 
 
 
Anders Kylland (FrP) fremmet følgende forslag:  

Arendal bystyre tar overskridelsene omkring utbyggingen av Norac stadion til orientering. 
Bystyret bemerker at saksfremlegget i bystyret i november 2016 kom som en hastesak og at 
dette parallellt med en attraktiv medfinansieringsløsning var med på å påvirke beslutningen 
på en uheldig måte.  
Saken var også åpenbart for dårlig belyst fra rådmannens side. 
Rådmannen bes for fremtiden om å kvalitetssikre prosjekter som av ulike årsaker blir tildelt 
drift- eller investeringsmidler utenom handlingsplanen på en langt bedre måte enn denne. 
 
 
Atle Svendal (Ap) fremmet følgende forslag:  

Bystyret ber kontrollutvalget gjennomgå saken. Bystyret ønsker kontrollutvalgets vurdering. 
Kontrollutvalget bes vurdere om rådmannen burde ha forstått at det her ble underbudsjettert. 
Hva kan bystyre lære? 
 
 
Votering 
 
Rådmannens forslag falt med 27 (14 Ap, 3 KrF, 2 SV, 1 Sp, 5 Frp, 2 Pp) mot 10 (8 H, 2 V) 
stemmer.  
 
Forslaget fra Kylland (FrP) falt med 30 (14 Ap, 3 KrF, 2 SV, 1 Sp, 8 H, 2 V) mot 7 (5 Frp, 2 
Pp) stemmer. 
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Forslaget fra Svendal (Ap) ble enstemmig vedtatt. 
 
Bystyret vedtak  
 
Bystyret ber kontrollutvalget gjennomgå saken. Bystyret ønsker kontrollutvalgets vurdering. 
Kontrollutvalget bes vurdere om rådmannen burde ha forstått at det her ble underbudsjettert. 
Hva kan bystyre lære? 
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ARENDAL KOMMUNE 
0 

 

Dokumentnr.: 18/15932-1  side 1 av 2 
 

Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 18/15932-1 
Saksbehandler Harald Danielsen 

  

Utvalg Møtedato 

Bystyret 29.11.2018 

 
   

Norac stadion 

 
Rådmannens forslag til vedtak 
Arendal bystyre tar saken til etterretning.  
 
 
Vedlegg 
Vedtak FOR, 22112018, Sak 18/131, Melding til bystyret 29.11.2018 - Norac stadion 
 
 
Bakgrunn  
Formannskapet fikk i sitt møte 22.11.18 fremlagt saken 18/131 Melding til bystyret – Norac stadion. 
Følgende vedtak ble fattet: Arendal formannskap tar meldingen til etterretning. Meldingen legges 
frem som en sak til bystyret. 
 
Utbyggingen på Norac stadion er inne i sin avslutning og vi har nå oversikt over kostnadene til 
prosjektet. Under følger en redegjørelse for utbyggingen.  
 
Bystyret vedtar i møte 24.11.16 en utbygging av Bjønnes (heretter kalt Norac) til en ramme på 
kr.23.480.000 eks mva.  
 
Formannskapet behandlet i møte 21.april 2017 en utbygging med økonomiske rammer på kr. 
37.270.000 eks.mva. Utvidelsen av den økonomiske rammen begrunnes med utvidelse av 
tribuneareal og de da kjente entreprisekostnadene.  
 
Avtalen med Norac AS av 27.april 2017 gir et tilskudd til prosjektet over 15 år på kr. 18.135.000  
August 2017 ble formannskapet orientert om økte kostnader i prosjektet. Dette var i all hovedsak 
knyttet til svært krevende grunnforhold i forbindelse med bygging og fundamentering av bakre 
vegg på tribune utvidelsen og fjellsikring. Kostandene på dette ble stipulert til 7.5 mil eks mva.  
 
Det ble samtidig orientert om at Arendal Fotball ønsket å foreta direkte bestillinger inn i prosjektet 
(asfaltering/fundamentering etc) som de skulle dekke til ca 1.5 mil eks mva.  
 
Det ble også muntlig orientert om at Norac as ønsket å bidra med en splitt på 50/50 av 
merkostnadene.  
 
Våren 2017 ble det av miljøhensyn og av hensyn til driftskostnader besluttet å erstatte planlagte 
oljekjele til banevarmen med en elkjele. Dette utgjorde en merkostnad på kr.1.945.000.  
 
Regnskapet til prosjektet vil med stor sannsynlighet lande på 48.800.000 eks mva hvorav ca 50 
prosent dekkes av kommunen og 50% av Norac / Otterlei / Arendal fotball. 
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Arendal 23/11-2018 
 
Harald Danielsen 
rådmann 
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Saksprotokoll 

Melding til bystyret 29.11.2018 - Norac stadion 

 

Arkivsak-dok. 17/283 
Saksbehandler Hege Fjeldstad Larsen 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 22.11.2018 18/131 
2 Bystyret 29.11.2018 18/163 

 
 

 
Rådmannens forslag til vedtak 
Arendal bystyre tar meldingen til etterretning.  
 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 22.11.2018 sak 18/131 
 
Møtebehandling 
Et omforent formannskap formulerte følgende endringsforslag:  
Arendal formannskap tar meldingen til etterretning. Meldingen legges frem som en sak til 
bystyret. 
 
