
Meeting Book: Grimstad kontrollutvalg (06.12.2018) 

Grimstad kontrollutvalg 

Date: 2018-12-06T10:00:00 

Location: Formannskapssalen 

Note: 

 

   



Saksliste
 

Møteinnkalling
8/18 Godkjenning av møteinnkalling 06.12.2018 3

 

Møteprotokoll
8/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 23.10.2018 4

 

Saker til behandling
52/18 Orientering fra varsler i innkjøpssaken 23 

53/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Varsling og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad

kommune 24 

54/18 Atferdsregler for lysløype Dømmesmoen og iverksettelse av kommunestyrets vedtak 31 

55/18 Kjøp av lysanlegg Levermyr Stadion 87 

56/18 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra staten 98 

57/18 Orientering fra revisor 06.12.2018 106 

58/18 Eventuelt 06.12.2018 107

 



8/18 Godkjenning av møteinnkalling 06.12.2018 - 18/00113-58 Godkjenning av møteinnkalling 06.12.2018 : Godkjenning av møteinnkalling 06.12.2018

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 18/00113-58 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 06.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 06.12.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

 



8/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 23.10.2018 - 18/00113-59 Godkjenning av protokoll fra møtet 23.10.2018 : Godkjenning av protokoll fra møtet 23.10.2018

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 18/00113-59 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 06.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møtet 23.10.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møtet 23.10.2018 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Protokoll Grimstad kontrollutvalg 23.10.2018 
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1 
 

 

Møteprotokoll  
 

Grimstad kontrollutvalg 

 
Dato: 23.10.2018 kl. 9:00-14:45 
Sted: Formannskapssalen 
Arkivsak: 18/00113 
  
Til stede:  Tore Fredvig Erichsen (leder), Hege Bjerke Erlandsen, Eli Skaiaa, Jarle 

Christiansen 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
For Topland, Tåran Haugstøl 

  
Forfall:  Gunnar Topland 
  
Andre: Daglig leder Temark: Line Bosnes Hegna 

Daglig leder Aust Agder Revisjon IKS: Kristian Fjellheim Bakke 

Hovedrevisor Elin Slåtten Sollid 

Varaordfører Per Svenningsen 

Rådmann Tone Marie Nybø Solheim 

Kommunalsjef Aase Hobbesland sak 38/18 

Kommunalsjef Trond-Vegar Johansen sak 39-40/18 

Fagsjef økonomi Helge Moen sak 48/18 

 
  
Protokollfører: Sander Haga Ask 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

7/18 18/00113-50 Godkjenning av møteinnkalling 23.10.2018 3 

Møteprotokoll 

7/18 18/00113-51 Godkjenning av protokoll fra møtet 06.09.2018 4 
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 2  

Saker til behandling 

38/18 18/11958-1 Overordnet prosjekt i helse og omsorgssektoren 5 

39/18 18/11424-1 Orientering om 2. tertialrapport 2018 Grimstad kommune 6 

40/18 16/03455-9 Internkontrollen i Grimstad kommune 7 

41/18 17/05311-12 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Varsling og ytringsklima blant 

ansatte og ledere i Grimstad kommune 
8 

42/18 18/03946-3 Orientering om faktaundersøkelse av klagesak 18/908 9 

43/18 18/12042-1 Uttalelser fra Sivilombudsmannen siste to år 10 

44/18 15/14310-283 
Juridisk vurdering av PwC sin adgang til å tilbakeholde dokumenter 

fra Grimstad kommune 
11 

45/18 18/06648-4 Prosjektplan for selskapskontroll Konsesjonskraft IKS 12 

46/18 18/11420-1 Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2018 13 

47/18 18/11427-1 Møte- og arbeidsplan 2019 Grimstad kontrollutvalg 14 

48/18 15/14310-285 Gjennomgang av økonomisjefens bekymringsmelding 15 

49/18 15/14310-287 Varslingene fra Holvik i innkjøpssaken 16 

50/18 18/00118-10 Orientering fra revisor 23.10.2018 17 

51/18 18/00119-11 Eventuelt 23.10.2018 18 

    

 

 
Grimstad, 23.10.2018 

 

 

Tore Fredvig Erichsen        Sander Haga Ask 

Kontrollutvalgsleder        Sekretær 
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Møteinnkalling 

7/18 Godkjenning av møteinnkalling 23.10.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.10.2018 7/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

7/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 06.09.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.10.2018 7/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møtet 06.09.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møtet 06.09.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

38/18 Overordnet prosjekt i helse og omsorgssektoren 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.10.2018 38/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kommunalsjef Aase Hobbesland orienterte overordnet om store prosjekter i helse og 

omsorgssektor: 

 Utvikling av NAV-kontor 

 Innføring av velferdsteknologi 

 Rehabilitering/habiliteringsplan 

 I4Helse 

 Heltidsprosjektet 

 Helse og omsorgsprosjektet 

 Struktur for helse og omsorg 

 Helsesenter 

 Eiendomsmasse 

 I tillegg ser kommunesektoren på ulike budsjettmodeller  

 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak 

«Kontrollutvalget tar saken til orientering og ønsker å følge dette videre opp i forbindelse med 

oppfølgingen av forvaltningsrevisjon om budsjettering og økonomistyring i helse og omsorg.» 

 

Votering 

Enstemmig for kontrollutvalgets forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ønsker å følge dette videre opp i forbindelse med 

oppfølgingen av forvaltningsrevisjon om budsjettering og økonomistyring i helse og omsorg. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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39/18 Orientering om 2. tertialrapport 2018 Grimstad kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.10.2018 39/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kommunalsjef Trond -Vegar Johansen orienterte om 2. tertialrapport 2018 og svarte på 

spørsmål fra utvalget. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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40/18 Internkontrollen i Grimstad kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.10.2018 40/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

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

kommune og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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41/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Varsling og ytringsklima blant 

ansatte og ledere i Grimstad kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.10.2018 41/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Tone Marie Nybø Solheim orienterte om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen 

om varsling og ytringsklima blant ledere og ansatte i kommunen, og svarte på spørsmål fra 

utvalget. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Saken tas til orientering og en skriftlig redegjørelse fra rådmannen ettersendes 

kontrollutvalget. Saken behandles i neste møte.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering og en skriftlig redegjørelse fra rådmannen ettersendes 

kontrollutvalget. Saken behandles i neste møte.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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42/18 Orientering om faktaundersøkelse av klagesak 18/908 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.10.2018 42/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar rapport fra faktaundersøkelse til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Hege Bjerke Erlandsen ble erklært inhabil etter forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav b. 

 

Rådmann Tone Marie Nybø Solheim orienterte om faktaundersøkelsen. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar rapport fra faktaundersøkelse til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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43/18 Uttalelser fra Sivilombudsmannen siste to år 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.10.2018 43/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Tone Marie Nybø Solheim orienterte om hvordan saken er håndtert. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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44/18 Juridisk vurdering av PwC sin adgang til å tilbakeholde dokumenter 

fra Grimstad kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.10.2018 44/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar saken til orientering og innstiller til kommunestyret: 

Kommunestyret tar Hjort sin vurdering av PwC adgang til å tilbakeholde dokumenter fra 

Grimstad kommune til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Den juridiske vurderingen ble lagt frem og kommentert. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering og innstiller til kommunestyret: 

Kommunestyret tar Hjort sin vurdering av PwC adgang til å tilbakeholde dokumenter fra 

Grimstad kommune til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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45/18 Prosjektplan for selskapskontroll Konsesjonskraft IKS 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.10.2018 45/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Prosjektplan for selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS vedtas slik den foreligger. 

Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. Rapport til 

kontrollutvalget forventes innen første halvår 2019. 

 

 

Møtebehandling 

Revisjonssjef Bakke la frem prosjektplanen for utvalget. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Prosjektplan for selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS vedtas slik den foreligger. 

Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. Rapport til 

kontrollutvalget forventes innen første halvår 2019. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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46/18 Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.10.2018 46/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar den overordnede revisjonsstrategien for 2018 til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Hovedrevisor Elin Slåtten Sollid orienterte om overordnet revisjonsstrategi for 2018. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar den overordnede revisjonsstrategien for 2018 til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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47/18 Møte- og arbeidsplan 2019 Grimstad kontrollutvalg 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.10.2018 47/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møte og arbeidsplan 2019 for Grimstad 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: kl. 09.00, 07.02 - 14.03 – 09.05 – 13.06 – 05.09 – 17.10 – 05.12  

 

Saken oversendes kommunestyret til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Ingen merknader. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Møte og arbeidsplan 2019 for Grimstad 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: kl. 09.00, 07.02 - 14.03 – 09.05 – 13.06 – 05.09 – 17.10 – 05.12  

 

Saken oversendes kommunestyret til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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48/18 Gjennomgang av økonomisjefens bekymringsmelding 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.10.2018 48/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Moen la fram sin side hvordan han opplevde behandlingen av saken. 

 

Møtet ble lukket kl 12:25 jfr. Forvaltningsloven § 13 første ledd bokstav a). Åpnet 13:00.  

 

Forslag fremmet i møte. 

1. Kontrollutvalget og sekretariatet skal en evaluering av arbeidsformen, bl.a dokumentflyt i 

saker, i første møte i 2019. 

2. Kontrollutvalget beklager at utvalget ikke fikk utlevert referat av 3.1.18 og notat av 

23.1.18 før kontrollutvalgsmøte 3.4.18 og kommunestyremøte 3.4.18 i forbindelse med 

spørsmål om anmeldelse. 

