
Meeting Book: Kragerø kontrollutvalg (04.02.2019) 

Kragerø kontrollutvalg 

Date: 2019-02-04T16:00:00 

Location: Rådhuset, Formannskapssalen 3. etasje 

Note: 

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

 

Vara møter bare etter eget varsel. 

 

Medlem Nina Haugland har meldt forfall, og Helen Bøe kalles med dette inn som vara. 

Nestleder Unn Kristin Nygaard har meldt forfall, og Kjell Nygaard kalles med dette inn som vara. 

 

I tillegg møter følgende: 

Rådgiver oppvekst Rune Torp Olsen, sak nr. 1/19 kl. 16:00 
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Arkivsak-dok. 19/00045-2 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 04.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 4.2.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkalling til møte 4.2.2019 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 19/00045-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 04.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 10.12.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 10.12.2018 godkjennes. 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Kragerø kontrollutvalg 10.12.2018 
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Møteprotokoll  
 

Kragerø kontrollutvalg 

 
Dato: 10.12.2018 kl. 16:00 – 18:10 
Sted: Rådhuset, Formannskapssalen 3. etasje 
Arkivsak: 18/00134 
  
Til stede:  Iver Juel (leder), Unn Kristin Nygaard (nestleder), Bjørn Vidar Bråthen 

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

varamedlemmer: 
- 

  
Forfall:  - 
  
Andre: Ordfører Jone Blikra, sak 39/08 

Økonomisjef Åge Aashamar, sak 40/18 

Kommunalsjef helse og omsorg Alv Dag Brandal, sak 40-41/18 

Oppdragsrevisor Marianne Rogn 
  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

7/18 18/00134-45 Godkjenning av innkalling 10.12.2018 3 

Møteprotokoll 

7/18 18/00134-46 Godkjenning av protokoll 29.10.2018 4 

Saker til behandling 

39/18 18/11576-4 Henvendelse vedr. uttalelse fra ordfører 5 

40/18 18/13076-1 Orientering om budsjett 2019 Kragerø kommune 6 
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41/18 18/12803-2 
Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag 

for kompensasjon fra staten - Kragerø 
7 

42/18 16/05309-11 
Vurderinger omkring Plan for selskapskontroll mot slutten av 

planperioden 
8 

43/18 18/10794-7 Status forvaltningsrevisjonen Barnevernet i Kragerø 9 

44/18 18/00140-11 Orienteringer fra revisor 10.12.2018 10 

45/18 18/00146-11 Referatsaker 10.12.2018 11 

46/18 18/00152-13 Eventuelt 10.12.2018 12 

    

 

 
Kragerø, 10.12.2018 

 

 

Iver A. Juel       Benedikte Muruvik Vonen 

Kontrollutvalgsleder      Rådgiver 

  



1/19 Godkjenning av protokoll 10.12.2018 - 19/00045-1 Godkjenning av protokoll 10.12.2018 : Protokoll Kragerø kontrollutvalg 10.12.2018

 

 3  

Møteinnkalling 

7/18 Godkjenning av innkalling 10.12.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 10.12.2018 7/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkalling til møte 10.12.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Innkalling til møte 10.12.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

7/18 Godkjenning av protokoll 29.10.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 10.12.2018 7/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 29.10.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 29.10.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

39/18 Henvendelse vedr. uttalelse fra ordfører 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 29.10.2018 30/18 

2 Kragerø kontrollutvalg 10.12.2018 39/18 

 

 

Kragerø kontrollutvalg har behandlet saken i møte 29.10.2018 sak 30/18 

 

Møtebehandling 

Ordfører kunne ikke møte. 

 

Forslag fremsatt i møtet: 

Saken utsatt. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Saken utsatt. 

 
 

 

 

Møtebehandling 

Ordfører Jone Blikra redegjorde for forhold knyttet til hans uttalelse vedr. Sørsmolt 

Visningssenter, og svarte på spørsmål. Han delte ut enkelte dokumenter knyttet til historikken 

i saken. Han uttrykte at hans grunnlag til enhver tid har vært gjeldende politiske vedtak. Han 

uttrykte at hans formulering «Kragerø kommune» i uttalelsen burde ha vært «ordføreren i 

Kragerø». 

 

Tilleggsforslag fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget vurderer at ordførers uttalelse ligger innenfor hans kompetanse som ordfører 

etter kommuneloven. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget vurderer at ordførers uttalelse ligger 

innenfor hans kompetanse som ordfører etter kommuneloven. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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40/18 Orientering om budsjett 2019 Kragerø kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 10.12.2018 40/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Økonomisjef Åge Aashamar orienterte om budsjett 2019 og svarte på spørsmål. 