Votering 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Formannskapets vedtak 
Arendal formannskap tar meldingen til etterretning. Meldingen legges frem som en sak til 
bystyret. 
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ARENDAL KOMMUNE 
POLITISK SEKRETARIAT 

 

  
 

Melding  

Til: Bystyret 

Fra:  Rådmannen 

 

Utbyggingen på Norac stadion er inne i sin avslutning og vi har nå oversikt over kostnadene til 

prosjektet. Under følger en redegjørelse for utbyggingen. 

Bystyret vedtar i møte 24.11.16 en utbygging av Bjønnes (heretter kalt Norac) til en ramme på 

kr.23.480.000 eks mva. 

Formannskapet behandlet i møte 21.april 2017 en utbygging med økonomiske rammer på kr. 

37.270.000 eks.mva. Utvidelsen av den økonomiske rammen begrunnes med utvidelse av 

tribuneareal og de da kjente entreprisekostnadene.  

Avtalen med Norac AS av 27.april 2017 gir et tilskudd til prosjektet over 15 år på kr. 18.135.000  

August 2017 ble formannskapet orientert om økte kostnader i prosjektet. Dette var i all hovedsak 

knyttet til svært krevende grunnforhold i forbindelse med bygging og fundamentering av bakre vegg 

på tribune utvidelsen og fjellsikring. Kostandene på dette ble stipulert til 7.5 mil eks mva. 

Det ble samtidig orientert om at Arendal Fotball ønsket å foreta direkte bestillinger inn i prosjektet 

(asfaltering/fundamentering etc) som de skulle dekke til ca 1.5 mil eks mva. 

Det ble også muntlig orientert om at Norac as ønsket å bidra med en splitt på 50/50 av 

merkostnadene.  

Våren 2017 ble det av miljøhensyn og av hensyn til driftskostnader besluttet å erstatte planlagte 

oljekjele til banevarmen med en elkjele. Dette utgjorde en merkostnad på kr.1.945.000. 

 

Regnskapet til prosjektet vil med stor sannsynlighet lande på 48.800.000 eks mva hvorav ca 50 

prosent dekkes av kommunen og 50% av Norac / Otterlei / Arendal fotball. 
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ARENDAL KOMMUNE 
POLITISK SEKRETARIAT 
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International Auditing and Assurance Standards Board  

International Federation of Accountants  
545 Fifth Avenue, 14th Floor  

New York, New York 10017 USA 

This International Standard on Related Services (ISRS) 4400, «Engagements to Perform Agreed-upon Procedures regarding 
Financial Information» was prepared by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), an independent 
standard-setting body within the International Federation of Accountants (IFAC). The objective of the IAASB is to serve the 
public interest by setting high quality auditing and assurance standards and by facilitating the convergence of international 
and national standards, thereby enhancing the quality and uniformity of practice throughout the world and strengthening 
public confidence in the global auditing and assurance profession. 

The original English version of this publication may be downloaded free of charge from the IFAC website: 
http://www.ifac.org. The approved text is published in the English language. 

The mission of IFAC is to serve the public interest, strengthen the worldwide accountancy profession and contribute to the 
development of strong international economies by establishing and promoting adherence to high quality professional 
standards, furthering the international convergence of such standards and speaking out on public interest issues where the 
profession’s expertise is most relevant. 
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Internasjonal standard for beslektede tjenester (ISRS) 4400 

Avtalte kontrollhandlinger 
 

(Vedtatt av NSRFs styre med virkning for avtalte kontrollhandlinger som gjennomføres etter 1. januar 1997).  
 
Innhold 
           Avsnitt 
Innledning          1-3 
Formål med avtalte kontrollhandlinger      4-6 
Generelle prinsipper for utførelse av avtalte kontrollhandlinger   7-8 
Avklaring av vilkårene for oppdraget       9-12 
Planlegging          13 
Dokumentasjon         14 
Kontrollhandlinger og bevis        15-16 
Rapportering          17-18 
Tillegg for offentlig sektor 
 
Vedlegg 1:  Eksempel på et engasjementsbrev for et oppdrag som består i å utføre avtalte 

kontrollhandlinger 
Vedlegg 2:  Eksempel på rapport av faktisk resultat av kontrollhandlinger vedrørende 

leverandørgjeld 
 
 

ISRS 4400 ”Avtalte kontrollhandlinger” må leses i sammenheng med ”Forord til standarder for 
kvalitetskontroll, revisjon, attestasjon og beslektede tjenester” som beskriver grunnlaget for 
utarbeidelsen av standardene, forholdet mellom standardene og lovgivningen om revisors 
oppgaver og plikter, og standardenes autoritet. 

 
 
Innledning 
1. Hensikten med denne standarden for beslektede tjenester (ISRS-en) er å fastsette normer og 

gi veiledning for revisors oppgaver når han har påtatt seg å utføre avtalte 
kontrollhandlinger, og om form og innhold i revisors rapport. 

2. Standarden dekker kontroll av økonomisk informasjon. Den kan imidlertid også gi nyttig 
veiledning om kontroll av ikke-økonomisk informasjon, forutsatt at revisor har tilstrekkelig 
kjennskap til det aktuelle saksforholdet og det eksisterer rimelige kriterier å basere funnene 
på. Veiledning i revisjonsstandardene (ISA-ene) kan være til hjelp for revisor ved 
anvendelse av denne ISRS-en. 