3. Kontrollutvalget anser saken som avsluttet. 

  

Votering 

Forslaget ble votert over punkt for punkt. 

Enstemmig for forslag til vedtak punkt 1 og 2. 

Punkt 3 ble ikke vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 

 

Vedtak  

1. Kontrollutvalget og sekretariatet skal en evaluering av arbeidsformen, bl.a dokumentflyt i 

saker, i første møte i 2019. 

2. Kontrollutvalget beklager at utvalget ikke fikk utlevert referat av 3.1.18 og notat av 

23.1.18 før kontrollutvalgsmøte 3.4.18 og kommunestyremøte 3.4.18 i forbindelse med 

spørsmål om anmeldelse. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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49/18 Varslingene fra Holvik i innkjøpssaken 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.10.2018 49/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet ga i møte uttrykk for at det mener varslingssaken er avsluttet av setterådmann og 

kommunestyret som arbeidsgiver.  

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget ønsker å invitere Holvik inn i neste møte for å få høre hans side av 

varslingssaken og hans erfaringer som varsler. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget ønsker å invitere Holvik inn i neste møte for å få høre hans side av 

varslingssaken og hans erfaringer som varsler. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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50/18 Orientering fra revisor 23.10.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.10.2018 50/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Revisjonssjefen orienterte om det løpende revisjonsarbeidet. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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51/18 Eventuelt 23.10.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 23.10.2018 51/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

  

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret 

a. Ingen saker. 

2. Neste møte blir 06.12.2018 kl. 09.00 

3. Eventuelt 

a. Henvendelsen om atferdsregler i lysløypa på Dømmesmoen 

Kontrollutvalget diskuterte henvendelsen og ber om et notat fra rådmannen om 

saken til neste møte.  

b. Sekretariatets redegjorde for saksbehandlingen av dokumenter i innkjøpssaken 

c. Kontrollutvalget diskuterte lysmastene på Levermyr. Rådmannen vil orientere 

om saken i neste møte. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

 



52/18 Orientering fra varsler i innkjøpssaken - 15/14310-314 Orientering fra varsler i innkjøpssaken : Orientering fra varsler i innkjøpssaken

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 15/14310-314 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 06.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra varsler i innkjøpssaken 

 

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

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Grimstad kontrollutvalget behandlet i møte 23.10.2018 sak 49/18 Varslingene fra Holvik i innkjøpssaken. 

I saken tok kontrollutvalget stilling til om utvalget ønsket å invitere Holvik til neste møte i 

kontrollutvalget for å orientere. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken: 

 

«Kontrollutvalget ønsker å invitere Holvik inn i neste møte for å få høre hans side av varslingssaken og 

hans erfaringer som varsler.» 

 

Holvik fikk den formelle invitasjonen oversendt til kontrollutvalget fra sekretariatet den 21.11.18. Holvik 

aksepterte invitasjonen til kontrollutvalget og bekreftet at han ville komme 22.11.18 i e-post til 

sekretariatet. Han informerte at han vil benytte en powerpoint-presentasjon under orienteringen. 

 

Ragnar Holvik vil i tråd med kontrollutvalgets vedtak orientere kontrollutvalget i møtet om hans side av 

varslingssaken og hans erfaringer som varsler. Etter kontrollutvalgets ønske vil det bli satt av inntil 1,5 

time til orienteringen etterfulgt av en spørsmålsrunde.  

 

 



53/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Varsling og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune - 17/05311-15 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Varsling og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune : Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Varsling og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune
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Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Varsling og ytringsklima blant 

ansatte og ledere i Grimstad kommune 

 

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

 

 

Bakgrunn for saken: 
Grimstad kommunestyre vedtok i møte 30.01.2017 å be kontrollutvalget iverksette en 

forvaltningsrevisjon vedrørende varsling og ytringsklima blant ledere og ansatte i Grimstad 

kommune. Kontrollutvalget behandlet og godkjente prosjektplanen i møte 27.04.2017 sak 19/17. 
 

Hensikten med forvaltningsrevisjonsprosjektet var å belyse hvilket varslings- og ytringsklima som 

eksisterer blant ledere og ansatte i Grimstad kommune og om dette er i tråd med formelle krav og 

forventninger. Forvaltningsrevisjonen hadde følgende problemstillinger: 

 

1. Opplever ansatte og ledere i Grimstad kommune at arbeidsgiver aktivt bidrar til at ytringsfrihet 

og varsling blir en naturlig del av virksomhetens arbeidsmiljøarbeid? 

2. Har Grimstad kommune i tilstrekkelig grad rutiner som legger til rette for at ansatte kan varsle 

om kritikkverdige forhold og har ansatte og ledere i Grimstad kommune kjennskap til disse? 

3. Har ansatte og ledere tillit til at Grimstad kommune kan ivareta varslere i tråd med de kravene 

som fremgår av arbeidsmiljøloven? 

4. I hvilken grad opplever ansatte og ledere i Grimstad kommune at det er rom for å ytre seg om 

forhold på arbeidsplassen som kan oppfattes å være kritikkverdig? 

 

 

For å besvare problemstillingen gjennomførte revisjonen en spørreundersøkelse blant alle faste ansatte 

med stillingsprosent over 50% i kommunen. Revisjonen gjennomførte i tillegg dokumentanalyse av 

aktuelle rutiner, retningslinjer og reglementer, og intervjuet sentrale personer på arbeidstaker og 

arbeidsgiversiden i Grimstad kommune.  

 

Revisjonen skriver i rapporten at den øverste administrative ledelse tydelig har signalisert at det skal være 

lov å ytre seg uten begrensning og at dette kan stimulere til at ansatte og ledere sier ifra om forhold de 

oppfatter som kritikkverdige. Arbeidsgiverrepresentantene viser en god forståelse for hva som ligger i et 

godt klima for ytringer og hvilket ansvar som faller på dem som ledere. Representantene for 

arbeidstakerne mente alle at toppledelsen i Grimstad kommune stimulerte til åpenhet, men at enkelte ytre 
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faktorer har vist seg å gi en negativ påvirkning. Videre påpeker revisor at andelen ansatte som opplever at 

arbeidsgiver aktivt arbeider for at varsling og ytring skal bli en naturlig del av arbeidsmiljøet er noe lav 

og at dette også gjelder åpne diskusjoner om kommunens etiske verdier og som er kritikkverdige forhold. 

 

Grimstad kommune har et omfattende sett med retningslinjer og prosedyrer for varsling. Kommunestyret 

vedtok reviderte etiske retningslinjer og varslingsrutiner for kommunen i møte 19.06.17. Revisjonen anså 

de nye varslingsrutinene som tilfredsstillende, men at det var enkelte deler av dokumentasjonen som er 

noe uklar med hensyn til hvem det omhandler, herunder ansatte og folkevalgte eller begge deler. 

 

Videre skriver revisor at Grimstad kommune har implementert arbeidsmiljølovens bestemmelse om 

gjengjeldelse i sine retningslinjer. Det står videre i rapporten at de ansattes tillit til at arbeidsgiver kan 

ivareta dem som varsler viser på enkelte områder at det er sviktende tillit til at varsler ivaretas på en god 

måte. 1 av 10 respondenter i spørreundersøkelsen har manglende tillit til at de kan bli ivaretatt og frykter 

represalier fra ledelsen. Av personer som har varslet om kritikkverdige forhold er det 2 av 10 som 

opplevde overveiende negative konsekvenser ved å si ifra. Revisjonen synes samlet sette dette er lite 

tilfredsstillende. 

 

På spørsmålet om i hvilken grad ansatte og ledere i kommunen opplever at det er rom for å ytre seg om 

forhold på arbeidsplassen som kan oppfattes å være kritikkverdig, skriver revisor at det er flere forhold 

som tyder på at Grimstad kommune må sette inn tiltak for å bedre ytringsbetingelser både internt, men 

også eksternt. Det fremkommer i rapporten at det er mange gode tilbakemeldinger på både det interne og 

det eksterne ytringsklimaet i Grimstad kommune. Samtidig mener revisor det er grunn til å tro at 

Grimstad kommune må skape en sterkere forankring av kommunens kjerneverdier. Revisor mener at en 

god forankring og jevnlige refleksjoner omkring kommunens kjerneverdier vil kunne gi større trygghet 

spesielt i forhold til ansatte og lederes oppfatning av åpenhet som et viktig virkemiddel for ytringsfrihet 

og et godt arbeidsmiljø. 

 

Revisor kom med følgende anbefalinger til Grimstad kommune i sin rapport: 

 

- Grimstad kommune bør gjennom eksisterende og eventuelt nye arenaer opprettholde og utvikle et 

målrettet arbeid som sikrer kultur og kompetanse i tråd med de allmenne forventninger til 

ytringsfrihet og sunn varslingskultur 

-  Grimstad kommune bør vurdere tiltak som kan bidra til å sikre en solid forankring av 

kommunens kjerneverdier på arbeidsplassen, noe som antas å gi positive effekter knyttet til 

opplevelsen av å så ifra om kritikkverdige forhold uten å bli møtt med uvilje. 

- Grimstad kommune bør sikre at alle ansatte, folkevalgte og ledere gjøres kjent med kommunens 

etiske retningslinjer og varslingsrutiner. Samtidig bør det vurderes om dokumentasjonen knyttet 

til dette kan samles på et sted slik at ansatte på en enklere måte kan se helheten i dette. 

