
Meeting Book: Arendal kontrollutvalg (23.01.2019) 

Arendal kontrollutvalg 

Date: 2019-01-23T09:00:00 

Location: Arendal Kultur- og rådhus, Komitérom 254 Strømsbu 

Note: 

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

 

Vara møter bare etter eget varsel. 

 

I tillegg møter følgende: 

Rådmann Harald Danielsen, sak 1/19          kl. 09:00 

Kirkeverge Arnold Lundvall, sak 1/19          kl. 09:00 

Juridisk seniorrådgiver Ingunn Kilen Thomassen, sak 2/19 ca. kl. 09:30 

Saksbeh. fra enhet kommunalteknikk og geodata, sak 3/19 ca. kl. 09:50 
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Arkivsak-dok. 19/00043-2 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 23.01.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 23.1.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkalling til møte 23.1.2019 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 19/00043-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 23.01.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 12.12.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 12.12.2018 godkjennes. 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Arendal kontrollutvalg 12.12.2018 
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Møteprotokoll  
 

Arendal kontrollutvalg 

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

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

varamedlemmer: 
- 

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

Kommunalsjef økonomi Bente Rist, sak 67-68/18 

Rådgiver økonomi Tone Fjeldstrøm Trydal, sak 68/18 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes 

Daglig leder Aust-Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke, sak 67-

73/18 
  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

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

Møteprotokoll 

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

Saker til behandling 

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

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

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

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

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

72/18 18/00143-15 Referatsaker 12.12.2018 11 

73/18 18/00149-15 Eventuelt 12.12.2018 12 

    

 

Sak 68/18 ble behandlet før sak 67/18. 

 

 
Arendal, 12.12.2018 

 

 

Per-Jakob Haakstad      Benedikte Muruvik Vonen 

Kontrollutvalgsleder      Rådgiver 
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Møteinnkalling 

8/18 Godkjenning av innkalling 12.12.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 12.12.2018 8/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkalling til møte 12.12.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Innkalling til møte 12.12.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

8/18 Godkjenning av protokoll fra 21.11.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 12.12.2018 8/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 21.11.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 21.11.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

66/18 Orientering om beredskap i Arendal kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 12.12.2018 66/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Prosjektleder Hans Birger Nilsen orienterte om kommunens beredskapsarbeid og svarte på 

spørsmål. Overordnet ROS-analyse vedtatt våren 2018. Skal utarbeide egen kommunedelplan 

for samfunnssikkerhet og beredskap. Tilpasses raske endringer i samfunnet. Arendal Eiendom 

lager oversikt over kommunale tilfluktsrom og deres tilstand (frist høsten 2019). 

Sivilforsvaret gjør tilsvarende prosess for private tilfluktsrom. Mer fokus på hvilke ressurser 

kommunen har og hvordan få tak i det de mangler, enn detaljerte tiltakskort. Ordinær drift av 

øvrige tjenester ved krise i en tjeneste, og mest mulig ordinær drift av organisasjonen også i 

krise. Krisekommunikasjonsstab øver ofte. Oppegående psykologisk kriseteam. 

Forebyggende arbeid. Adressebasert varsling på SMS. Stort snøfall fortsatt ett av de mest 

relevante scenarioene. Rollefordeling ifht. andre instanser. NVE kartverk for kvikkleire og 

flom. 

 

Tilleggsforslag fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget ber om ny orientering om ny kommunedelplan samfunnssikkerhet og 

beredskap og oversikt over tilstand tilfluktsrom i løpet av høsten 2019. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om ny orientering om ny 

kommunedelplan samfunnssikkerhet og beredskap og oversikt over tilstand tilfluktsrom i 

løpet av høsten 2019. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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67/18 Orientering om budsjett 2019 Arendal kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 12.12.2018 67/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kommunalsjef økonomi Bente Rist orienterte om vedtatte endringer i budsjett 

2019/handlingsplan 2020-2022 for Arendal kommune i forhold til rådmannens forslag, og 

svarte på spørsmål. Store utfordringer med å få ned utgiftene til tjenestene i tråd med vedtaket 

for handlingsplanperioden. Benytter KS’ prognosemodeller. Største element for endring fra 

2019 til 2020 er ny kommunelov med endret minimumsavdrag. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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68/18 Oppfølging av bystyrets vedtak - Arendal 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 12.12.2018 68/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kommunalsjef økonomi Bente Rist innledet kort om nytt system Stratsys, hvor alle endelige 

vedtak i bystyret, formannskapet og kommuneplanutvalget registreres og sorteres. Rådgiver 

økonomi Tone Fjeldstrøm Trydal orienterte kort om rutiner knyttet til systemet og viste 

eksempler, og svarte på spørsmål. Status på vedtak vil bli gjort synlig på innbyggerportalen i 

løpet av 1. kvartal 2019, med brukerveiledning. Oversikt over saker i arbeid skal legges ved 

tertialrapporter og årsrapport, første rapportering 1. tertial 2019. 