3. Avtalte kontrollhandlinger kan innebære at revisor utfører kontroller rettet mot enkelte 
regnskapsposter eller transaksjoner (f.eks. kundefordringer, leverandørgjeld, transaksjoner 
mellom nærstående parter, salg av deler av en virksomhet), deler av et regnskap (f.eks. 
balansen) eller et fullstendig regnskap. 

 
Formål med avtalte kontrollhandlinger 
4. Avtalte kontrollhandlinger innebærer at revisor, etter avtale med virksomheten og 

eventuell tredjepart, utfører kontrollhandlinger av revisjonsmessig art og rapporterer 
resultatene av dette arbeidet. 
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5. Da revisor kun avgir rapport om resultatene av avtalte kontrollhandlinger, gir han ikke 
uttrykk for noen sikkerhet for at informasjonen ikke inneholder vesentlige feil. Mottakere 
av rapporten må selv vurdere de kontroller som er utført og de funn som er rapportert og 
trekke sine egne konklusjoner på dette grunnlag. 

6. Uttalelsen er kun til bruk for de parter som omfattes av den inngåtte avtale. Dette fordi 
andre, som ikke kjenner begrunnelsen for de kontrollhandlinger som er utført, vil kunne 
feiltolke opplysningene. 

 
Generelle prinsipper for utførelse av avtalte kontrollhandlinger 
7. Ved utførelse av avtalte kontrollhandlinger må revisor følge god revisorskikk. De 

etiske prinsipper som styrer revisors profesjonelle oppgaver og plikter for denne type 
oppdrag er: 
a) integritet 
b) objektivitet 
c) profesjonell kompetanse og tilbørlig aktsomhet 
d) konfidensialitet 
e) profesjonell opptreden og 
f) etterlevelse av faglige standarder 
Uavhengighet er ikke en nødvendig forutsetning for å utføre avtalte kontrollhandlinger. 
Vilkårene i et oppdrag kan imidlertid kreve at revisor må etterleve uavhengighetskravet i 
lov og god revisorskikk. I de tilfeller hvor revisor ikke er uavhengig, skal dette fremgå av 
rapporten. 

8. Revisor må utføre avtalte kontrollhandlinger i overensstemmelse med denne standard 
og vilkårene for oppdraget. 

 
Avklaring av vilkårene for oppdraget 
9. Revisor må sørge for at det er en klar forståelse for de kontrollhandlinger som er 

avtalt og for vilkårene for oppdraget. Dette gjelder både i forhold til representanter 
for virksomheten og andre definerte mottakere av rapporten. Forhold som skal avtales 
inkluderer: 
• Oppdragets art, herunder det forhold at de kontrollhandlinger som utføres hverken 

utgjør revisjon eller begrenset revisjon, og at det derfor ikke vil bli gitt uttrykk for 
noen sikkerhet for at informasjonen ikke inneholder vesentlige feil. 

 • Formålet med oppdraget. 
 • Identifikasjon av den økonomiske informasjon som skal kontrolleres. 
 • Type, tidspunkt for utførelse og omfang av de konkrete kontrollhandlinger. 
 • Hvilken form rapporten antas å ville få. 

• Begrensninger mht. distribusjon av rapporten. Dersom slike begrensninger vil være i 
strid med bestemmelser gitt i lov eller forskrift, skal revisor ikke påta seg oppdraget. 

10. Under visse omstendigheter, for eksempel når kontrollhandlingene er avtalt mellom 
|regulerende myndigheter, næringen og revisorprofesjonen, eller når revisorprofesjonen har 
definert kravet til en avtalebestemt handling (for eksempel en særattestasjon), er det ikke 
formålstjenlig å diskutere kontrollhandlingene med partene. Det kan likevel være 
hensiktsmessig å avholde et informasjonsmøte, slik at de involverte parter har forståelse for 
oppgaven som skal utføres av revisor. 

11. Det er både i virksomhetens og revisors interesse at revisor sender et engasjementsbrev som 
angir de viktigste vilkår for oppdraget. Et avtalebrev bekrefter revisors aksept av oppdraget, 
og bidrar til å unngå misforståelser vedr. oppdragets formål, omfanget av revisors oppgaver, 
samt hva slags rapport som skal avgis. 

12. Følgende forhold bør medtas i engasjementsbrevet: 
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 • En opplisting av de kontrollhandlinger som etter avtale mellom partene skal utføres. 
• En presisering av at rapporten kun kan distribueres til de parter som omfattes av 

avtalen. 
Revisor kan i tillegg vurdere å legge ved et eksempel på den type rapport som vil bli avgitt. 
Vedlegg 1 inneholder eksempel på et engasjementsbrev. 

 
Planlegging 
13. Revisor må planlegge sitt arbeid slik at oppdraget kan gjennomføres på en effektiv og 

hensiktsmessig måte. 
 
Dokumentasjon 
14. Revisor må dokumentere forhold som er viktige for å underbygge innholdet i 

rapporten, samt at arbeidet er utført i samsvar med denne standard og vilkårene for 
oppdraget. 

 
Kontrollhandlinger og bevis 
15. Revisor må utføre de kontrollhandlinger som er avtalt og benytte det bevismateriale 

han har innhentet som grunnlag for sin rapport. 
16.  Aktuelle kontrollhandlinger kan omfatte: 
 • Forespørsler og analyser 
 • Etterregning, sammenligning og andre nøyaktighetskontroller 
 • Observasjoner 
 • Inspeksjon 
 • Innhenting av bekreftelser 

Vedlegg 2 er et eksempel på en rapport som inneholder en liste med kontrollhandlinger som 
kan benyttes som en del av et typisk avtalt kontrollhandlingsoppdrag. 