Kommunalsjef helse og omsorg Alv Dag Brandal ga en utfyllende redegjørelse vedr. 

budsjettutfordringer i helse og omsorg. Økonomisjef Åge Aashamar viste til at utfordringene 

knyttet til den demografisk utviklingen vil øke i årene fremover i økonomiplanen. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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41/18 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag 

for kompensasjon fra staten - Kragerø 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 10.12.2018 41/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kommunalsjef helse og omsorg Alv Dag Brandal redegjorde for kommunens registrering av 

psykisk utviklingshemmede og svarte på spørsmål. Notat var sendt ut til medlemmene i 

forkant. Rådmannen er i gang med en kvalitetssikring av oversikten. Oppdragsrevisor 

Marianne Rogn redegjorde kort for hvordan revisor håndterer forespørsel fra rådmannen om 

attestasjon i slike saker. Brandal viste til at rådmannen har brukt Sødermann AS til å 

informere om ordningen i organisasjonen, og ikke til å «lete etter» nye personer som kan ha 

aktuell diagnose. Gjeldende avtale med Sødermann AS utgår automatisk når neste registrering 

av psykisk utviklingshemmede skjer i april 2019. (Kommunen har tilsvarende avtale med 

Sødermann AS vedr. ressurskrevende brukere.) 

 

Tilleggsforslag fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget ber om en ny orientering i forbindelse med kommunens rapportering våren 

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 

kommunens rapportering våren 2019. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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42/18 Vurderinger omkring Plan for selskapskontroll mot slutten av 

planperioden 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 10.12.2018 42/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Utvalget drøftet saken. Oppdragsrevisor Marianne Rogn og rådgiver Benedikte Muruvik 

Vonen ga utfyllende kommentarer.  

 

Forslag fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan for selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Kragerø 

Energi AS fra Telemark kommunerevisjon IKS til neste møte. Av prosjektplanen skal det 

fremgå tidsperspektiv og kostnad for gjennomføring av revisjonen. Bestillingen innebærer en 

endring av vedtatt Plan for selskapskontroll 2016-2019.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan for selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Kragerø 

Energi AS fra Telemark kommunerevisjon IKS til neste møte. Av prosjektplanen skal det 

fremgå tidsperspektiv og kostnad for gjennomføring av revisjonen. Bestillingen innebærer en 

endring av vedtatt Plan for selskapskontroll 2016-2019. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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43/18 Status forvaltningsrevisjonen Barnevernet i Kragerø 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 10.12.2018 43/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Statusrapporten om forvaltningsrevisjonen Barnevernet i Kragerø tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Notat var sendt ut på forhånd. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Statusrapporten om forvaltningsrevisjonen Barnevernet i Kragerø tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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44/18 Orienteringer fra revisor 10.12.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 10.12.2018 44/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsrevisor Marianne Rogn redegjorde for løpende revisjon og svarte på spørsmål. Tema 

som det ble orientert om: 

- Utbytte fra Kragerø Energi AS 

- Innkjøpstest gjennomført 

- Lønnstest startet 

- Kontroll av fakturering av gebyrer 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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45/18 Referatsaker 10.12.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 10.12.2018 45/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 

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

a. 08.11.2018: 

i. PS 88/18 Statusrapport kommunale selskaper 

2. Oppfølging av sak 33/18 Orientering om HMS-melding 2018 Kragerø 

3. Levangsheia – rapport etter tilsyn iht. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 

og skoler mv. 

4. Høstkonferanse Temark 14.11.2018 

5. Vårkonferanse Temark 26.4.2019 

6. NKRF kontrollutvalgskonferanse 30.-31.1.2019 

7. FKT fagkonferanse 4.-5.6.2019 

8. Neste møte 4.2.2019 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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46/18 Eventuelt 10.12.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 10.12.2018 46/18 

 

 

  

 

Møtebehandling 

- Mulig sak senere vedr. skoleeiers handlingsplikt etter opplæringsloven § 9A. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 19/02961-3 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 04.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Aktivitetsplikt etter Opplæringslova kap. 9 A 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget ba i sitt møte 10.12.2018 under sak 46/18 om en orientering om hvordan kommunen 

følger opp kommunens handlingsplikt ifølge opplæringsloven § 9 A. 

 

Saksopplysninger: 
Etter en lovendring som trådte i kraft 1.8.2017 har kommunens aktivitetsplikt for å sikre at elever har et 

trygt og godt psykososialt skolemiljø blitt kraftig forsterket. Det ble også lagt til lovhjemler for 

tvangsmulkt, straffansvar og erstatningsansvar. Kontrollutvalget ønsker gjennom denne saken å bli 

orientert om skolenes rutiner på området, hvordan lovendringen er fulgt opp i kommunen og hvilke 

erfaringer kommunen har etter lovendringen. 

 

Kontrollutvalget har bedt spesielt om en oversikt over hvor mange mobbesaker som har vært behandlet i 

kommunen, og hvor mange vedtak som er truffet. Videre ønsker utvalget en oversikt over hvor mange 

klagesaker som har blitt sendt til fylkesmannen, og hvordan klagesakene har falt ut for kommunen. 

 

Kontrollutvalget har også bedt om tilbakemelding på hvordan aktivitetsplikten har slått ut på ressursbruk 

på skolene, og om det har vært ressurskrevende å følge de fristene som er gitt i loven. Det er gitt en 

anmodning om å få en tilbakemelding fra den største skolen i kommunen. 