 

Tilleggsforslag fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget ber om en ny orientering i forbindelse med orientering om 1. tertial 2019. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om en ny orientering i forbindelse med 

orientering om 1. tertial 2019. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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69/18 Sak oversendt fra bystyret: Norac stadion Arendal 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 12.12.2018 69/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Forslag til vedtak blir fremsatt i møtet. 

 

 

Møtebehandling 

Leder redegjorde for bakgrunnen for saken. Han ga overfor bystyret uttrykk for at forslaget til 

vedtak (= endelig vedtak) var uklart, og ga sin tolkning av oppdraget til bystyret, som han 

oppfattet at han fikk gehør for der. Kontrollutvalget drøftet vedtak fra bystyret sak 18/175 

Norac stadion og KU-leder sine innspill omkring dette. Etter drøftinger kom utvalget frem til 

følgende operasjonalisering av bystyrets vedtak: 

 

Bystyret ønsker kontroll av prosjektregnskapet omkring Norac stadion: 
- Er regnskapet korrekt? 

- Avvik fra opprinnelig budsjett (beløp)? 

- Årsak til avvik? 

- Hvem har vedtatt budsjettøkningene underveis, og på hvilket grunnlag? 

- Forelå det risikoopplysninger for ev. endringer allerede på opprinnelig vedtakstidspunkt (var 

saken forsvarlig utredet)? 

- Hva er kommunens andel av driftsutgiftene, og hvordan er dette gjort kjent? 

- Hva er Noracs faktiske bidrag i prosjektet, og hvilken sikkerhet er knyttet til disse inntektene? 

- Hva er læringspoengene i saken for bystyret? 

 

Gjennomføring av undersøkelsen vil trolig kreve tilleggsressurser for gjennomføring av øvrig 

vedtatte forvaltningsrevisjonsprosjekter i inneværende planperiode. Dette blir tatt opp i 

forbindelse med leveranse av denne undersøkelsen. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget bestiller en undersøkelse fra Aust-Agder Revisjon IKS på bakgrunn av 

vedtak i bystyret sak 18/175 og drøftinger i kontrollutvalget, til kontrollutvalgets møte i mars 

2019.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget bestiller en undersøkelse fra Aust-Agder Revisjon IKS på bakgrunn av 

vedtak i bystyret sak 18/175 og drøftinger i kontrollutvalget, til kontrollutvalgets møte i mars 

2019.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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70/18 Foranalyse Pleie og omsorg - Arendal kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 12.12.2018 70/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Pleie og omsorg til neste 

møte fra Aust-Agder Revisjon IKS, på grunnlag av gjennomført analyse og drøftinger i møtet. 

 

 

Møtebehandling 

Daglig leder Aust-Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke la frem foranalyse Pleie og 

omsorg og svarte på spørsmål. 

 

Endringsforslag fremsatt i møtet: 

Fra: «…til neste møte…» til: 

«…til kontrollutvalgets møte i mars 2019…» 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med endringsforslag fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Pleie og omsorg til 

kontrollutvalgets møte i mars 2019 fra Aust-Agder Revisjon IKS, på grunnlag av gjennomført 

analyse og drøftinger i møtet. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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71/18 Orienteringer fra revisor 12.12.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 12.12.2018 71/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes orienterte om løpende revisjonsoppgaver 

og svarte på spørsmål. Revisjonen jobber etter overordnet revisjonsstrategi. Tema som ble 

referert: 
- Møte med stab økonomi og AKST 

- Ny regnskapsfaglig leder i AKST 

- Forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø i skole og barnehage opp i bystyret 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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72/18 Referatsaker 12.12.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 12.12.2018 72/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

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

a. 29.11.2018: 

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

arbeidsplan 2019 Arendal KU) 

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

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

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

v. PS 18/175 Norac stadion 

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

Kontrollutvalget står ved sitt vedtak. 