 
Rapportering 
17. Revisors rapport etter gjennomføring av avtalte kontrollhandlinger skal beskrive formålet 

og de avtalte handlinger i tilstrekkelig detalj til at leseren kan forstå arten og omfanget av 
arbeidet som er utført. 

18. Revisors rapport må inneholde: 
 a) Overskrift 

b) Adressat (vanligvis klienten som har engasjert revisor til å utføre avtalte 
kontrollhandlinger) 

c) Identifikasjon av den spesifikke informasjon av økonomisk eller ikke-
økonomisk art som er kontrollert 

d) En uttalelse om at det som er gjennomført, er de handlingene som ble avtalt 
med mottakeren 

 e) En uttalelse om at oppdraget er utført i samsvar med denne standarden 
f) Når det er relevant, en opplysning om at revisor ikke er uavhengig av 

virksomheten 
 g) Angivelse av formålet med de avtalte kontrollhandlingene 
 h) Opplisting av de konkrete kontrollhandlinger som er utført 

i) Beskrivelse av resultatene av revisors arbeid, herunder tilstrekkelige detaljer 
om feil og avvik som er avdekket 

j) Presisering av at de utførte kontrollhandlingene hverken utgjør revisjon eller 
begrenset revisjon, og at det derfor ikke gis uttrykk for noen sikkerhet for at 
informasjonen ikke inneholder vesentlige feil 
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k) Presisering av at dersom det hadde vært utført ytterligere kontrollhandlinger, 
eventuelt revisjon eller begrenset revisjon, kunne dette avdekket ytterligere 
forhold som ville blitt rapportert 

 l) Presisering av hvem rapporten kan distribueres til 
m) Når aktuelt, en presisering av at rapporten kun dekker de konkrete forhold 

som er beskrevet, og at den ikke omfatter virksomhetens regnskap som helhet 
 n) Sted og dato 
 o) Revisors underskrift 

Vedlegg 2 inneholder et eksempel på en rapport om faktiske funn avgitt i forbindelse med et 
oppdrag som gjelder avtalte kontrollhandlinger rettet mot økonomisk informasjon. 

 
Tillegg for offentlig sektor 
1. Det kan forekomme at rapporten på et oppdrag i offentlig sektor ikke er begrenset kun til de 

parter som er blitt enige om kontrollhandlingene som skal gjennomføres, men at den også 
gjøres tilgjengelig for en videre krets av foretak eller personer (for eksempel en 
parlamentarisk granskning vedrørende et spesifikt offentlig foretak eller et departement). 

 
2. Mandatene i offentlig sektor varierer i betydelig grad og det må utvises aktsomhet for å 

skille oppdrag som virkelig dreier seg om ”avtalte kontrollhandlinger” fra oppdrag som 
forventes å være revisjon av økonomisk informasjon, for eksempel aktivitetsrapporter. 

 
 
 
Vedlegg 1 
Eksempel på engasjementsbrev for et oppdrag som består i å utføre avtalte 
kontrollhandlinger 
Følgende brev kan benyttes som veiledning i forbindelse med avsnitt 9 i denne standarden, og er 
ikke ment å være noe standardbrev. Avtalebrevet må tilpasses de individuelle behov og 
omstendigheter. 
 
 «Til styret (eller andre representanter for klienten som har engasjert revisor): 
 

Dette brevet bekrefter vår forståelse av vilkårene for og formålene med vårt oppdrag, samt 
art og begrensninger av de tjenester vi vil utføre. Vårt oppdrag vil bli utført i samsvar med 
ISRS 4400 «Avtalte kontrollhandlinger», og dette vil fremgå av vår rapport. 

Vi har avtalt å utføre følgende kontrollhandlinger og vil rapportere resultatet av 
disse til Dem: 

(Beskriv type, tidspunkt for utførelsen og omfang av kontrollhandlingene som skal 
utføres, herunder henvisninger, der det er aktuelt, til de dokumenter og den informasjon som 
skal gjennomgås, personer som skal kontaktes og parter det vil bli innhentet bekreftelser 
fra). 

De handlinger vi vil utføre har kun som formål å bistå Dem med (gjengi formål). 
Vår rapport kan ikke brukes til noe annet formål og er kun til Deres informasjon. 

Kontrollhandlingene som vi vil utføre, vil ikke utgjøre revisjon eller begrenset 
revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, og det vil derfor ikke bli gitt uttrykk for noen 
sikkerhet for at informasjonen ikke inneholder vesentlige feil. 

Vi legger til grunn at Deres ansatte vil gi nødvendig bistand, og forutsetter at vi vil 
få tilgang til alle arkiver, dokumentasjon og annen informasjon som vi måtte be om i 
forbindelse med vårt oppdrag. 
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(Vårt honorar vil bli fakturert etter hvert som arbeidet utføres, og vil være basert på 
medgått tid for de personer som arbeider på oppdraget, samt direkte utgifter. Den enkeltes 
timesats varierer med grad av ansvar og den erfaring og kunnskap som kreves.) 