 

Rådgiver oppvekst Rune Torp Olsen vil stille i møtet og orientere.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Temaet er høyst relevant ut fra kontrollutvalgets mandat. 

 

Vedlegg:  

Opplæringslova kap. 9 A 
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Kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø 

0 
Kapitlet føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003 iflg. res. 20 des 2002 nr. 1735), endra med lov 9 juni 2017 nr. 38 (ikr. 1 aug 2017 
iflg. res. 9 juni 2017 nr. 711, heile kap endra). 

§ 9 A-1.Verkeområde for kapitlet 

Kapitlet her gjeld for elevar i grunnskolen og den vidaregåande skolen. Kapitlet gjeld òg 

for elevar som deltek i leksehjelpordningar og i skolefritidsordningar, med unntak av §§ 9 

A-10 og 9 A-11. 

0 
Føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003 iflg. res. 20 des 2002 nr. 1735), endra med lov 9 juni 2017 nr. 38 (ikr. 1 aug 2017 iflg. res. 9 
juni 2017 nr. 711). 

 

§ 9 A-2.Retten til eit trygt og godt skolemiljø 

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. 

0 
Føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003 iflg. res. 20 des 2002 nr. 1735), endra med lov 9 juni 2017 nr. 38 (ikr. 1 aug 2017 iflg. res. 9 
juni 2017 nr. 711). 

 

§ 9 A-3.Nulltoleranse og systematisk arbeid 

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og 

trakassering. 

Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken 

til elevane, slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for 

at dette blir gjort. 

0 
Føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003 iflg. res. 20 des 2002 nr. 1735), endra med lov 9 juni 2017 nr. 38 (ikr. 1 aug 2017 iflg. res. 9 
juni 2017 nr. 711). 

 

§ 9 A-4.Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø 

Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt 

skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering 

dersom det er mogleg. 

Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller 

kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle 

skoleeigaren i alvorlege tilfelle. 

Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, skal 

skolen snarast undersøkje saka. 

Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst 

eigna tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det same gjeld når ei 

undersøking viser at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. 

Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal 

vere eit grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid. 

Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak. I planen skal det stå 

a) kva problem tiltaka skal løyse 

b) kva tiltak skolen har planlagt 
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c) når tiltaka skal gjennomførast 

d) kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka 

e) når tiltaka skal evaluerast. 

Skolen skal dokumentere kva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikta etter første til 

femte ledd. 

0 
Føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003 iflg. res. 20 des 2002 nr. 1735), endra med lov 9 juni 2017 nr. 38 (ikr. 1 aug 2017 iflg. res. 9 
juni 2017 nr. 711). 

 

§ 9 A-5.Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein elev 

Dersom ein som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at ein annan som 

arbeider på skolen, utset ein elev for krenking som mobbing, vald, diskriminering og 

trakassering, skal vedkommande straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeigaren. 

Dersom det er ein i leiinga ved skolen som står bak krenkinga, skal skoleeigaren varslast 

direkte av den som fekk mistanke om eller kjennskap til krenkinga. Undersøking og tiltak 

etter § 9 A-4 tredje og fjerde ledd skal setjast i verk straks. 

0 
Føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003 iflg. res. 20 des 2002 nr. 1735), endra med lover 17 juni 2005 nr. 105 (ikr. 17 juni 2005 iflg. 
res. 17 juni 2005 nr. 660), 17 juni 2005 nr. 62 (ikr. 1 jan 2006 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 609), 9 juni 2017 nr. 38 (ikr. 1 aug 2017 iflg. res. 9 juni 
2017 nr. 711). 

 

§ 9 A-6.Fylkesmannen si handheving av aktivitetsplikta i enkeltsaker 

Dersom ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldra melde 

saka til Fylkesmannen etter at saka er teken opp med rektor. 

Fylkesmannen skal avgjere om aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 A-5 er oppfylt. Dersom 

saka ikkje er teken opp med rektor, eller om det er under ei veke sidan ho vart teken 

opp, skal Fylkesmannen avvise saka, med mindre særlege grunnar gjer dette urimeleg. 

Det same gjeld dersom saka ikkje gjeld skolemiljøet på skolen der eleven går når saka 

blir meldt til Fylkesmannen. 

Skolen og skoleeigaren skal utan hinder av lovfesta teieplikt leggje fram alle 

opplysningar som Fylkesmannen meiner må til for å greie ut saka. Fylkesmannen skal 

sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal vere eit 

grunnleggjande omsyn i Fylkesmannen si saksbehandling. 

Kjem Fylkesmannen til at skolen ikkje har oppfylt aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 A-5, 

kan Fylkesmannen vedta kva skolen skal gjere for å sørgje for at eleven får eit trygt og 

godt skolemiljø. Det skal setjast ein frist for gjennomføringa av vedtaket, og 

Fylkesmannen skal følgje opp saka. Fylkesmannen kan vedta reaksjonar etter skolen sitt 

ordensreglement, jf. § 9 A-10, eller at ein elev skal byte skole, jf. § 8-1 fjerde ledd. 

Avgjerda til Fylkesmannen er eit enkeltvedtak og kan påklagast etter reglane i 

forvaltningsloven. Skoleeigaren har ikkje klagerett. 

