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Møteprotokoll  
 

Arendal kontrollutvalg 

 
Dato: 12.12.2018 kl. 9:00 – 12:00 
Sted: Arendal Kultur- og rådhus, Komitérom 252 Barbu 
Arkivsak: 18/00131 
  
Til stede:  Per-Jakob Haakstad (leder), Liv Andersen (nestleder), Anne Rostad (medlem), 

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

- 

  
Forfall:  - 
  
Andre: Prosjektleder Hans Birger Nilsen, sak 66/18 

Kommunalsjef økonomi Bente Rist, sak 67-68/18 
Rådgiver økonomi Tone Fjeldstrøm Trydal, sak 68/18 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes 
Daglig leder Aust-Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke, sak 67-
73/18 

  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  
 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

8/18 18/00131-55 Godkjenning av innkalling 12.12.2018 3 

Møteprotokoll 

8/18 18/00131-54 Godkjenning av protokoll fra 21.11.2018 4 

Saker til behandling 

66/18 18/12940-3 Orientering om beredskap i Arendal kommune 5 
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67/18 18/13140-1 Orientering om budsjett 2019 Arendal kommune 6 

68/18 18/12541-5 Oppfølging av bystyrets vedtak - Arendal 7 

69/18 18/13117-2 Sak oversendt fra bystyret: Norac stadion Arendal 8 

70/18 18/11468-6 Foranalyse Pleie og omsorg - Arendal kommune 9 

71/18 18/00137-15 Orienteringer fra revisor 12.12.2018 10 

72/18 18/00143-15 Referatsaker 12.12.2018 11 

73/18 18/00149-15 Eventuelt 12.12.2018 12 

    

 
Sak 68/18 ble behandlet før sak 67/18. 
 
 
Arendal, 12.12.2018 
 
 
Per-Jakob Haakstad      Benedikte Muruvik Vonen 
Kontrollutvalgsleder      Rådgiver 
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Møteinnkalling 

8/18 Godkjenning av innkalling 12.12.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 12.12.2018 8/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Innkalling til møte 12.12.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Innkalling til møte 12.12.2018 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

8/18 Godkjenning av protokoll fra 21.11.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 12.12.2018 8/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 21.11.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Protokoll fra møte 21.11.2018 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

66/18 Orientering om beredskap i Arendal kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 12.12.2018 66/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

Prosjektleder Hans Birger Nilsen orienterte om kommunens beredskapsarbeid og svarte på 
spørsmål. Overordnet ROS-analyse vedtatt våren 2018. Skal utarbeide egen kommunedelplan 
for samfunnssikkerhet og beredskap. Tilpasses raske endringer i samfunnet. Arendal Eiendom 
lager oversikt over kommunale tilfluktsrom og deres tilstand (frist høsten 2019). 
Sivilforsvaret gjør tilsvarende prosess for private tilfluktsrom. Mer fokus på hvilke ressurser 
kommunen har og hvordan få tak i det de mangler, enn detaljerte tiltakskort. Ordinær drift av 
øvrige tjenester ved krise i en tjeneste, og mest mulig ordinær drift av organisasjonen også i 
krise. Krisekommunikasjonsstab øver ofte. Oppegående psykologisk kriseteam. 
Forebyggende arbeid. Adressebasert varsling på SMS. Stort snøfall fortsatt ett av de mest 
relevante scenarioene. Rollefordeling ifht. andre instanser. NVE kartverk for kvikkleire og 
flom. 
 
Tilleggsforslag fremsatt i møtet: 
Kontrollutvalget ber om ny orientering om ny kommunedelplan samfunnssikkerhet og 
beredskap og oversikt over tilstand tilfluktsrom i løpet av høsten 2019. 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om ny orientering om ny 
kommunedelplan samfunnssikkerhet og beredskap og oversikt over tilstand tilfluktsrom i 
løpet av høsten 2019. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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67/18 Orientering om budsjett 2019 Arendal kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 12.12.2018 67/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

Kommunalsjef økonomi Bente Rist orienterte om vedtatte endringer i budsjett 
2019/handlingsplan 2020-2022 for Arendal kommune i forhold til rådmannens forslag, og 
svarte på spørsmål. Store utfordringer med å få ned utgiftene til tjenestene i tråd med vedtaket 
for handlingsplanperioden. Benytter KS’ prognosemodeller. Største element for endring fra 
2019 til 2020 er ny kommunelov med endret minimumsavdrag. 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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68/18 Oppfølging av bystyrets vedtak - Arendal 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 12.12.2018 68/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

Kommunalsjef økonomi Bente Rist innledet kort om nytt system Stratsys, hvor alle endelige 
vedtak i bystyret, formannskapet og kommuneplanutvalget registreres og sorteres. Rådgiver 
økonomi Tone Fjeldstrøm Trydal orienterte kort om rutiner knyttet til systemet og viste 
eksempler, og svarte på spørsmål. Status på vedtak vil bli gjort synlig på innbyggerportalen i 
løpet av 1. kvartal 2019, med brukerveiledning. Oversikt over saker i arbeid skal legges ved 
tertialrapporter og årsrapport, første rapportering 1. tertial 2019. 
 