Vennligst undertegn og returner den vedlagte kopi av dette brevet for å bekrefte at 
det stemmer med Deres forståelse av vilkårene for oppdraget, herunder de konkrete 
kontrollhandlinger som vi har avtalt skal utføres. 

 
Sted, dato 
Revisjonsfirmaet XX 
N.N. statsautorisert/registrert revisor 
Bekreftet på vegne av ABC AS av 
Sted, dato ....................................... (Signatur) 

     Navn og tittel 
 
Vedlegg 2 
Eksempel på rapport av faktisk resultat av kontrollhandlinger vedrørende 
leverandørgjeld 
 

 «Til (de som har engasjert revisor) 
 

Rapport om faktiske funn 
Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor vedrørende 
ABC AS’ leverandørgjeld pr. (dato) spesifisert i vedlagte lister (ikke vist i dette eksemplet). 
Vårt oppdrag ble utført i samsvar med ISRS 4400 «Avtalte kontrollhandlinger». 
Handlingene ble utført kun for å bistå dere i vurderingen av riktigheten av 
leverandørgjelden og oppsummeres som følger: 
1. Vi har innhentet og kontrollert summeringen av reskontroen for leverandørgjeld pr. 

(dato) utarbeidet av ABC AS og sammenlignet totalen med saldoen på tilhørende 
hovedbokskonto. 

2. Vi har sammenlignet vedlagte liste (ikke vist i dette eksemplet) over større 
leverandører og skyldige beløp pr. (dato) med tilhørende navn og beløp i 
reskontroen. 

3. Vi har innhentet kontoutdrag fra leverandører eller bedt leverandørene om å bekrefte 
utestående saldoer pr. (dato) 

4. Vi har sammenlignet kontoutdragene eller bekreftelsene med beløpene vist til i 
punkt 2. For beløp som ikke stemte, innhentet vi avstemminger fra ABC AS. For de 
innhentede avstemmingene identifiserte vi og listet opp utestående fakturaer, 
kreditnotaer og utestående sjekker større enn kroner XXX. Vi har lokalisert og 
kontrollert slike fakturaer og kreditnotaer som er mottatt senere og sjekker betalt 
senere, og vi har konstatert at de faktisk skulle fremstå som utestående på 
avstemmingene. 

 
 Vi rapporterer våre funn nedenfor: 

a) Med hensyn til punkt 1 har vi funnet at summeringen er korrekt og at totalbeløpet 
stemmer. 

b) Med hensyn til punkt 2 har vi funnet at de sammenlignede beløpene stemmer med 
hverandre. 

 c) Med hensyn til punkt 3 konstaterte vi at det fantes kontoutdrag fra alle leverandører. 
d) Med hensyn til punkt 4 fant vi at beløpene enten stemte, eller for de beløp som ikke  

AS hadde utarbeidet avstemminger og at kreditnotaer, fakturaer og utestående 
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sjekker over kroner XXX var tilbørlig listet som avstemmingsposter med følgende 
unntak: 

  (Opplisting av unntakene) 
 

Siden de ovenstående kontrollhandlingene hverken utgjør revisjon eller begrenset revisjon i 
samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at 
leverandørgjelden pr. (dato) ikke inneholder vesentlige feil. 

Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller 
begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til 
vår kunnskap og blitt rapport til dere. 

Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første avsnitt 
i denne rapporten og til deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. 
Rapporten vedrører kun de kontoer og poster som er spesifisert ovenfor og omfatter ikke 
regnskapene for ABC AS som helhet. 

 
Sted, dato 
Revisjonsfirmaet XX 
N.N. statsautorisert/registrert revisor» 
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Foranalyse Pleie og omsorg - Arendal kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget bestiller prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Pleie og omsorg til neste møte fra Aust-

Agder Revisjon IKS, på grunnlag av gjennomført analyse og drøftinger i møtet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget vedtok i sitt møte 24.10.2018 sak 53/18 følgende: 

Kontrollutvalget ber Aust-Agder Revisjon revidere den overordnede risiko- og sårbarhetsanalysen for 

tjenesteområdet pleie og omsorg i Arendal kommune, som en forundersøkelse før en forvaltningsrevisjon 

på området. Undersøkelsen legges frem for behandling i kontrollutvalget i desembermøtet 2018. 

 

Saksopplysninger: 
Vedtaket i sak 53/18 ble fattet på bakgrunn av at det var gått en god stund siden overordnet analyse var 

utarbeidet, og at det i den senere tid har vært mye fokus på arbeidsforholdene og tjenestene i 

omsorgssektoren i kommunen. Rådmannen har varslet en rekke tiltak ut fra forhold som har blitt kjent, 

bl.a. ved Margarethestiftelsen, og fylkesmannen har startet arbeid med et tilsyn samme sted. Det var 

derfor nødvendig å ha større kunnskap om oppdatert risiko og vesentlighet innen området før det 

eventuelt settes i gang arbeid med en forvaltningsrevisjon. 

 

Revisjonen viser i sin foranalyse til at de forhold som var trukket frem som ledd i den analysen revisjonen 

foretok i 2015, viste seg å stemme godt. Det ble ansett å være høy sannsynlighet for at negative hendelser 

eller brudd på lover og regler kunne inntreffe innenfor pleie og omsorg, og da særlig innen 

hjemmetjenesten. Videre ble det vist til høy konsekvens dersom slike uønskede hendelser skulle inntreffe. 