0 
Føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003 iflg. res. 20 des 2002 nr. 1735), endra med lover 17 juni 2005 nr. 105 (ikr. 17 juni 2005 iflg. 
res. 17 juni 2005 nr. 660), 9 juni 2017 nr. 38 (ikr. 1 aug 2017 iflg. res. 9 juni 2017 nr. 711). 

 

§ 9 A-7.Det fysiske miljøet 
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Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til 

tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane. 

Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som 

fagmyndigheitene til kvar tid tilrår. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, 

må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, 

trivselen og læringa til elevane. 

Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast 

slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar. 

Dersom ein elev eller forelder eller eit av råda eller utvala ved skolen der desse er 

representerte, ber om tiltak for å rette på fysiske miljøtilhøve, skal skolen snarast mogleg 

behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Om skolen ikkje innan 

rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i 

forvaltningsloven som om det var gjort enkeltvedtak. 

0 
Føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003 iflg. res. 20 des 2002 nr. 1735), endra med lover 21 juni 2013 nr. 98 (ikr. 1 aug 2013 iflg. 
res. 21 juni 2013 nr. 685), 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015), 9 juni 2017 nr. 38 (ikr. 1 aug 2017 iflg. res. 9 juni 2017 nr. 711). 

 

§ 9 A-8.Elevdeltaking i arbeidet med skolemiljøet 

Elevane skal få ta del i planlegginga og gjennomføringa av arbeidet for eit trygt og godt 

skolemiljø. 

Elevrådet kan oppnemne representantar til å vareta elevane sine interesser overfor 

skolen og styresmaktene i skolemiljøsaker. Dersom det finst eit arbeidsmiljøutval eller 

liknande organ ved skolen, kan elevane møte med opp til to representantar når utvalet 

behandlar saker som gjeld skolemiljøet. Representantane skal bli kalla inn til møta med 

talerett og rett til å få meininga si protokollert. Dei skal ikkje vere til stades når utvalet 

behandlar saker som inneheld opplysningar som er omfatta av lovfesta teieplikt. 

Representantane skal få den informasjonen dei treng, men ikkje opplysningar som er 

omfatta av lovfesta teieplikt. I den mon det trengst, har dei rett til opplæring for å skjøtte 

oppgåvene og fritak frå undervisninga. 

0 
Føyd til med lov 21 juni 2013 nr. 98 (ikr. 1 aug 2013 iflg. res. 21 juni 2013 nr. 685), tidlegare § 9a-8 endra paragrafnummer til § 9a-9, endra med 
lov 9 juni 2017 nr. 38 (ikr. 1 aug 2017 iflg. res. 9 juni 2017 nr. 711). 

 

§ 9 A-9.Informasjonsplikt og rett til å uttale seg 

Skolen skal informere elevane og foreldra om rettane i dette kapitlet. Skolane skal òg 

informere om aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 A-5 og om høvet til å melde saka til 

Fylkesmannen etter § 9 A-6. 

Dersom skolen finn ut at noko ved skolemiljøet kan skade helsa til elevane, skal elevane 

og foreldra snarast mogleg varslast om det. 

Samarbeidsutvalet, skoleutvalet, skolemiljøutvalet, elevrådet og foreldra skal haldast 

informerte om alt som er viktig for skolemiljøet, og så tidleg som mogleg takast med i 
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arbeidet med skolemiljøtiltak. Dei har rett til innsyn i all dokumentasjon som gjeld det 

systematiske arbeidet for eit trygt og godt skolemiljø, og har rett til å uttale seg og 

komme med framlegg i alle saker som er viktige for skolemiljøet. 

0 
Føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003 iflg. res. 20 des 2002 nr. 1735), endra med lover 21 juni 2013 nr. 98 (ikr. 1 aug 2013 iflg. 
res. 21 juni 2013 nr. 685), endra paragrafnummer frå § 9a-8, 9 juni 2017 nr. 38 (ikr. 1 aug 2017 iflg. res. 9 juni 2017 nr. 711). 

 

§ 9 A-10.Ordensreglement 

Kommunen skal gi forskrift om ordensreglement for den enkelte grunnskole, og 

fylkeskommunen skal gi forskrift om ordensreglement for den enkelte vidaregåande 

skole. 

Reglementet skal gi reglar om rettane og pliktene til elevane så langt dei ikkje er 

fastsette i lov eller på annan måte. Reglementet skal innehalde reglar om orden og 

oppførsel, om kva tiltak som kan nyttast mot elevar som bryt reglementet, og om korleis 

slike saker skal behandlast. 

Skolen kan berre nytte tiltak som er fastsette i ordensreglementet. Tiltaka skal ikkje 

innebere fysisk refsing eller anna krenkjande behandling. Før det blir teke avgjerd om 

tiltak, har eleven rett til å forklare seg munnleg for den som skal ta avgjerda. 

Ordensreglementet skal gjerast kjent for elevane og foreldra. Kravet i forvaltningsloven § 

38 første ledd bokstav c om kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje. 