Revisjonen ser i denne sammenheng verdien i at Grimstad kommune understøtter dette arbeidet 

med rutiner for «onboarding» som kan logge hvem som har gjort seg kjent med disse og hvem 

som ikke har. 

 

 

Rådmannen skrev i høringsuttalelsen til rapporten at hun var glad for at mange ansatte opplever det både 

ønsket og trygt å si ifra om kritikkverdige forhold, og på den andre siden beklagde og var bekymret for at 

ansatte opplever at de ikke tør å si ifra, eller at å si ifra kan få konsekvenser. Rådmannen redegjorde også 

for en rekke tiltak som allerede er iverksatt for å styrke åpenhet for ytring og god oppfølging av 

varslinger. 

 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken: 

«Kontrollutvalget registrer at mange ansatte i kommunen opplever at det er trygt å varsle og ytre seg om 

kritikkverdige forhold. Samtidig er det ansatte som lar være å varsle i frykt for konsekvenser, eller at de 

oppfatter at leder ikke tilrettelegger for ansattes mulighet til å melde fra om kritikkverdige forhold. 

Rådmannen har igangsatt flere tiltak for å sikre et godt varslings- og ytringsklima i kommunen, og 

rapporten vil være et viktig bidrag for det videre arbeid. 
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Kontrollutvalget ønsker å fremheve viktigheten av at både administrasjonen og kommunestyret må jobbe 

sammen for å sikre et godt varsling og ytringsklima i kommunen.  

 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og innstiller følgende til kommunestyret: 

 

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i 

Grimstad kommune til orientering og ber rådmannen følge opp revisjonens observasjoner og 

anbefalinger i rapporten. 

 

Rådmannen vil orientere kontrollutvalget om oppfølgingen av rapporten og arbeidet med å sikre et godt 

varslings- og ytringskima i kommunen innen oktober 2018.» 

 

Kommunestyret vedtok enstemmig kontrollutvalgets forslag til vedtak 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget skulle opprinnelig behandle saken i møte 23.10.2018, men saken ble utsatt til påfølgende 

møte slik at man mottok en skriftlig tilbakemelding fra rådmannen. Rådmannen har levert en skriftlig 

tilbakemelding som følger vedlagt saken og det vises til den vedlagte orienteringen fra rådmannen. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget skal i denne saken ta stilling til om rådmannen har fulgt opp anbefalingene i 

forvaltningsrevisjonsrapporten. Det er iverksatt flere tiltak som bør kunne bidra til et godt ytrings og 

varslingsklima i kommunen som for eksempel jobbes det med rutiner for «onboarding» som logger hvem 

som har gjennomført opplæringsprogrammer og lignende. Det er utfordrende for kontrollutvalget å 

vurdere om hvordan varslings- og ytringsklimaet faktisk er i kommunen og om tiltakene har hatt den 

ønskede effekten. Kontrollutvalget må derfor først og fremst ta stilling til om tiltakene som er iverksatt 

kan bidra til et godt varslings- og ytringsklima. 

 

Vedlegg:  

- Forvaltningsrevisjon Varsling og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune 

- Rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen 
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Atferdsregler for lysløype Dømmesmoen og iverksettelse av 

kommunestyrets vedtak 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget mottok til forrige møte en henvendelse fra Erling Lauvrak iverksettingen av 

kommunestyrets vedtak vedrørende atferdsregler for lysløype på Dømmesmoen. Kontrollutvalget 

diskuterte henvendelsen og følgende fremgår av protokollen fra møtet: 

 

«Kontrollutvalget diskuterte henvendelsen og ber om et notat fra rådmannen om saken til neste møte». 

 

Saksopplysninger: 
I brev av 04.06.2014 fra Miljødirektoratet ble forskrift av 11.12.2013 om atferdsregler for lysløype på 

Dømmesmoen og Rosholtveien, Grimstad kommune opphevet. Bakgrunnen for dette var at Hrani 

Islandshest v/Stein larsen begjærte fornyet behandling med hjemmel i friluftsloven §14 av fylkesmannens 

stadfesting av atferdsregler etter friluftsloven §15. Miljødirektoratet skriver i sitt brev at vesentlige sider 

av saken er dårlig opplyst og at direktoratet har kommet frem til å ikke kunne stadfeste den delen av 

forskriften som gjelder forbud mot ridning på Rosholtveien jf. forskriften §5.  Videre skriver direktoratet: 

 

«Som anført innledningsvis har Miljødirektoratet ikke merknader til de andre bestemmelsene i forskriften. 

Friluftsloven §15 krever at grunneier samtykker i atferdsreglene. Fordi vi er usikker på om grunneier 

samtykker i atferdsreglene uten et forbud mot bruk av hest på denne strekningen, velger vi å oppheve 

stadfestingen av forskriften. Det er imidlertidig ikke noe i veien for at det fastsettes ny forskrift uten 

forbud mot ridning på Rosholtveien, om grunneier samtykker.» 

 

Grimstad kommunestyre behandlet i møte 11.12.2017 sak Atferdsregler for lysløype på Dømmesmoen. 

Kommunestyret vedtok enstemmig: 

«1. Vedlagte forslag til atferdsregler vedtas 

2. Atferdsregler oversendes Fylkesmannen for stadfestning.» 

 

Sakspapirene til saken i kommunestyret følger vedlagt. I sine brev til kontrollutvalget skriver Lauvrak at 

administrasjonen bevisst skal holdt reglene tilbake fra stadfestning og knyttet stadfestingen opp til en 

annen sak som viser seg vanskelig å løse som gjelder bygging av hestesti på andre eiendommer. Det vises 
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videre til at ordføreren skal ha underskrevet en avtale som sier at nye atferdsregler skulle blitt stadfestet til 

01.12.2017 og at dette er ikke er blitt fulgt. I den siste henvendelsen fra Lauvrak skriver han at han har 

fått opplyst at det er fylkesmannen som krever at den nye hesteveien skal være på plass før atferdsreglene 

kan stadfestes, men at kommunen ikke har dokumentert dette ovenfor han. I sitt brev av 12.10.2018 

skriver Lauvrak at han ber kontrollutvalget se på denne saken, slik at han kan få det han skal ha krav på 

etter norsk avtalerett. 

 

Rådmannen har skrevet et notat til kontrollutvalget om saken som følger vedlagt. I notatet beskriver 

rådmannen hvorfor prosessen har stoppet opp og viser til at to av grunneierne som blir berørt av den 

alternative hestetraseen ikke har villet medvirke til å gjennomføre de inngåtte avtalene om 

grunnavståelse. Grunnet dette har ikke fylkesmannen stadfestet reglene per i dag. Rådmannen skriver 

avslutningsvis at saken fremstår som fastlåst og en nå må ta stilling til det skal tas rettslige skritt for å 

tvinge gjennom avtalene om grunnavståelse, konstatere at tvisten forbli uløst eller be fylkesmannen 

stadfeste atferdsreglene. Rådmannen mener det er ikke er sannsynlig at fylkesmannen vil stadfeste 

reglene slik saken står nå. Det vises for øvrig til vedlagte notat fra rådmannen.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet er av den oppfatning at kontrollutvalget ikke kan ta stilling til de avtalerettslige forholdene 

mellom grunneierne i saken og Grimstad kommune. Man kan heller ikke ta stilling til de vedtatte 

atferdsreglene og hvorvidt disse skal stadfestes da disse er vedtatt av kommunestyret. Kontrollutvalget 

kan ikke overprøve kommunestyrets vedtak. Kontrollutvalget har derimot et ansvar for å påse at 

kommunestyrets vedtak blir fulgt opp av administrasjonen i tråd med kommunestyrets føringer. Det er 

derfor av relevans for kontrollutvalget å forsikre seg om at rådmannen har fulgt opp kommunestyrets 

vedtak og hvorfor det eventuelt har blitt forsinkelser i stadfestingen av atferdsreglene. Utfra det 

rådmannen skriver kan det sees ut som at både rådmannen og ordfører har forsøkt å finne en løsning på 

situasjonen, men at dette ikke har ledet frem. Rådmannen skriver at man har tre alternativer som nå 

vurderes og således virker det som at det fortsatt jobbes med saken. Sekretariatet anbefaler derfor at 

kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Vedlegg:  

- Henvendelse fra Lauvrak av 06.09.18 

- Henvendelse fra Lauvrak av 12.10.18 med vedlegg 

- Henvendelse fra Lauvrak av 05.11.18 med vedlegg 

- Sakspapirer kommunestyre PS 17/133 – Atferdsregler for lysløypa på Dømmesmoen 

- Notat fra rådmannen om saken 
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Atferdsregler Dømmesmoen 
Notat til kontrollutvalget 6. desember 2018 

I 2008 ble det inngått avtale mellom kommunen og Erling Lauvrak om bruk av hest på 
Rosholtveien. Avtalen er en motytelse til at grunneier hadde gitt tillatelse til å etablere en 
gruset gang- og sykkelvei i kanten av jordet mellom Rosholtveien og Rorevannet.  
 
Atferdsregler etter friluftsloven ble vedtatt av kommunestyret 18. mars 2013 sak 36/13. Det er 
bl.a. ikke er tillatt med ferdsel med hest i lysløypa og på deler av Rosholtveien. 
 
Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak, men Miljødirektoratet opphevet vedtaket i 2014. 
Direktoratet konkluderte med at vesentlige sider av saken var dårlig opplyst og la bl.a. vekt på 
at det er få andre alternative sikre ridemuligheter. Direktoratet uttalte at det er opp til 
Grimstad kommune å vurdere om saken skal fremmes på nytt og det understrekes at det ved 
dette vedtaket ikke er tatt endelig stilling til spørsmålet om forbud mot ridning på 
Rosholtveien. 
 
Rådmannen la deretter frem saken for kultur- og miljøutvalget 24. sept 2014 som sluttet seg 
til rådmannens forslag om å jobbe videre med å etablere en alternativ hestetrase. Forslaget var 
i det vesentligste det samme som ble vedtatt i 2013, bortsett fra at det nå lå til rett for å 
etablere et alternativ trasé. Den nye traséen vil være tilgjengelig for hest og kommer til 
erstatning for den innerste delen av Rosholtveien som foreslås stengt for hest. 
 
Kommunestyret behandlet saken 11. desember 2017 og vedtok rådmannens forslag. Det som 
er endret er at kommunen har kommet til enighet med berørte grunneiere om en alternativ 
trasé for hest som innebærer at hestetrafikken styres bort fra den innerste delen av 
Rosholtveien og over på en annen trasé.  Kommunestyret har bevilget kr. 600.000,- til 
prosjektet. Rådmannen oversendte kommunestyrets vedtak til FM for stadfesting i des 2017.  
 
Etableringen av alternativ hestetraseen har stoppet opp fordi to grunneiere ikke har villet 
medvirke til å gjennomføre de inngåtte avtalene om grunnavståelse. Så vidt en skjønner 
begrunnes dette med at de har innvendinger mot kommunens håndtering av andre saker de har 
interesser i. Gjentatte forsøk fra rådmann og ordfører til frivillige løsninger har p.t. ikke ført 
frem og medført at fylkesmannen ikke har stadfestet atferdsreglene som kommunestyret har 
vedtatt.  
 
Erling Lauvrak mener atferdsreglene må stadfestes av fylkesmannen uavhengig av muligheten 
for å anlegge en alternativ hestetrase. Dette er rådmannen og fylkesmannen uenig i og peker 
på at dette var en premiss for kommunestyrets vedtak i desember 2017. Det er flere 
utfordringer i saken. Kommunen står bl.a. ikke fritt til å inngå avtaler som regulerer bort 
rettigheter etter friluftsloven. Grunneier mener på sin side at ridning på Rosholtveien er 
ulovlig og at kommunen plikter å gjennomføre avtalen fra 2008. Saken er ved dette fastlåst og 
en må nå ta stilling til det skal tas rettslige skritt for å tvinge gjennom avtalene om 
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grunnavståelsene, konstatere at tvisten forblir uløst eller be fylkesmannen stadfeste 
atferdsreglene. Slik saken står nå er det sannsynlig at FM ikke vil stadfeste atferdsreglene.  
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Arkivsak-dok. 18/13026-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 06.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Kjøp av lysanlegg Levermyr Stadion 

 

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

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget diskuterte under eventuelt i møtet 23.10.18 lysmastene på Levermyr stadion og 

oppslagene vedrørende bestilling av disse før det var vedtatt. Kontrollutvalget valgte å be om en 

orientering om saken til neste møte. 

 

Det fremkommer i en artikkel i Grimstad Adressetidende på nett 16.10.18 at lysmastene skal være bestilt 

og ligger på lager i påvente av endelig vedtak i saken.  

 

Saksopplysninger: 
I budsjettet for 2017 vedtok kommunestyret å avsette midler til bygging og drift av flomlysanlegg på 

Levermyr Stadion. September 2017 søkte Grimstad kommune ved kommunalteknisk enhet om oppføring 

av fire lysmaster med høyde på 40 meter på Levermyr stadion. Bakgrunnen for dette var at man ønsket å 

oppfylle krav fra NFF til bane- og tribunefasiliteter for spill i OBOS- og Tippeligaen. Teknisk utvalg 

fattet i møte 28.11.2017 følgende vedtak med 4 mot 3 stemmer: 

 

«Teknisk utvalg gir i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) §20-3, jfr. §20-1 bokstav a) og §21-4, 

rammetillatelse i henhold til søknad mottatt 28.09.2017. Det søkes om tillatelse til å oppføre lysmaster på 

Ugland stadion, Levermyr, for flombelysning, samt oppføring av garasjebygg med et bebygd areal på ca. 

80m2. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, fotomontasjer, utsnitt av 

reguleringskart/situasjonsplan, og erklæring om ansvarsrett. 

Vilkår for igangsettingstillatelse jamfør pbl. og vurderingen nedenfor. 

Som vilkår for tillatelsen settes at gebyr etter pbl. §33-1 er innbetalt.» 

 

Vedtaket ble påklaget av flere personer i brev datert henholdsvis 24.12.17, 28.12.17, 22.12.17. Teknisk 

utvalg behandlet klagene i møtet 13.02.18 og klagen ble ikke tatt til følge. Klagen blir deretter behandlet 

av Fylkesmannen som i brev av 15.05.18 fatter følgende vedtak: 

 

«Teknisk utvalgs vedtak av 28.11.2017 sak 17/155 oppheves under henvisning til begrunnelsen over. 

Saken returneres kommunen for ny behandling.» 
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Kommunens vedtak ble opphevet grunnet at kommunen ikke hadde utredet avstandskravene i pbl. §29-4. 

Byggverket skal ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke 

under 4 meter jf. pbl. §29-4. 

 

Teknisk utvalg behandlet 16.10.18 saken Levermyr stadion – Ny behandling – lysanlegg og godkjente 

tillatelsen til å oppføre lysmaster på Ugland stadion, Levermyr, for flombelysning, samt oppføring av 

garasjebygg. Saksfremlegget til saken i Teknisk utvalg er vedlagt saken. Samme dag som Teknisk utvalg 

behandlet saken stod det i en artikkel på nettsidene til Grimstad adressetidende at lysmastene allerede skal 

være bestilt og ligger på lager i påvente av endelig vedtak i saken.  

 

Saken har tidligere vært gjennom en klagebehandling i kommunen og hos fylkesmannen. Det er mulig for 

berørte parter å klage på vedtaket og saksbehandlingen i saken. Saken er derfor vurdert til å være 

begrenset til å gjelde hvorvidt man har kjøpt og bestilt lysmaster med gyldig vedtak.  

 

Sekretariatet har ikke innhentet ytterligere informasjon om bestilling og vedtak, men har invitert 

rådmannen til kontrollutvalget for å orientere om saken.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget har ikke mandat til å overprøve Teknisk utvalg sitt vedtak i saken og skal heller ikke ta 

stilling til vedtaket eller om saken er forsvarlig utredet. Berørte parter i saken har mulighet til å klage på 

Teknisk utvalg sitt vedtak i saken i tråd med ordinære klagemuligheter ved byggesaker. For 

kontrollutvalget sin del er saken begrenset til å påse at det har foreligget et gyldig vedtak når man har 

bestilt og kjøpt lysmastene, eventuelt at kommunen ved sin bestilling har tatt nødvendige forbehold for 

gyldig vedtak i ettertid. Det er avsatt midler til bygging og drift av lysmastene for budsjettet i 2017 så 

mest sannsynlig har det vært budsjettmessig dekning for bestillingen. Det som er spørsmålet er om 

lysmastene er bestilt før søknaden om de aktuelle lysmastene er godkjent og om det i så tilfelle er tatt 

høyde for en eventuell avslag på søknaden.  

 

 

Vedlegg:  

- Saksfremlegg Teknisk utvalg – Levermyr stadion – Ny behandling – Lysanlegg – Grimstad 

kommune 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 17/5039-63 
Saksbehandler Thor Berg-Larsen 

  
Utvalg Møtedato 
Teknisk utvalg  16.10.2018 

 
   

200/188 - Levermyr stadion - Ny behandling - Lysanlegg - Grimstad 
kommune 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Teknisk utvalg gir i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-3, jfr § 20-1 bokstav a) og § 21- 
4, rammetillatelse i henhold til søknad, mottatt 28.09.2017. Det søkes om tillatelse til å oppføre 
lysmaster på Ugland Stadion, Levermyr, for flombelysning, samt oppføring av garasjebygg med et 
bebygd areal på ca. 80m2. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, fotomontasjer, 
utsnitt av reguleringskart/situasjonsplan, og erklæring om ansvarsrett. 
 
Teknisk utvalg gir tillatelse til plassering vist i situasjonskart mottatt 27.09.2018, iht. pbl § 29-4 
tredje ledd bokstav a). Det foreligger samtykke fra tilstøtende eiendommer, for plassering av 
lysmast i syd-østre hjørnet av stadion. Det vises til vurderingen under. 
 
Vilkår for igangsettingstillatelse jamfør pbl. og vurderingen nedenfor. 
 
Som vilkår for tillatelsen settes at gebyr etter pbl. § 33-1 er innbetalt. 
 