Samlet sett ble den totale risiko følgelig satt til høy. 

 

Om det ville ha gjort en forskjell om den vedtatte forvaltningsrevisjonen innen pleie og omsorg var blitt 

gjennomført tidligere i perioden, er det naturligvis umulig å si. Det er imidlertid viktig å ikke «fly i beina 

på hverandre» og gjennomføre en forvaltningsrevisjon innen et område hvor rådmannen parallelt 

gjennomfører endringstiltak og fylkesmannen gjennomfører tilsyn. Da blir det lett å peke på de samme 

tingene og foreslå tilsvarende tiltak. 

 

Revisjonen foreslår derfor å heller rette fokus på en annen del av sakens forhold, og anbefaler 

kontrollutvalget å gjennomføre en forvaltningsrevisjon som går på områder som: 

- kompetanse blant ledere for å håndtere varslingssaker som sikrer tilstrekkelig ivaretakelse av den 

eller de som varsler 
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- etiske retningslinjer; implementering i organisasjonen og ansattes etterlevelse av disse 

- rutiner og kultur for det å si ifra om kritikkverdige forhold 

Revisjonen vurderer det som aktuelt å gå ut over Margarethestiftelsen i en undersøkelse. 

 

Revisjonen angir et sett av metoder som kan være formålstjenlig å bruke i en slik forvaltningsrevisjon, og 

de mener det er mulig å gjennomføre prosjektet innen høsten 2019 med et omfang på opp mot 450 timer. 

 

Forvaltningsrevisor vil legge frem foranalysen i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Revisjonen har gjort sine vurderinger i lys av de tiltak som allerede er satt i gang av rådmannen og 

fylkesmannen. Ut fra disse har revisjonen valgt å foreslå å vurdere forhold omkring varsling, 

avvikshåndtering og etiske retningslinjer i stedet for å gå inn på regeletterlevelse og kvalitet i selve 

tjenestene. Dette er et forhold som kontrollutvalget bør drøfte. 

 

Tidsmessig stemmer gjennomføringen av prosjektet med vedtatt Møte- og arbeidsplan 2019. Sekretariatet 

anbefaler at kontrollutvalget bestiller en prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Pleie og omsorg til neste 

møte, med konkretisering av problemstillingene ut fra drøftingene i møtet. 

 

Vedlegg:  

Foranalyse pleie og omsorg Arendal kommune 
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 Vår ref.:   

 Saksbehandler: Magnus Solsvik  

 Saksbeh. tlf: 91388417  

 Saksbeh. E-post: magnus@aarevisjon.no  

 Deres ref: 53/18  

 

 

FORANALYSE PLEIE OG OMSORG – ARENDAL KOMMUNE 

Innledning 
Analysen er utarbeidet etter anmodning fra kontrollutvalget i Arendal kommune, jfr. sak 

53/18, hvor det fremgår av vedtak fra møte den 24. oktober 2018; «Kontrollutvalget ber Aust-

Agder Revisjon revidere den overordnede risiko- og sårbarhetsanalysen for tjenesteområdet 

pleie og omsorg i Arendal kommune, som en forundersøkelse før en forvaltningsrevisjon på 

området. Undersøkelsen legges frem for behandling i kontrollutvalget i desembermøtet 

2018».  

 

Kontrollutvalget i Arendal behandlet «Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 

2016-2019» i sitt møte den 9. mars 2016, sak 13/16. Hensikten med denne foranalysen er å 

verifisere om de analyser og vurderinger som da ble gjort, fortsatt er gjeldende per desember 

2018, og om daværende risikobilde fortsatt kan legges til grunn for forvaltningsrevisjon innen 

tjenesteområdet.  

 

PLEIE OG OMSORG ARENDAL KOMMUNE 
I overordnet analyse blir det lagt til grunn en risikovurdering basert på at flere, sykere og eldre 

brukere vil føre til økte krav til tjenesten. Samtidig er det meldt om svak bemanning i 

hjemmetjenesten og et ønske om at det gjøres en gjennomgang av om lovpålagte regler 

overholdes. Som anbefalt tema for en forvaltningsrevisjon er det gitt en anbefaling om å se 

nærmere på vedtak og rutiner med et særlig fokus på hjemmetjenesten. 

Sett i lys av senere tids negative fokus på forhold omkring hjemmetjenesten og 

Margarethestiftelsen er det grunn til å tro at de analyser revisjonen gjorde tilbake i 2015 

fremdeles gjør seg gjeldende ved dagens drift. Det gjentas i denne forbindelse at revisjonens 

daværende analyser ble basert på dokumentanalyser, kostra-statistikk, innspill fra 

kontrollutvalgssekretariat og resultater fra spørreundersøkelse blant 

enhetsledere/kommunalsjefer, hovedverneombud, gruppeledere, formannskap og ordfører. 