0 
Føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003 iflg. res. 20 des 2002 nr. 1735), endra med lover 21 juni 2013 nr. 98 (ikr. 1 aug 2013 iflg. 
res. 21 juni 2013 nr. 685), endra paragrafnummer frå § 9a-9, 9 juni 2017 nr. 38 (ikr. 1 aug 2017 iflg. res. 9 juni 2017 nr. 711). 

 

§ 9 A-11.Bortvising 

Kommunen kan fastsetje i ordensreglementet at grunnskoleelevar kan visast bort frå 

undervisninga dersom dei bryt reglementet i alvorleg grad eller fleire gonger. Elevar på 1. 

til 7. årstrinn kan visast bort for enkelttimar eller resten av dagen, og elevar på 8. til 10. 

årstrinn kan visast bort for opp til tre dagar. 

Fylkeskommunen kan fastsetje i ordensreglementet at elevar i vidaregåande skole kan 

visast bort frå undervisninga i opp til fem dagar dersom dei bryt reglementet i alvorleg 

grad eller fleire gonger. Det kan like eins fastsetjast at elevar kan visast bort for resten av 

skoleåret dersom brota er særleg alvorlege. 

Rektor kan vedta bortvising etter å ha rådført seg med lærarane til eleven. 

Fylkeskommunen kan vedta at ein elev i vidaregåande skole skal visast bort for resten 

av skoleåret. Om ikkje kommunen eller fylkeskommunen fastset noko anna, kan rektor gi 

lærarar høve til å vise bort elevar frå si eiga undervisning for ei opplæringsøkt, men ikkje 

meir enn to klokketimar. 

Før det blir gjort vedtak om bortvising, skal ein ha vurdert andre tiltak. Foreldra skal 

varslast før ein elev på 1. til 7. årstrinn blir bortvist for resten av dagen. 

0 Føyd til med lov 9 juni 2017 nr. 38 (ikr. 1 aug 2017 iflg. res. 9 juni 2017 nr. 711). 
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§ 9 A-12.Tvangsmulkt 

For å sikre gjennomføringa av vedtak etter § 9 A-6 fjerde ledd kan Fylkesmannen og 

klageinstansen fastsetje tvangsmulkt for skoleeigaren. Avgjerd om tvangsmulkt kan 

gjerast samtidig med vedtak etter § 9 A-6 fjerde ledd eller seinare. 

Ei avgjerd om tvangsmulkt får verknad når skoleeigaren ikkje held fristen for 

gjennomføring av vedtaket etter § 9 A-6 fjerde ledd, og mulkta går inntil vedtaket er 

oppfylt. Ei avgjerd om tvangsmulkt får ikkje verknad dersom det blir uråd å rette seg etter 

vedtaket og den ansvarlege ikkje kan noko for dette. 

Avgjerda om tvangsmulkt skal behandlast i samsvar med reglane i forvaltningsloven 

kapittel IV og V. Skoleeigaren har ikkje klagerett. 

Mulkta går til statskassa. I særlege tilfelle kan tvangsmulkta reduserast eller falle bort. 

Departementet kan gi forskrift om kva slags tvangsmulkt som kan nyttast, og om kor stor 

mulkta skal vere. 

0 Føyd til med lov 9 juni 2017 nr. 38 (ikr. 1 aug 2017 iflg. res. 9 juni 2017 nr. 711). 

 

§ 9 A-13.Straffansvar 

Med bøter, fengsel i opp til 3 månader eller begge delar blir den straffa som forsettleg 

eller aktlaust, og alvorleg eller gjentekne gonger, bryt plikta etter § 9 A-4 første og andre 

ledd og § 9 A-5. Med bøter, fengsel i opp til 3 månader eller begge delar blir rektoren 

straffa som forsettleg eller aktlaust, og alvorleg eller gjentekne gonger, bryt plikta etter § 

9 A-4 tredje og fjerde ledd. 

Dersom § 9 A-4 første til fjerde ledd eller § 9 A-5 er brotne av nokon som handlar på 

vegner av skolen, kan skoleeigaren straffast, jf. straffeloven § 27. 

Fristen for forelding av straffansvaret er 5 år. 

0 Føyd til med lov 9 juni 2017 nr. 38 (ikr. 1 aug 2017 iflg. res. 9 juni 2017 nr. 711). 

 

§ 9 A-14.Erstatningsansvar og bevisbyrde 

Reglane i lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning kapittel 2 gjeld for saker om 

psykososialt skolemiljø etter reglane i dette kapitlet. 

Dersom det i saker etter første ledd ligg føre tilhøve som gir grunn til å tru at 

skoleeigaren ikkje har følgt reglane i eller i medhald av kapittel 9 A om psykososialt 

skolemiljø, skal dette leggjast til grunn med mindre skoleeigaren gjer noko anna truleg. 

0 Føyd til med lov 9 juni 2017 nr. 38 (ikr. 1 aug 2017 iflg. res. 9 juni 2017 nr. 711). 

 

§ 9 A-15.Forskrift om skolemiljøet 

Departementet kan gi forskrift om krav til skolemiljøet. 