Tilleggsforslag fremsatt i møtet: 
Kontrollutvalget ber om en ny orientering i forbindelse med orientering om 1. tertial 2019. 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om en ny orientering i forbindelse med 
orientering om 1. tertial 2019. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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69/18 Sak oversendt fra bystyret: Norac stadion Arendal 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 12.12.2018 69/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Forslag til vedtak blir fremsatt i møtet. 
 
 
Møtebehandling 

Leder redegjorde for bakgrunnen for saken. Han ga overfor bystyret uttrykk for at forslaget til 
vedtak (= endelig vedtak) var uklart, og ga sin tolkning av oppdraget til bystyret, som han 
oppfattet at han fikk gehør for der. Kontrollutvalget drøftet vedtak fra bystyret sak 18/175 
Norac stadion og KU-leder sine innspill omkring dette. Etter drøftinger kom utvalget frem til 
følgende operasjonalisering av bystyrets vedtak: 
 
Bystyret ønsker kontroll av prosjektregnskapet omkring Norac stadion: 

- Er regnskapet korrekt? 
- Avvik fra opprinnelig budsjett (beløp)? 
- Årsak til avvik? 
- Hvem har vedtatt budsjettøkningene underveis, og på hvilket grunnlag? 
- Forelå det risikoopplysninger for ev. endringer allerede på opprinnelig vedtakstidspunkt (var 

saken forsvarlig utredet)? 
- Hva er kommunens andel av driftsutgiftene, og hvordan er dette gjort kjent? 
- Hva er Noracs faktiske bidrag i prosjektet, og hvilken sikkerhet er knyttet til disse inntektene? 
- Hva er læringspoengene i saken for bystyret? 

 
Gjennomføring av undersøkelsen vil trolig kreve tilleggsressurser for gjennomføring av øvrig 
vedtatte forvaltningsrevisjonsprosjekter i inneværende planperiode. Dette blir tatt opp i 
forbindelse med leveranse av denne undersøkelsen. 
 
Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Kontrollutvalget bestiller en undersøkelse fra Aust-Agder Revisjon IKS på bakgrunn av 
vedtak i bystyret sak 18/175 og drøftinger i kontrollutvalget, til kontrollutvalgets møte i mars 
2019.  
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  

Kontrollutvalget bestiller en undersøkelse fra Aust-Agder Revisjon IKS på bakgrunn av 
vedtak i bystyret sak 18/175 og drøftinger i kontrollutvalget, til kontrollutvalgets møte i mars 
2019.  
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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70/18 Foranalyse Pleie og omsorg - Arendal kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 12.12.2018 70/18 
 
 
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. 
 
 
Møtebehandling 

Daglig leder Aust-Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke la frem foranalyse Pleie og 
omsorg og svarte på spørsmål. 
 
Endringsforslag fremsatt i møtet: 
Fra: «…til neste møte…» til: 
«…til kontrollutvalgets møte i mars 2019…» 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med endringsforslag fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Pleie og omsorg til 
kontrollutvalgets møte i mars 2019 fra Aust-Agder Revisjon IKS, på grunnlag av gjennomført 
analyse og drøftinger i møtet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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71/18 Orienteringer fra revisor 12.12.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 12.12.2018 71/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes orienterte om løpende revisjonsoppgaver 
og svarte på spørsmål. Revisjonen jobber etter overordnet revisjonsstrategi. Tema som ble 
referert: 

- Møte med stab økonomi og AKST 
- Ny regnskapsfaglig leder i AKST 
- Forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø i skole og barnehage opp i bystyret 

 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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72/18 Referatsaker 12.12.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 12.12.2018 72/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

 
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). 
Kontrollutvalget står ved sitt vedtak. 

3. NKRF kontrollutvalgskonferanse 30.-31.1.2019 Gardermoen 
4. FKT fagkonferanse 4.-5.6.2019 Kristiansand 
5. Temark vårkonferanse 26.4.2019 
6. Neste møte 23.1.2019 

 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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73/18 Eventuelt 12.12.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 12.12.2018 73/18 
 
 
  
 
Møtebehandling 

- Kontrollutvalget ønsker en orientering om hvordan kommunen ivaretar sin del av ansvaret 
vedr. kirkebyggene, gravlundene og krematoriet i kommunen. 

- Kontrollutvalget ønsker en orientering om hvordan kommunen ivaretar krav i 
forvaltningsloven og helse- og omsorgsloven om fullmektiger for brukere (etterlevelse). 

- Kontrollutvalget ønsker en orientering om oppfølging av bystyrevedtak fra 2016 om årlig 
tilsynsgebyr for periodiske tjenester. Blir tjenestene levert, og hvordan kommuniseres 
informasjon om utføring av tjenestene ut til eiere? (F.eks. vedr. eiendommer med innlagt 
vann/avløp som ikke er tilknyttet det kommunale vann-/avløpssystemet.) 

 
Votering 

 
 
Vedtak  

 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