Når det gjelder risiko ble det basert på de vurderinger som ble gjort i 2015 ansett som høy 

sannsynlighet for at negative hendelser eller brudd på lover og regler kunne inntreffe innenfor 

pleie og omsorgstjenesten og da med spesielt fokus på hjemmetjenesten. Videre ble det lagt til 

grunn høy konsekvens hvis slike uønskede hendelser skulle inntreffe. Samlet sett ble den 

totale risiko følgelig satt til høy. 
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RÅDMANNENS TILTAK 
Det fremgår av rådmannens saksfremlegg til bystyret den 1. november 2018 at det vil 

iverksettes en systematisk gjennomgang av de forhold som følger av varsel knyttet til 

Margarethestiftelsen. I rapporten som rådmannen har utarbeidet og som ble presentert 

bystyret i ovennevnte møte fremgår det ulike forhold som samlet danner et bilde av at 

kommunens system og kultur for avviksrapportering og oppfølging av disse kan anses å være 

lite tilfredsstillende. Dette skal ifølge rapporten blant annet ivaretas ved anskaffelse av et nytt 

kvalitetssystem og opprettelse av et overordnet kvalitetsutvalg. 

Det fremgår for øvrig at rådmannen vil be fylkesmannen om å gjennomføre et tilsyn med 

driften ved Margarethestiftelsen. 

REVISJONENS VURDERINGER 

Revisjonen har de senere år gjennomført flere undersøkelser med fokus på ytringsbetingelser 

på arbeidsplassen. Det er en allmenn oppfatning om at et godt arbeidsmiljø har en sterk 

sammenheng med et godt ytringsmiljø. I en slik kontekst vil det være naturlig å danne et bilde 

av i hvilken grad ansatte og ledere opplever at det er rom for å si ifra om det som kan 

oppfattes som kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. En slik kultur følger naturlig av i 

hvilken grad kommunen lykkes med å utarbeide gode etiske retningslinjer, implementering og 

etterlevelse. 

I et internkontrollperspektiv er avvikshåndtering et sentralt prinsipp knyttet til virksomhetens 

kontrollaktiviteter. Det gir i seg selv liten verdi å fokusere på et godt system for å melde avvik 

og opprette instanser for kvalitativ god ivaretakelse av avvik så lenge det ikke eksisterer en 

tilfredsstillende kultur for å melde avvik. Det å melde avvik fordrer at det legges til rette for 

dette og at det gjennomføres evalueringer både løpende og faste som sikrer kontinuerlige 

forbedringer og ikke minst dokumentasjon. 

Med hensyn til rådmannens ønske om at det gjennomføres tilsyn fra fylkesmannen hvor fokus 

rettes mot driften ved Margarethestiftelsen vil det i mindre grad være hensiktsmessig om 

revisjonen skal fokusere på den opprinnelige risikovurderingen som har et vesentlig fokus på 

driftsmessige aspekter. 

REVISJONENS ANBEFALINGER 

- Revisjonen ser at det foreligger en viss grad av usikkerhet knyttet til kultur for det å si 

ifra om kritikkverdige forhold i pleie og omsorg. Denne antakelsen trekkes på 

bakgrunn av at det varsles anonymt ved Margarethestiftelsen. I denne sammenheng vil 

det være naturlig å gå nærmere inn på i hvilken grad ledere oppfatter at de har 

tilstrekkelig kompetanse til å kunne håndtere varslingssaker som sikrer tilstrekkelig 

ivaretakelse av den eller de som varsler.  

- Etiske retningslinjer settes i sammenheng med et godt arbeidsmiljø og et godt 

arbeidsmiljø danner grunnlag for åpenhet og rom for å kunne si fra om kritikkverdige 

forhold. Det vil kunne være av interesse å se nærmere på i hvilken grad etiske 

retningslinjer er implementert og i hvilken grad disse etterleves av de ansatte. 

- Internkontroll kan være omfattende å gå nærmere inn på i sin helhet, men 

avvikshåndtering er en viktig kontrollaktivitet som skal kunne korrigere uønsket 

praksis eller forhold som kan være av en slik art at det medfører brudd på lover og 

regler. Håndteringen av slike avvik har avgjørende betydning for utvikling og 

forbedring i kommunens tjenester. For revisjonen vil det i lys av den varsling som er 
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gjort fra ansatte ved Margarethestiftelsen vær mer hensiktsmessig å gå inn på om det 

eksisterer gode rutiner og en tilfredsstillende kultur for å melde avvik. Et system vil 

muligens gjøre det enklere å melde avvik, men vil ikke i seg selv sikre en god kultur 

for å melde avvik. 

- Gjeldende sak beskriver til en viss grad en tilstand ved Margarethestiftelsen. For 

revisjonen vil det være av interesse å gå noe bredere enn dette i sin undersøkelse da 

dette vil kunne gi indikasjoner på praksis og kultur i et større perspektiv. 

METODE 
- I tilnærmingen til å belyse eventuelle problemstillinger er det nærliggende å 

gjennomføre dybdeintervjuer blant ledere, tillitsvalgte og verneombud. 

- Revisjonen har tilfredsstillende verktøy for å kunne gjennomføre spørreundersøkelser 

blant ansatte i kommunen innen pleie og omsorg. 

- Dokumentundersøkelser vil i hovedsak knytte seg til rutiner, retningslinjer og 

systemer som omhandler avvikshåndtering, etiske retningslinjer og lederavtaler. 

 

FREMDRIFT 
- Prosjektet vil antas å kunne være sluttført første halvår 2019. Rapport klar for 

behandling høsten 2019. 

- Estimert tidsforbruk antas å kunne ligge opp mot 450 timer 

 

 

 

Kristian Fjellheim Bakke 

Daglig leder / ansvarlig forvaltningsrevisor 

Aust-Agder Revisjon IKS 
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Arkivsak-dok. 18/00137-15 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 12.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Orienteringer fra revisor 12.12.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har et påseansvar for at det blir gjennomført forsvarlig revisjon i Arendal kommune. For 

å holde utvalget orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor 

kontrollutvalget fortløpende gjennom året. 