 
Vedlegg 
Kommentarer og innsigelser til nabovarsel - 200/188 - Levermyr stadion - Nabovarsling Levermyr 
stadion 
Merknader til nabovarsel om tiltak på Gnr 200 Bnr 188 Levermyr stadion 
170725 tilsvar nabovarsel.pdf 
Tilsvar nabovarsel 
Svar på nabovarsel for flomlysanlegg fra Grimstad kommune 
Svar nabovarsel Flomlys Levermyr fra Furuli terrasse 1 og 3_endelig 
Merknader til nabovarsel om lysmaster på Levermyr 
Merknader til Nabovarsel om lysmaster på Levermyr 
Sak om lysmaster - 
SV_ Lysmaster Levermyr 
Klage på nabovarsel - lysmaster Levermyr stadion 
Flomlysanlegg Levermyr stadion. Til Thomas Andersen 
GAT Krok Nielsen 
Nabovarsel klage 
Svar på nabovarsel - Einar Thygesen, Furuheia 21 
Lysmaster Levermyr. 
Lysmaster Levermyr -Merknad til Nabovarsel datert 10.07.17 
17_5039-12 - Merknad til Nabovarsel - Lysmaster -  200_188 - Levermyr stadion - Nabovarsling 
Levermyr stadion 
17_5039-11 - Merknad til nabovarsel - Lysmaster -  200_188 - Levermyr stadion - Nabovarsling 
Levermyr stadion 
Dokumenter i sak 17_5039 vedrørende flomlysanlegg på Levermyr 
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VS_ Lyskastermaster på Levermyr stadion.  
Vedlegg F 3 - 34 
Vedlegg Q1 Følgebrev nabovarsel 
Vedlegg Q2 Levermyr_lysmaster_fotomontasje_01 
Vedlegg Q3 Levermyr_lysmaster_fotomontasje_02 
Lysmaster på Levermyr) 
Uttalelse til søknad om rammetillatelse for etablering av lysanlegg 
VS_ Illustrasjoner av lysmaster 
Levermyr_lysmaster_teleskopisk_fotomontasje_03 
Levermyr_lysmaster_teleskopisk_fotomontasje_04 
200/188 - Fylkesmannen opphever kommunens vedtak 
 
 
Sammendrag  
Rådmannen viser til tidligere behandling i Teknisk utvalg hvor det ble gitt tillatelse til lysmaster, 
som ble påklaget av naboer til Levermyr. Fylkesmannen returnerte saken for ny behandling, da 
forholdet til avstandskravene i § 29-4 ikke var utredet. Det er nå avgitt avstandserklæringer fra de 
naboer som får mastene nærmere enn 20m, forholdet til byggverkets halve høyde, og Rådmannen 
anser nå at avstandsbestemmelsene er ivaretatt. Rådmannen viser videre til pbl § 21-4 første ledd 
første punktum som sier : Når søknaden er fullstendig, skal kommunen snarest mulig og senest innen 
den frist som framgår av § 21-7, gi tillatelse dersom tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i 
medhold av denne loven. 
Rådmannen viser også til lovkommentarene til Frode Innjord som fra pbl § 21-4 sier flg om første 
ledd første punktum: 
Siktemålet med § 21-4 første ledd første punktum er å klargjøre at kommunen plikter å gi tillatelse 
til et omsøkt tiltak dersom tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og 
bygningsloven. Kommunen kan ikke ut fra en skjønnsmessig vurdering velge å avslå en søknad 
om tillatelse til tiltak dersom tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- 
og bygningsloven. En tillatelse etter først ledd første punktum er således et lovbundet vedtak, og 
ikke et vedtak som fattes på grunnlag av fritt skjønn. 
 
Rådmannen kan med dette ikke se at det foreligger forhold som gjør tiltaket i strid med 
bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, og anbefaler følgelig at Teknisk utvalg 
godkjenner tiltaket. 
 
Fakta 
Historikk 
Teknisk utvalg ga i vedtak av 28.11.2017 sak nr 17/155 slik tillatelse: 
 
Teknisk utvalg gir i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-3, jfr § 20-1 bokstav a) og § 21-
4, rammetillatelse i henhold til søknad, mottatt 28.09.2017. Det søkes om tillatelse til å oppføre 
lysmaster på J.J. Ugland Station – Levermyr, for flombelysning, samt oppføring av garasjebygg 
med et bebygd areal på ca 80m2. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, 
fotomontasjer, utsnitt av reguleringskart/situasjonsplan, og erklæring om ansvarsrett.  
Vilkår for igangsettingstillatelse jamfør pbl. og vurderingen nedenfor.  
Som vilkår for tillatelsen settes at gebyr etter pbl. § 33-1 er innbetalt. 
 
Vedtaket ble påklaget av Cecilie og Magnus Mort, eiere av Furuheia 17 B i brev av 
24.12.2017, av Tore Moster mfl. I fellesbrev mottatt i kommunen 28.12.2017 og av advokat 
Per Ove Tønnesen i brev av 22.12.2017 på vegne av Ståle Drevdal. 
 
Teknisk utvalg tok ikke klagen til følge i møte 13.02.2017. Saken ble deretter oversendt til 
Fylkesmannen for videre klagebehandling. 
 
I brev av 15.05.2018 opphever Fylkesmannen kommunens tillatelse med bakgrunn i 
avstandsbestemmelsene i pbl § 29-4, og returnerer saken for ny behandling. Det vises til 
Fylkesmannens opphevelsesbrev av 15.05.2018. 
 
Saken fremmes med dette for ny behandling i Teknisk utvalg. 
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Rammesøknaden 
Det søkes om å oppføre 4stk lysmaster på Ugland stadion, Levermyr. Mastene vil bli ca 40m høye, 
og plasseres med 1stk i hvert hjørne av fotballbanen. 
For plassering av mast i det syd-østre hjørnet av fotballbanen, vil avstanden til nabogrense være i 
strid med pbl § 29-4 andre ledd. Det er derfor innhentet avstandserklæringer fra de 
hjemmelshaverne som får denne masten nærmere grensen enn byggverkets halve høyde, jfr pbl § 
29-4 tredje ledd bokstav a). 
 
Gjeldende plangrunnlag 
Eiendommen er regulert til idrett, lek, m.v., delfelt D1, gjennom reguleringsplan for 
Levermyr/Skredderheia, P- 78, vedtatt 31.03.1980. 
Fra bestemmelsenes § 5, hitsettes flg.: 
Området skal benyttes til stadionanlegg for fotball og friidrett og til andre idrettsanlegg, med 
tilhørende betjeningsanlegg som klubbhus, tribuner, parkeringsplasser m.v. Bygningsrådet 
kan også tillate oppført andre bygninger og konstruksjoner som har naturlig tilknytning til 
bruken av området, for eksempel leskur, barneparkhus e.l. 
 
 
Nabovarsel 
Tiltaket er nabovarslet i henhold til pbl § 21-3, og det foreligger merknader til søknaden. 
Det foreligger en lang rekke med nabomerknader, og alle gjengis ikke her, men det kommenteres 
under ett da det stort sett er de samme bekymringer som går igjen. 
Merknad fra Erling Imenes og Sven Nielsen datert 19.07.17, påpeker bl.a. mastenes 
silhuettvirkning og forringelse av utsikt mot sjøen. 
Inger Margrethe og Svein Harberg, Furuli Terrasse 5, stiller spørsmål rundt bruken av lyssettingen, 
- om det skal være tent kun på Jerv`s sine hjemmekamper, eller også til bruk for trening gjennom 
de mørke vintermåneder. 
Kjell Einar Karlsen, Furuli Terrasse 2, stiller også spørsmål rundt bruken av lys, og retter kritikk mot 
kommunal planlegging av lysanlegget. 
Merknadene fra naboer i området, går mest på dette med bruken av lys og påvirkningen dette har 
for omkringliggende boliger. Videre kommenteres også silhuettvirkningen mastene vil få mot 
sentrum og havnen. 
 
Uttalelser fra annen myndighet 
Søknaden ble oversendt Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder for uttalelse, og i brev av 
10.10.2017 skrives flg.: 
«Slik miljøvernavdelingen vurderer det, er etablering av lysanlegg i tråd med gjeldende 
reguleringsplan for Levermyr/Skredderheia vedtatt 31.3.1980. Fylkesmannen kan derfor ikke se at 
denne saken berører nasjonale eller vesentlig regionale interesser som vi er satt til å ivareta. Vi 
viser forøvrig til oversendt vurdering fra Miljødirektoratet der det fremgår at forurensningsloven pt. 
Ikke gjelder lysforurensning og at myndighet etter forurensningsloven § 6 nr. 3 om lys er Klima- og 
miljødepartementet. 
Søknaden har blitt presentert for fylkesmannens helse- og sosialavdeling. Fylkesmannen er 
klageinstans for vedtak fattet i medhold av bestemmelsene i folkehelseloven og forskrift om 
miljørettet helsevern. Helse- og sosialavdelingen ønsker derfor ikke å ta stilling til den aktuelle 
saken på nåværende tidspunkt.» 
 