0 Føyd til med lov 9 juni 2017 nr. 38 (ikr. 1 aug 2017 iflg. res. 9 juni 2017 nr. 711). 
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Bestilling av selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Kragerø 

Energi AS 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kragerø kontrollutvalg bestiller selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Kragerø Energi AS i tråd med 

fremlagt prosjektplan. Rapport forventes til første kontrollutvalg i ny periode høsten 2019. 

 

Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om fremdrift og eventuelle behov for endringer underveis i 

prosjektet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget gjennomførte i sitt møte 10.12.2018 sak 42/18 en vurdering av Plan for selskapskontroll 

mot slutten av planperioden 2015-2019. Følgende vedtak ble fattet: 

 

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan for selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Kragerø Energi AS 

fra Telemark kommunerevisjon IKS til neste møte. Av prosjektplanen skal det fremgå tidsperspektiv og 

kostnad for gjennomføring av revisjonen. Bestillingen innebærer en endring av vedtatt Plan for 

selskapskontroll 2016-2019. 

 

Saksopplysninger: 
Telemark kommunerevisjon IKS har levert vedlagte prosjektplan for eierskapskontroll i Kragerø Energi 

AS. I sin prosjektplan foreslår revisjonen følgende hovedproblemstilling: 

 

I hvilken grad styres konsernet Kragerø Holding AS i samsvar med Kragerø kommunes vedtak og 

forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring? 

 

Revisjonen viser til at Kragerø Energi Holding AS var omfattet av en overordnet eierskapskontroll 

gjennomført i 2017 – Rammer for eierstyring – opplæring, representasjon, avklaring og rapportering. De 

fremholder at denne selskapskontrollen bør innrettes også mot datterselskapene der det er naturlig. Videre 

viser de til at Monopolvirksomheten i Kragerø Energi AS er underlagt tilsyn fra NVE, og at det sist var 

ført tilsyn i 2016. Her ble det gitt flere avvik i tilsynsrapporten, og revisjonen vil undersøke om avvikene 

fra 2016 er lukket. Revisjonen viser også til at kontrollutvalget har bedt om at de særlig skal se på 

utbytteproblematikk. 
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Vi viser for øvrig til de avgrensninger, forslag til revisjonskriterier og valg av metoder som revisjonen 

viser til i sin prosjektplan. Revisjonen antyder oppstart i prosjektet i mai 2019, med leveranse i 

september/oktober, noe som betyr behandling i rapporten i møtet som i kontrollutvalgets møte- og 

arbeidsplan 2019 er satt til 2.12.2019. Det vil si at det vil være det nyvalgte kontrollutvalget for perioden 

2019-2023 som vil behandle rapporten. 

 

Forvaltningsrevisor vil legge frem forslaget til prosjektplan i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalgets viktigste oppgave i denne saken er å vurdere om problemstillingen synes å omfatte de 

spørsmål som utvalget ønsker svar på gjennom selskapskontrollen i Kragerø Energi AS. Videre skal 

kontrollutvalget vurdere om de finner at forslag til revisjonskriterier, avgrensning og metode synes å være 

i tråd med det utvalget ønsker. 

 

Vedlegg:  

Prosjektplan Kragerø Energi AS 

Tilbud selskapskontroll Kragerø Energi Holding AS 
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Utarbeidet dato/sign. 

21. januar 2019/ 

Kirsti Torbjørnson 

Kommune: 
 
 
Kragerø kommune 

Prosjekt: 

415008 Kragerø Energi AS – Kragerø kommune 

 

Prosjektplan - eierskapskontroll 

1. Bakgrunn 

 

Kontrollutvalget i Kragerø har bedt om prosjektplan for selskapskontroll av Kragerø Energi AS, jf. 

kontrollutvalgets vedtak i sak 42/18. I møtet ble det bedt om at vi særlig skulle se på 

utbytteproblematikk.  

 

Kragerø Energi AS er et holdingselskap med fire datterselskap. Datterselskapene driver både 

monopolvirksomhet og økonomisk aktivitet i konkurranse med andre. Kragerø Energi 

Holding AS var omfattet av en overordnet eierskapskontroll i Kragerø kommune i 2017, 

rettet mot eierstyringen i holdingselskapet. Denne selskapskontrollen bør derfor innrettes 

også mot datterselskapene, der det er naturlig.  

 

2. Problemstilling  

Kommunestyret i Kragerø har vedtatt generelle eierstyringsprinsipper i februar 2016, og 

vedtok eierstrategi for Kragerø Energi Holding AS i februar 2017.  

Vi foreslår følgende hovedproblemstilling: 

I hvilken grad styres konsernet Kragerø Holding AS i samsvar med Kragerø kommunes vedtak og 

forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring? 

Vi foreslår å undersøke: 

- Utforming av vedtekter for datterselskapene, innkalling og gjennomføring av 

generalforsamlinger i datterselskapene, valg av styre i datterselskapene m.m sett i forhold til 

relevant regelverk, eierstyringsprinsipper og anbefalinger om god eierstyring. 