 

Saksopplysninger: 
Revisor orienterer om aktuelle saker i den løpende revisjonen og annet som er aktuelt for kontrollutvalget. 
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Arkivsak-dok. 18/00143-15 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 12.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 12.12.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
 

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

a. 29.11.2018: 

i. PS 18/156 Referatsaker (Protokoll Arendal KU 24.10.2018 + Møte- og 

arbeidsplan 2019 Arendal KU) 

ii. PS 18/157 Budsjett 2019/Handlingsplan 2019-2022 Rådmannens forslag 

iii. PS 18/162 Melding til bystyret – Barbuprosjektene. Avslutning. 

iv. PS 18/163 Melding til bystyret 29.11.2018 – Norac stadion 

v. PS 18/175 Norac stadion 

2. Mottatt henvendelse vedr. formuleringen under tilleggsforslag til vedtak i sak 61/18 (vedlegg) 

3. NKRF kontrollutvalgskonferanse 30.-31.1.2019 Gardermoen 

4. FKT fagkonferanse 4.-5.6.2019 Kristiansand 

5. Temark vårkonferanse 29.4.2019 

6. Neste møte 

 

 

Vedlegg:  

Innspill vedr. saksutskrift kontrollutvalget 

Saksutskrift sak 61-18 Nye personvernregler 2018 - Arendal 

 



72/18 Referatsaker 12.12.2018 - 18/00143-15 Referatsaker 12.12.2018 : Innspill vedr. saksutskrift kontrollutvalget

Fra: Henriksen, Thomas <Thomas.Henriksen@arendal.kommune.no> 
Sendt: 26. november 2018 12:51 
Til: Benedikte Vonen 
Kopi: Mork, Karl; Danielsen, Harald 
Emne: SV: Saksutskrift kontrollutvalget 
 
Hei, 
Vi reagerer litt på formuleringen under tilleggsforslag til vedtak. Jeg har muligens uttrykt meg uklart.  
Det er ikke grunnlag for å si at kommunen ikke tilfredsstiller lovens krav. Det er heller ikke grunnlag 
for å si det motsatte.  
Det som var forsøkt uttrykk var at vi per dags dato ikke kan være 100% sikre på at vi er 100% 
«compliant» og at vi derfor kommer til å gjøre mer grunnleggende gjennomganger av enkelte 
systemer.  
Jeg forsøkte aller mest å formidle er at vi ligger svært godt an til å finne ut av eventuelle ikke 
tilfredsstillende forhold. 
Vennlig hilsen 
Thomas Henriksen 
 
 

Fra: Benedikte Vonen  
Sendt: fredag 23. november 2018 12.25 
Til: Henriksen, Thomas  
Emne: Saksutskrift kontrollutvalget 
 
Hei! 
 
Saksutskriften følger vedlagt. 
 
God helg! 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Benedikte Muruvik Vonen 
Rådgiver 
 
Temark 
Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
Mobil: 90589043 
Epost: benedikte.vonen@temark.no 
Hjemmeside: www.temark.no 
 
Postboks 788 Stoa 
4809 Arendal 
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Saksutskrift 
 

 

Arkivsak-dok.  18/06135-6 

Arkivkode  210  

Saksbehandler  Benedikte Muruvik Vonen 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 21.11.2018 61/18 

 

 

Nye personvernregler 2018 - Arendal 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget fikk i sitt møte 9.5.2018 sak 24/18 en orientering ved IKT-leder Thomas 

Henriksen om Arendal kommunes arbeid med å implementere den nye personvernforordningen 

(GDPR). Han orienterte om et felles prosjekt i IKT Agder-kommunene for implementeringen, og 

han ga uttrykk for at de var godt i rute med arbeidet. Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak i 

saken: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget vil komme tilbake til saken i et senere møte. 

 

Saksopplysninger: 

Forordningen er nå tatt inn i norsk lov, og denne har trådt i kraft. Det er derfor naturlig å få en ny 

orientering fra rådmannen om hvordan kommunen faktisk har tilpasset seg til og implementert den 

nye lovgivningen. 

 

IKT-leder Thomas Henriksen vil stille i møtet og redegjøre i saken. 

 

 

Arendal kontrollutvalg har behandlet saken i møte 21.11.2018 sak 61/18 

 

Møtebehandling 

IKT-leder Thomas Henriksen redegjorde for Arendal kommunes tilpasning til nye personvernregler 

innført sommeren 2018, og svarte på spørsmål. Kortfattet skriftlig fremstilling var oversendt 

medlemmene før møtet. Rådmannen anser at de er på god vei til å tilpasse seg nytt lovverk, 

samtidig som dette vil kreve fortsatt arbeid. 
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Tilleggsforslag til vedtak: 

Kontrollutvalget påpeker at kommunen fortsatt ikke tilfredsstiller lovens krav, og ber om ny 

oppdatering i løpet av våren 2019. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget påpeker at kommunen fortsatt ikke tilfredsstiller 

lovens krav, og ber om ny oppdatering i løpet av våren 2019. 

 
 

 

RETT UTSKRIFT 

DATO 23.november.2018 
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Arkivsak-dok. 18/00149-15 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 12.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 12.12.2018 
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