Seksjon for Kulturminnevern i Aust-Agder fylkeskommune skriver i mail datert 22.09.2017 slik: 
(Etter henvendelse fra merknadshaver Ståle Drevdal.) 
Som det fremgår av vedlagt mail (se under her), er det inngitt en bekymring fra Ståle Drevdal 
knyttet til oppføring av lysmaster på Levemyr stadion. Drevdal mener at kulturminnevernseksjonen 
burde fremmet uttalelse i saken og etterlyser et svar fra denne instans. Kulturminnevernseksjonen 
har ikke mottatt en anmodning om uttalelse fra Grimstad kommune og har påpekt at Levemyr 
stadion ikke er regulert til bevaring. Vi har derfor opplyst Drevdal om at vi i denne type saker pleier 
å videresende bekymringen til kommunen som da kan ta stilling til hva den eventuelt vil gjøre 
videre. Vi påpeker at kulturminnevernseksjonen er et rådgivende organ som uttaler seg om saker 
hvor det enten er regulert til bevaring eller hvor det er kulturminner som omfattes av 
kulturminneloven. Vi kan som faglig instans også uttale oss om konkrete enkeltsaker hvor det kan 
være snakk om kulturminner som ikke er underlagt et formelt vern. Dette må i så tilfelle skje etter 
anmodning fra kommunen som har vedtaksmyndighet i disse sakene. 
Rådmannen sendte saken på høring til Aust-Agder fylkeskommune, men uttalelse er ikke mottatt 
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innen fristen (31.10.17). Imidlertid er det den 09.11.2017 mottatt en uttalelse hvor de ber 
kommunen vurdere andre typer master. 
 
Vurderinger: 
Søknaden. 
Søknaden er fremmet som rammesøknad med hjemmel i pbl. §§ 20-1 og 21-2, og er vurdert som 
fullstendig m.h.t. det innhold og de opplysninger som kreves for å kunne bli behandlet, jfr. SAK10 
§5-4. 
 
Rådmannen viser til reguleringsplanen for Levermyr. Her er området regulert til bl. a. idrettsformål, 
og § 5 i bestemmelsene åpner for at tiltaket kan godkjennes, ved setningen «Bygningsrådet kan 
også tillate oppført andre bygninger og konstruksjoner som har naturlig tilknytning til bruken av 
området, for eksempel leskur, barneparkhus e.l.» Rådmannen anser disse lysmastene til å falle inn 
under begrepet «andre bygninger og konstruksjoner» og vurderer at dette fullt ut er i samsvar med 
det regulerte formålet. Rådmannens forståelse samsvarer også med Fylkesmannens vurdering, jfr. 
deres uttalelse. 
 
Rambøll Norge AS har utformet fotomontasjer av området etter utført tiltak, hvor lysmastene er 
plassert inn i bebyggelsen. Montasjene viser mastene fra flere himmelretninger, og Rådmannen 
finner ikke at mastene vil få uforholdsmessig store konsekvenser for det visuelle inntrykket sett fra 
havn og sentrumsområdet. Ettersom tiltaket ikke plasseres i bevaringsområde, men i område 
regulert til nettopp slike tiltak i tilknytning til idrettsformål, anser Rådmannen at konsekvenser for 
silhuettvirkning ikke overstiger det påregnelige. Uttalelsen fra Aust-Agder fylkeskommune indikerer 
imidlertid at mastene vil bidra til å endre opplevelsen av Grimstad by, sett fra sjø. Rådmannen 
anser at dette hensynet ikke kan tillegges avgjørende vekt, ettersom det ikke er tale om tiltak i 
bevaringsområde, men tiltak nettopp i samsvar med regulert formål. 
Alternative mastetyper som er mindre synlig sett fra sjø/havn må anses allerede utredet, og heller 
ikke omsøkt i denne saken. Det er lagt frem fotomontasje av teleskopmaster, men disse vil mulig 
generere mer lys mot naboeiendommene enn omsøkte master. Også toppen av teleskopmastene, 
når disse er sammenslått, vil kunne medføre store ulemper for de eiendommene som ligger nært 
mastene, og i tillegg på samme høyde. Heller ikke et vilkår om knekkbare master anses 
hensiktsmessig, da disse antas å ville komme i sterkt konflikt med bruken av løpebanen. På denne 
bakgrunn har Rådmannen funnet det mest hensiktsmessig, ikke å stille vilkår om teleskop- eller 
knekkmaster. 
 
Rådmannen viser videre til pbl § 29-2 «Visuelle kvaliteter», og finner at tiltaket har gode kvaliteter 
ift dets funksjon og bygde og naturlige omgivelser, som er idrettsstadion og skolebygg. Når det 
gjelder det visuelle vil mastene rage ca. 40m over bakken, og det kan vanskelig sies at slike 
master gir et godt visuelt inntrykk. Likevel mener Rådmannen at forholdet til Grimstads 
fotballklubber, og hva som trengs av fasiliteter overstiger dette forholdet, da folk flest er opptatt av 
at fotballen i Grimstad gis gode vilkår og fasiliteter. Det er heller ikke uvanlig at man ser slike 
master o.l. rage over byenes øvrige bebyggelse. Rådmannen mener derfor at forholdet til pbl § 29-
2 er ivaretatt, og at det visuelle ikke blir vesentlig forringet. 
 
Rådmannen mener videre at avstandskravene iht. pbl § 29-4 er ivaretatt, da tilstøtende 
eiendommers hjemmelshavere har signert avstandserklæringer og godkjent plassering for lysmast 
i det syd-østre hjørnet av fotballbanen. De tre øvrige mastene er ikke i strid med 
avstandsbestemmelsens andre ledd da avstanden til grenser er mer enn 20m. Videre er det et 
moment at nærmeste beboelse blir liggende ca 30m fra masten i det syd-østre hjørnet. 
 
 
Vurdering i forhold til naturmangfoldloven: 
§ 8 - Kunnskapsgrunnlaget; 
Omsøkte tiltak vil ikke berøre naturmangfoldet i vesentlig grad, da tomten allerede er bebygd og 
ligger i umiddelbar nærhet til tett bebyggelse. 
§ 9 - Føre – var – prinsippet; 
Som nevnt under § 8, vil omsøkte tiltak ikke berøre naturmangfoldet i vesentlig grad. Dermed 
foreligger det heller ikke noen risiko for skade på naturmangfoldet. 
§ 10 - Økosystemtilnærming og samlet belastning; 
Påvirkningen på økosystemet vil i forhold til omsøkte tiltak, være minimal. 
§ 11 - Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver; 
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Dersom gjennomføring av tiltaket medfører merkostnader i forhold til hindring av skade på 
naturmangfoldet, vil denne kostnaden måtte bæres av tiltakshaver. 
§ 12 - Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder; 
Siden omsøkte tiltak etter Bygningsmyndighetens vurdering ikke medfører skader på 
naturmangfoldet, jfr. vurdering under § 8, er ikke kravet til samfunnsmessige resultater relevant. 
I henhold til kartdatabasen (www.skogoglandskap.no) er det ikke registrert sårbare arter, 
kulturminner, eller områder med vernestatus som det bør vises spesiell aktsomhet overfor på 
eiendommen. 
 
Tiltaksklasser: 
Hovedtiltaksklasse for tiltaket fastsettes til tiltaksklasse 1 og derfor kreves ikke søkerfunksjonen 
plassert i høyere tiltaksklasse, selv om enkelte deler av tiltaket kan ha høyere tiltaksklasse, jfr. 
forskrift om byggesak SAK §§ 9-3 og 9-4. 
 
Ansvarsrett: 
Alle foretak som har erklært ansvarsrett for prosjektering eller utførelse skal utføre egenkontroll 
innenfor sitt fagområde og utarbeide samsvarserklæring, jfr. forskrift om byggesak SAK §§ 12-3 og 
12-4. Avvik skal registreres, begrunnes og om nødvendig omprosjekteres. Foretak som benytter 
underleverandører eller underentreprenører må selv vurdere kvalifikasjoner til disse etter 
bestemmelsene i forskrift om byggesak SAK § 12-6. 
 
Gebyr: 
Behandlingsgebyr for byggesak 2 * kr.3.573,- til sammen = kr.7.146,- må innbetales. 
Som vilkår for tillatelsen settes at gebyr etter pbl. § 33-1 er innbetalt. 
Faktura ettersendes til tiltakshaver. 
 
Særlig om produkter i byggverk: 
Det forutsettes at produkter som benyttes i byggverket innehar nødvendig produktgodkjenning. 
Dersom det via kommunalt tilsyn eller på annen måte avdekkes vesentlige mangler knyttet til 
byggverket, produkter i byggverket eller dokumentasjon knyttet til produkter i byggverk som kan ha 
betydning for liv, helse og sikkerhet, vil kommunen måtte vurdere om det kan utstedes midlertidig 
brukstillatelse eller ferdigattest. Ved alvorlige mangler, men som ikke innebærer umiddelbar fare 
for liv, helse og sikkerhet, - forutsatt at man antar at mangelen kan rettes opp - kan kommunen 
kreve sikkerhet for at forholdene blir rettet jf pbl § 21-10 – evt. gi pålegg om ferdigstillelse, som kan 
gjennomføres ved sanksjoner etter kapittel 32 
 
Konklusjon 
Med bakgrunn i opplysningene fra søknaden og de vurderinger som er gjort ovenfor, finner 
Rådmannen at det omsøkte tiltaket tilfredsstiller plan- og bygningsloven, og kan godkjennes. Det 
vises i så måte til pbl § 21-4 første ledd første punktum. 
 
Igangsettingstillatelse: 
Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse. Før 
igangsettingstillatelse kan gis må følgende dokumentasjon innsendes: 

 Resterende erklæringer om ansvarsretter for prosjektering og utførelse må være innsendt. 
 Oppdatert gjennomføringsplan må innsendes. 

 
Bortfall av tillatelse 
En tillatelse gjelder i 3 år, jf. pbl § 21-9. Igangsettingstillatelse må være omsøkt og gitt, samt tiltaket 
igangsatt innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort. Fristen begynner å løpe fra vedtaksdato. Ved 
eventuell klage på vedtaket begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. 
 