- Om konsernet ivaretar samfunnsansvar i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger 

(etiske retningslinjer, rutiner for varsling, grønt skifte m.m.).  

- Om eierstyring og utbytte håndteres i samsvar med aksjelov og kommunens eierstrategi for 

selskapet. 

- Om avvikene etter NVE-tilsyn med nettvirksomheten i 2016 er lukket. 

 

3. Kilde for revisjonskriterier 

Kriteriene for denne selskapskontrollen vil vi først og fremst hente fra gjeldende lovverk og 

fra Kragerø kommunes eierstyringsprinsipper og vedtatt eierstrategi for Kragerø Energi 
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Holding AS. Vi vil også utlede kriterier fra KS’s anbefalinger om eierskap (KS) og eventuelt fra 

NUES1. Aktuelle kriterier kan være: 

 Kommunen bør avklare om kommunens selskap skal kunne danne konsern  

 Kommunen bør ha føringer for styrevalg i konsern, evt. følge KS-anbefalinger for styrevalg i 

konsern.  

 Generalforsamlingen i morselskapet bør sikre at kommunestyrets vedtak og forutsetninger 

blir ivaretatt i konsernet.  

 Konsernet bør ha tiltak som sikrer ivaretakelse av samfunnsansvar, etikk og varsling i 

datterselskapene, i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger.  

 Kommunen bør ha tiltak som sikrer kommunen tilstrekkelig informasjon om 

datterselskapene.  

 Beslutninger om utbytte fra konsernet bør håndteres i samsvar med aksjeloven og 

eierstrategiens føringer for utbyttenivå og hensynet til konsernets handlingsrom.  

4. Avgrensning 

Monopolvirksomheten er underlagt tilsyn fra NVE, og det var sist tilsyn med Kragerø Energi AS i 2016. 

Det ble gitt flere avvik i tilsynsrapporten.  Vi foreslår at vi ikke undersøker nettvirksomheten og skillet 

mellom nettvirksomheten (monopolvirksomheten) og konkurranseutsatt virksomhet, ut over om 

avvikene fra 2016 er lukket. 

5. Metode 

Kragerø kommune eier direkte eller indirekte alle aksjene. Det er dermed innsynsrett etter 

kommuneloven § 80 i alle selskapene i konsernet.  

Kontrollen vil bli gjennomført i samsvar med standard for forvaltningsrevisjon RSK 001 og Veileder i 

selskapskontroll (Norges kommunerevisorforbund).  

Vi vil kartlegge fakta ved hjelp av intervjuer, dokumentgjennomgang og eventuell regnskapsanalyse. 

Det er aktuelt å intervjue styreleder og daglig leder i konsernet, og det kan være aktuelt å intervjue 

tilsvarende funksjoner i ett eller flere av datterselskapene. Når det gjelder tiltak for samfunnsansvar, 

etikk og varsling, vil vi undersøke om selskapene har etablert rutiner/tiltak. Vi vil ikke gjennomføre 

spørreundersøkelser eller liknende kartlegginger blant ansatte i selskapet. Når det gjelder lukking av 

avvik i tilsynsrapport, vil vi se på hva som er rapportert tilbake til NVE, og eventuelt gjøre helt enkle 

undersøkelser i tilknytning til det. Dersom det skal gjøres dypere undersøkelser av disse punktene, 

forutsetter det økt tidsbruk. 

6. Milepæler 

Oppstart Mai 2019 

Høring September 2019 

Leveranse til Temark IKS September/oktober 2019 

Kontrollutvalgsmøte Møteplan ikke fastsatt  

 

                                                           
1 Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse, revidert anbefaling per oktober 2018 
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SSShL
‘ II TËLEMARK

KOMMUNEREVISJON IKS

Hovedkontor:
Postboks 2805, 3702 Skien
Tif.: 35917030
e-post: post-tkr@tekomrev.no

Distriktskontor:
Postboks 83, 3833 BØ
Tif. : 35 05 90 00

Kontrollutvalget i Kragerø kommune
vi Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS otk

Tilbud - selskapskontroll Kragerø Energi AS

Vi viser til Kragerø kontrollutvalgs vedtak i sak 42/18. Vedlagt følger tilbud på selskapskontroll i
Kragerø Energi AS.

Vi kan gjennomføre selskapskontrollen i samsvar med vedlagte prosjektplan for kr 75 000.
Prisen inkluderer nødvendige reiser, presentasjon av kontrollrapporten for kontrollutvalget og
eventuell presentasjon i kommunestyret etter avtale.

Skien, 21.01.2019
Telemark kommunerevisjon IKS

leder for forvaltni gsrevisjon

Telemark kommunerevisjon IKS, Postboks 2805, 3702 Skien
e-post: post-tkr@tekomrev.no
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Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019 forvaltningsrevisjon 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet datert 14.1.2019 tas til 

orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kommuneloven § 79 og Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner stiller krav til revisors 

vandel, uavhengighet og objektivitet. Disse forholdene er vesentlige for å sikre tillit til det arbeidet revisor 

gjør i kommunen. Av forskriftens § 15 første ledd fremgår følgende: 

 

Den som foretar revisjon skal løpende vurdere sin uavhengighet. Oppdragsansvarlig revisor skal hvert 

år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. 