Klageadgang: 
Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet jf. 
fvl. § 29. Se vedlagte orientering. Merknadshavende/protesterende parter er dags dato underrettet 
med utskrift av dette vedtak, vedlagt orientering om klageadgang. 
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Fra: Tone Marie Nybø Solheim 
<Tone.Marie.Nybo.Solheim@grimstad.kommune.no> 

Sendt: 3. desember 2018 11:00 
Til: Sander Haga Ask 
Emne: VS: Svar på spørsmål om lysmaster på Levermyr til KU 
Vedlegg: Evaluering tilbudene - Levermyr lysanlegg.doc 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Flagget 
 
t.o. 
 

 
 

Vennlig hilsen 

Tone Marie Nybø Solheim 

Rådmann 

37 25 0670 / 908 39 402  

www.grimstad.kommune.no  

 
 

 
 

Fra: Heidi Sten-Halvorsen  
Sendt: fredag 30. november 2018 09.53 
Til: Tone Marie Nybø Solheim  
Kopi: Svein Flo  
Emne: Svar på spørsmål om lysmaster på Levermyr til KU 
 
Midler til gjennomføring av tiltaket ligger i budsjett 2016, vedtatt i KS 14.12.15. Her ble det vedtatt 
kr. 0.1 mill. til planlegging i 2016 og 5.9 mill. til gjennomføring i 2017. 
 
Anskaffelsen er utført etter Lov om offentlige anskaffelser. Vedlagt er evaluering i tråd med loven. 
Kontrakt, tilbudsprotokoll, anskaffelsesprotokoll, doffinutlysning og annet ihht til loven kan finnes 
fram dersom det er ønskelig. 
 
Det ble administrativt besluttet å bestille lysmastene parallelt med søknad etter plan og bygningslov 
om å bygge tiltaket. Bakgrunnen for denne beslutningen var et sterkt ønske fra Jerv og korte frister i 
forhold til NFF sine krav fotballanlegget.  
 
Levermyr er regulert til idrettsformål, så både fra kommunalteknikk og byggesaksenhet så ikke for 
seg at denne saken skulle bli så omfattende. Når så har skjedd er det tatt konsekvensene av det og 
det er sendt en midlertidig stopp i produksjonen, og mastene så langt de har kommet er lagt på 
lager.  
 
Begge tribuneutbyggingene er gjennomført på samme måte (parallell bestilling og 
byggesaksbehandling) grunnet sesongoppstart og tribuner måtte stå ferdig til det.  
 
Lov om offentlige anskaffelser er fulgt. Parallelt løp med bestilling av lysmaster og byggesak er gjort 
for å komprimere prosessen i håp om å tilfredsstille bestillere og Jerv/NFF.  
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Følgende et sakset fra kontraktsmøte 13.01.2017:  

Bestilling av utstyr: 
Pga krav fra NFF om ferdigstillelse av lys ila sesongen 2017 er det ønskelig fra 
byggherrens side at utstyr med lang leveringstid, bestilles for å sikre best 
mulig fremdrift. Dette gjelder hovedsakelig lysmaster. Nettpartner kan anse 
dette som en bestilling fra Grimstad kommune på dette utstyret. 
 

Fremdrift 
Nettpartner har spesifisert igangsetting 10. Desember, for å kunne rekke 
ferdigstillelse 1. april. Ønsker derfor utsatt ferdigstillelsesdato. 
(Vi har i etterkant av møtet mottat innsigelser på nabovarslet. Ledelsen i 
kommunen ønsker at det gjennomføres et info- møte med beboere i 
området) 
 
Det er viktig med samordning med Veidekke, som er i gang med bygging av 
tribune. Nettpartner informerer om konsekvenser for fremdriften, dersom 
Veidekke er avhengig av «fri bane» der lysmasten skal stå i det sør østre 
hjørnet av banen. 
 

 
 

 

Vennlig hilsen 

Heidi Sten-Halvorsen 

Kommunalsjef samfunn og miljø 

Arbeidssted rådhuset 

48990770 

www.grimstad.kommune.no  
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          20.12.2016 

Internt arbeidsnotat. 

 

Til: 

Svein Flo, enhetsleder kommunaltekniske tjenester 

 

Vurdering av tilbud ifbm flomlysanlegg, Levermyr stadion. 

 

Kommunen vil inngå kontrakt med den tilbyder som etter samlet vurdering har gitt det 

økonomisk mest fordelaktige tilbud jamfør tildelingskriteriene og etter forhandlinger. 

 

Følgende firma leverte tilbud (tabell under).  

 

Tilbyder nr Firma Tilbudsprotokoll 

1 Otera  Godkjent tilbud 

2 Roadworks Traftec Godkjent tilbud 

3 Nettpartner Godkjent tilbud 

 

 

PRIS (70%): 

Pris er lik 70 ganger laveste tilbud delt på tilbudet det regnes på og dette er lik 

poengsum. 

Etter forhandlinger er det følgende priser uten mva som legges til grunn: 

Otera:     12 416 420 kr  

Roadworks Traftec:   9 460 101 kr 

Nettpartner:    7 782 225 kr 

Nr Tilbyder nr Firma Poeng 

1 3 Nettpartner 70,0 

2 2 Roadworks Traftec 57,6 

3 1 Otera 43,9 

 

KVALITET OG FERDIGSTILLELSESDATO (30%): 

Når det gjelder kvalitet, så er det flere kriterier som det skal evalueres på (vedlikehold, 

estetikk, anlegg klart til seriestart i 2017, løsningsforslag for utforming av anlegget og 

fremdriftsplan). Når det gjelder vedlikehold, estetikk og anlegg klart til seriestart i 2017, er 

alle tilbydere vurdert som tilnærmet likeverdige, da utforming av master estetisk sett vil være 

ganske like og alle har lovet at anlegget kan være klart til seriestart. Nettpartner og Otera har 

laget løsningsforslag og fremdriftsplan som er mindre detaljert enn Traftec og er derfor 

vurdert noe lavere.  

 

 

 

 

 

 

Nr Tilbyder nr Firma Poeng 

1 3 Roadworks Traftec 30 

2 1 Otera 24,5 

2 2 Nettpartner 23,5 
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KONKLUSJON ETTER EVALUERING: 

Følgende tabell viser totalt med poeng som hver tilbyder fikk, hvor høyeste poengsum er 

rangert som nr 1: 

 

Rangering Tilbyder 

nr 

Firma Totalt poeng 

1 3 Nettpartner 93,5 

2 1 Roadworks Traftec 87,6 

3 2 Otera 68,4 

 

 

FORSLAG TIL INNSTILLING: 

Undertegnede anbefaler å innstille Nettpartner, med tanke på å inngå kontrakt om bygging av 

nytt lysanlegg på Levermyr stadion. 

 

Mvh 

 

 

____________________________  

Thomas Andersen 

Prosjektleder 

Grimstad kommune 

Dato/sted: 20.12.16, Grimstad 
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Arkivsak-dok. 18/13042-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 06.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag 

for kompensasjon fra staten 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Helt siden media (ref. VG 14.10.18) i begynnelsen av oktober avslørte at tre brødre uten å vite om det var 

registrert som psykisk utviklingshemmede av Tolga kommune, har det vært søkelys på hvordan systemet 

med registrering av psykisk utviklingshemmede fungerer. Og mange har spurt seg: Har dette skjedd i 

andre kommuner også? I tillegg har det kommet fram at noen kommuner har kjøpt bistand fra konsulenter 

i arbeidet med å registrere psykisk utviklingshemmede i kommunen. 

 

 

Saksopplysninger: 
Som følge av Tolga-saken har flere kontroll- og tilsynsaktører kommet på banen, og regjeringen har bedt 

om en helhetlig gjennomgang av alle deler av den såkalte Tolga-saken. Kommunal- og moderniserings-

departementet (KMD) har fått en redegjørelse fra Fylkesmannen i Hedmark, hvor de har anbefalt en 

uhildet gjennomgang av saken. Det har resultert i at det er de etablerte tilsynsmyndighetene som nå skal 

gå gjennom saken. Det betyr at Helsetilsynet, Statens sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen i Hordaland 

går gjennom de ulike delene av saken. Fylkesmannen i Hordaland har i denne forbindelse fått i oppgave å 

koordinere en helhetlig gjennomgang og vurdering av saksbehandlingen i saken. Fylkesmannen i 

Hedmark skal gjennomføre en lovlighetskontroll av Tolga kommunes avgjørelser. Helsedirektoratet skal 

på sin side gjennomgå rapporteringsrutinene for registreringen. 

 

Fylkesmannen skal i tillegg gjennomføre stikkprøver i andre kommuner. KS-leder Gunn Marit Helgesen 

har i denne forbindelse uttalt til Kommunal Rapport 22.10.18 at KS har gjennomført stikkprøver i 

kommuner som har hatt stor økning i antall psykisk utviklingshemmede. Det ser ut til å være naturlige 

forklaringer på den økningen. Ut fra det de vet i dag er det derfor ikke grunn til å tro at dette er et 

omfattende problem. 

 

Antall personer med psykisk utviklingshemming som er 16 år eller eldre er et kriterium som inngår i 

inntektssystemet, som avgjør hva den enkelte kommune får i rammetilskudd fra staten. Kommunene 
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innrapporterer selv via Altinn antall personer til helsedirektoratet, som forestår innsamlingen på vegne av 

KMD. 