 

Egenvurdering er avgitt av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson (datert 14.1.2019). 

Egenvurderingen konkluderer med at oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor oppfyller kravene til vandel, 

uavhengighet og objektivitet i kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften §§ 13-15. Egenvurderingen 

følger vedlagt.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Det å etterspørre revisors egenvurdering av uavhengighet og objektivetet inngår som en del av 

kontrollutvalgets påseansvar for forsvarlig revisjon. 

 

Vedlegg:  

Kragerø kommune – uavhengighetserklæring 2019 FR 
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‘ mi TELEMARK

KOMMUNEREVISJON 11(5
Hovedkontor:Kontrollutvalget i Kragerø
Postboks 2805, 3702 Skien

v/Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Tif.: 35 91 70 30
Postboks 4 e-post: post-tkr@tekomrev.no

3833 Bø i Telemark
Distriktskontor:
Postboks 83, 3833 Bø
Tif.: 35 05 90 00

Foretaksregisteret:
985 867 402

Vår ref.: i 9/60/tork
Deres ref.:
Arkivkode: 71 5020

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet - forvaltningsrevisjon

Kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften stiller krav til vandel, uavhengighet og objektivitet
hos revisor.

I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en
skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Kirsti Torbjørnson er
oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjonsprosjekter som Telemark kommunerevisjon IKS
gjennomfører i Kragerø kommune. Egenvurdering av uavhengighet og objektivitet følger vedlagt.

Vandelsattest er dokumentert ved ansettelse i Telemark kommunerevisjon IKS.

Skien, 14.01.2019
Telemark kommunerevisjon IKS

i(dh: ,t’
Mette Nilsen
sekretær

Vedlegg: Skriftlig egenvurdering av uavhengighet og objektivitet
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Vedlegg: Skriftlig egenvurdering av uavhengighet og objektivitet for
forvaltningsrevisjonsprosjekt i Kragerø kommune

Pkt 1: Undertegnede har ikke ansettelsesforhold hos andre arbeidsgivere enn i Telemark
Ansettelsesforhold kommunerevisjon IKS

Pkt 2: Medlem i Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som Kragerø
styrende organer kommune deltar i.

Pkt 3: Delta eller inneha Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som kan føre
funksjoner i annen til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.
virksomhet, som kan
føre til interessekonflikt
eller svekket tillit
Pkt 4: Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har en tilknytning til Kragerø kommune som

har betydning for uavhengighet og objektivitet.

Pkt 5: Rådgivnings- eller Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester som er egnet til å påvirke
andre tjenester som er min habilitet overfor Kragerø kommune.
egnet til å påvirke
revisors habilitet
Pkt 6: Tjenester under Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Kragerø kommune som hører inn under
kommunens egne kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.
ledelses- og
kontrolloppgaver
Pkt 7: Opptre som Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Kragerø kommune.
fullmektig for den
revisjonspliktige
Pkt 8: Andre særegne Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten
forhold til uavhengighet og objektivitet.

Skien, 14.01.2019
Telemark kommunerevisjon IKS

/,L-L: i
Kirsti Torbjørnson
oppdragsansvarlig for forvaltningsrevisjon
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Arkivsak-dok. 19/02850-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 04.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Orienteringer fra revisor 4.2.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har et påseansvar for at det blir gjennomført forsvarlig revisjon i kommunen. For å holde 

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

fortløpende gjennom året. 

 

Saksopplysninger: 
Revisor orienterer om eventuelle aktuelle saker i den løpende revisjonen og oppdrag den jobber med i 

Kragerø kommune. 
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Arkivsak-dok. 19/02867-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 04.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 4.2.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
 

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

a. 13.12.2018: 

i. RS 15/18 Melding om vedtak i Kragerø kontrollutvalg – Møte- og arbeidsplan 

2019 

ii. PS 90/18 Kapitalforhøyelse i Kragerø Energi Holding AS 

iii. PS 94/18 Leiekontrakt kontorlokaler 

iv. PS 96/18 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 Kragerø 

v. PS 97/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 

b. 27.12.2018: 

i. PS 98/18 Leiekontrakt kontorlokaler 

c. 17.01.2019: 

i. RS 3/19 Lovlighetskontroll vedr. avgjørelsen av leie, Kommunale kontorer – 

Leiekontrakt B13 

ii. PS 2/19 Rapport fra selskapskontroll i Kragerø Fjordbåtselskap IKS 

2. Svar på henvendelse til kontrollutvalget vedr. uttalelse fra ordfører 

3. Sannidal barnehage – rapport etter tilsyn iht. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler mv. 

4. NKRF kontrollutvalgskonferanse 30.-31.1.2019 

5. FKT fagkonferanse 4.-5.6.2019 

6. Invitasjon til kurs om ny kommunelov 

7. Vårkonferanse Temark 26.4.2019 

8. Neste møte 

 

 

Vedlegg:  

Sannidal barnehage - rapport 
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Arkivsak-dok. 19/02857-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 04.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 4.2.2019 
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