 

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har også vært i møte med kommunal- og moderniserings-

minister Monica Mæland, der de la fram deres syn på hvordan systemet fungerer. Hovedkonklusjonen til 

NKRF er at systemet ikke er komplisert, og at det ikke er vanskelig å gjøre dette på en riktig måte. 

Likevel vil NKRF se på opplegget og komme med innspill til forbedringer i det arbeidet som gjøres nå. 

 

Ett av spørsmålene som har dukket opp i forbindelse med Tolga-saken er revisors ansvar, og det igjen er 

relevant for kontrollutvalget å kjenne til med tanke på påseansvaret kontrollutvalget har ovenfor revisor 

ref. Kontrollutvalgsforskriften § 4. Revisors ansvar begrenses til å sjekke at kriteriene fra 

Helsedirektoratets rundskriv (Rundskriv IS-3/2018) er oppfylt. Det er kommunen som har det øverste 

ansvaret for at de registreringer som sendes inn til Helsedirektoratet er korrekte, og at ingen blir registrert 

som psykisk utviklingshemmede uten å ha fått en slik diagnose av kvalifisert personell. I sitt 

attestasjonsarbeid sjekker revisor at de registreringer kommunen har gjort, er i henhold til kriterier fastsatt 

i rundskriv fra Helsedirektoratet. Et av disse kriteriene er at det skal foreligge en diagnose. Men revisorer 

er ikke leger, og de kan ikke – og skal ikke – gå inn i selve diagnosene og vurdere dem. Det er 

helsevesenets ansvar.  

 

Rundskriv IS-3/2018 har satt følgende kriterier for utregning av rammetildeling i inntektssystemet mht. 

personer med psykisk utviklingshemming: 

 

1. a) har diagnostisert psykisk utviklingshemming eller Downs syndrom, eller  

 

b) har ein diagnostisert sjeldan tilstand/kromosomlidelse som medfører psykisk utviklingshemming (dei 

vanlegaste er Retts syndrom, Angelmans syndrom, Cri du Chat syndrom og Cornelia de Langes 

syndrom), eller  

 

c) har skriftleg stadfesting frå lege eller psykolog på at tilstanden til vedkommande oppfyller 

diagnosekriteriene for psykisk utviklingshemming, slik desse går fram av diagnosekode F70-F79 i ICD-10 

og diagnosekode P85 i IPCP-2  

 

2. er fylt 16 år pr. 1.1.2018  

 

3. pr. 1.1.2018 har vedtak om tenester etter helse- og omsorgstenestelova § 3-2 første ledd nr. 6, herunder 

BPA etter § 3-8, eller får omsorg av ein person som er tildelt avlastning eller omsorgsstønad for dette 

etter helse- og omsorgstenestelova § 3-6 nr. 2 eller 3  

 

Unntak: 

Kommunen skal ikkje registrere personar som:  

a. bur i ein av Landsbystiftelsen sine bukollektiv eller landsbyar  

b. personar som det vert gitt vertskommunetilskot for; sjå oversikt over kommunar som får 

vertskommunetilskot i vedlegg nr. 1»  

 

Kommunene registrerer tallet selv inne i Altinn. Når det gjelder kontroll står det følgende: 

 

«Kontroll av registrering  
Kommunen har sjølv ansvaret for at registreringa er korrekt. Kommunens revisor skal kontrollere at 

registreringa er gjort slik det står i rundskrivet. Revisor og rådmann signerer på skjemaet vedlegg 2 til 

rundskrivet. Skjemaet skal oppbevarast i kommunen for evt. seinare kontroll.» 

 

 

 

Revisor vil i møtet orientere om ordningen med registrering av psykisk utviklingshemmede og kontrollen 

av dette i Grimstad kommune, og svare på eventuelle spørsmål om saken. 
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Vurdering fra sekretariatet: 
Etter sekretariatets vurdering ivaretar kontrollutvalget sin kontrolloppgave ved å rette fokus på 

kommunens registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra staten, og ved 

å stille spørsmål til hvilke kvalitetssikrings- og godkjenningsrutiner som ligger til grunn for 

utbetalingsanmodningen til Helsedirektoratet (som godkjennes av rådmann og revisor). 

 

Vedlegg:  

- Orientering til kontrollutvalget om ordningen med rapportering av antall personer med psykisk 

utviklingshemming i kommunen 

- Rundskriv IS-3/2018 

- Vedlegg til rundskriv IS-3/2018 

 



56/18 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra staten - 18/13042-1 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra staten : ORIENTERING TIL KONTROLLUTVALGET OM ORDNINGEN MED RAPPORTERING AV ANTALL PERSONER

 
 

 

 

 

ORIENTERING TIL KONTROLLUTVALGET OM ORDNINGEN MED 

RAPPORTERING AV ANTALL PERSONER MED PSYKISK 

UTVIKLINGSHEMMING I KOMMUNEN 

 

 

Bakgrunn 

Antall psykisk utviklingshemmede (PU) i kommunen, med vedtak på pleie og omsorg pr. 1. 

januar 201x, er med på å danne grunnlag for beregning av kommunens rammetilskudd det 

etterfølgende år. Kommunen skal rapportere dette antallet årlig innen 15. april. 

 

Som grunnlag for rapporteringen, sendes det årlig ut et rundskriv (IS-3/201X) til kommunene. 

Dette rundskrivet setter kriteriene for hvilke klienter kommunen kan ta med i rapporteringen. 

Helsedirektoratet har forenklet rundskrivet de siste årene, og tidligere detaljert instruks til 

revisor er tatt ut. 

 

Som vedlegg 2 til rundskrivet, følger «Skjema for revisorattestasjon». Vedlegg 1 er en 

oversikt over kommuner med vertskommunetilskudd (ikke aktuelt i Aust-Agder). 

 

 

Rapportering 

Kommunens innrapportering av antall klienter til Helsedirektoratet, gjøres elektronisk i 

Altinn-portalen. Revisor er ikke involvert i denne endelige rapporteringen. 

 

Revisor og rådmann skal signere vedlegg 2 til rundskrivet. I vedlegget framgår antallet PU-

klienter som kommunen og revisor mener er korrekt antall basert på de kriteriene som er satt i 

rundskrivet. Skjemaet sendes ikke inn til Helsedirektoratet, men skal oppbevares av 

kommunen for evt. senere kontroll. 

 

 

Kommunens ansvar 

Rundskrivet påpeker at det er kommunen som er ansvarlig for at de klientene som rapporteres 

inn i Altinn-portalen, tilfredsstiller de kriteriene som fremgår av rundskrivet.  

 

 

Revisors ansvar 

Revisors oppgave er å kontrollere at kommunens rapportering er i tråd med rundskrivet. Dette 

innebærer at kommunen kan dokumentere følgende for hver klient:  

- Diagnose for som angitt i rundskrivet (psykisk utviklingshemming) 

- Vedtak som er gyldig pr 1.1.201x, hvor det fremkommer at klienten er tildelt tjenester 

av kommunen hjemmel som angitt i rundskrivet 

- samt at klienten er over 16 år pr. 1.1.201x 
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Revisor er ikke gitt noen kontrolloppgave knyttet til den faktiske registreringen i Altinn-

portalen. Dette tilsier at kommunen kan innrapportere et annet antall enn det som 

fremkommer i vedlegg 2 til rundskrivet. 

 

 

Øvrige forhold 

Revisor har ikke kompetanse til å overprøve en diagnose eller et vedtak gjort av kommunen. 

Kontrollen er begrenset til å påse at det foreligger diagnose, samt gyldig vedtak pr 1. januar 

201X. 

 

Helsedirektoratet har antydet overfor Norges kommunerevisorforbund at revisor kan bruke 

skjønn ved sin kontroll. Dette innebærer kontroll av mindre enn totalt antall klienter i 

grunnlaget. Samtidig kan revisor bygge på tidligere kontroller knyttet til samme person mht. 

diagnose og evt. vedtak med gyldighet over ett år.   

 

Revisor har definert oppdraget fra Helsedirektoratet å være i tråd med ISRS 4400 – avtalte 

kontrollhandlinger. Dette er en standard som benyttes i tilfeller hvor revisor blir bedt om å 

utføre spesifikke og avtalte kontrollhandlinger for en tredje part. Basert på at det er den 

eksterne parten som legger føringer for hvilke handlinger som skal utføres av revisor, vil slike 

oppdrag ikke kunne defineres som revisjon i tråd med internasjonale revisjonsstandarder 

(ISA). 

 

 

Oppsummert 

Kommunen er ansvarlig for innrapporteringen av antall personer med psykisk 

utviklingshemming til Helsedirektoratet. Innrapporteringen skal være i tråd med det årlige 

rundskrivet. 

 

Revisor skal påse at kommunens rapportering er i tråd med rundskrivet. Dette omfatter ikke 

den faktiske rapporteringen i Altinn-portalen. 

 

 

 

 

Arendal, 8. november 2018 

 

 

Ketil Raknes 

Oppdragsansvarlig revisor 
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Arkivsak-dok. 18/00118-12 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 06.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 06.12.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å holde seg 

orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor kontrollutvalget gjennom 

året. 

 

 

 



58/18 Eventuelt 06.12.2018 - 18/00119-13 Eventuelt 06.12.2018 : Eventuelt 06.12.2018

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 18/00119-13 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 06.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 06.12.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret. 

a. Ingen saker. 

2. Neste møte blir 07.02.2018 kl. 09.00 

3. Eventuelt 
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