3. NKRF kontrollutvalgskonferanse 30.-31.1.2019 Gardermoen 

4. FKT fagkonferanse 4.-5.6.2019 Kristiansand 

5. Temark vårkonferanse 26.4.2019 

6. Neste møte 23.1.2019 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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73/18 Eventuelt 12.12.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 12.12.2018 73/18 

 

 

  

 

Møtebehandling 
- Kontrollutvalget ønsker en orientering om hvordan kommunen ivaretar sin del av ansvaret 

vedr. kirkebyggene, gravlundene og krematoriet i kommunen. 

- Kontrollutvalget ønsker en orientering om hvordan kommunen ivaretar krav i 

forvaltningsloven og helse- og omsorgsloven om fullmektiger for brukere (etterlevelse). 

- Kontrollutvalget ønsker en orientering om oppfølging av bystyrevedtak fra 2016 om årlig 

tilsynsgebyr for periodiske tjenester. Blir tjenestene levert, og hvordan kommuniseres 

informasjon om utføring av tjenestene ut til eiere? (F.eks. vedr. eiendommer med innlagt 

vann/avløp som ikke er tilknyttet det kommunale vann-/avløpssystemet.) 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 19/00212-3 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 23.01.2019 

 

 

 

   

 

 

Kommunens ansvar vedr. kirkebygg, gravlunder og krematorium 

Arendal 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget ba i sitt møte 12.12.2018 under sak 73/18 Eventuelt om en orientering om hvordan 

kommunen ivaretar sin del av ansvaret vedr. kirkebyggene, gravlundene og krematoriet i kommunen. 

 

Saksopplysninger: 
For å få en oversikt over hvordan arbeidet er fordelt, hvordan det kommunale ansvaret ivaretas og 

hvordan samarbeidet mellom kirke og kommune faktisk fungerer på dette området, vil rådmann Harald 

Danielsen og kirkeverge Arnold Lundvall stille i møtet for å orientere. 
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Arkivsak-dok. 19/00221-3 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 23.01.2019 

 

 

 

   

 

 

Fullmektiger for brukere innen helse og omsorg Arendal 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget ba i sitt møte 12.12.2018 under sak 73/18 om en orientering om hvordan kommunen 

ivaretar/etterlever krav i forvaltningsloven og helse- og omsorgsloven om fullmektiger for brukere. 

 

Saksopplysninger: 
Saken tar utgangspunkt i forvaltningsloven § 12 (advokat eller annen fullmektig), som lyder slik: 

 

En part har rett til å la seg bistå av advokat eller annen fullmektig på alle trinn av saksbehandlingen. 

Som fullmektig kan brukes enhver myndig person eller en organisasjon som vedkommende er medlem av. 

Forvaltningsorganet kan likevel tilbakevise den som uten å være advokat, søker erverv ved å opptre for 

andre i forvaltningssaker, men ikke i saker der vedkommende har rett til å yte rettshjelp etter 

domstolloven § 218. Tjenestemann tilsatt ved forvaltningsorgan innenfor det forvaltningsområde som 

saken hører under, kan ikke opptre som fullmektig. 

Alle henvendelser i en sak kan gjøres ved fullmektig, og parten har rett til å ha med seg fullmektig når 

han møter personlig for forvaltningsorganet. Alle meddelelser og henvendelser fra forvaltningsorganet 

skal skje til partens fullmektig forsåvidt forholdet dekkes av fullmakten. Når det finnes hensiktsmessig, 

kan parten også underrettes direkte. Parten kan kreve å bli underrettet ved siden av eller i stedet for 

fullmektigen. 

Fullmektig som ikke er advokat, skal legge frem skriftlig fullmakt. Advokat behøver ikke å legge frem 

skriftlig fullmakt, med mindre forvaltningsorganet finner grunn til å kreve det. 

 

Kontrollutvalget stiller i utgangspunktet spørsmål om hvordan kommunens praksis er i forhold til å la 

brukere innen kommunens helse- og omsorgstjenester faktisk la seg bistå eller representere av advokat 

eller annen fullmektig i forbindelse med behandlingen av deres saker. I hvilken grad blir f.eks. brukere 

orientert om denne rettigheten? 
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Rådmannen ved juridisk seniorrådgiver Ingunn Kilen Thomassen vil orientere i saken og svare på 

spørsmål. 

 

 



3/19 Tilsyns-/kontrollgebyr separate avløpsanlegg Arendal - 19/00220-5 Tilsyns-/kontrollgebyr separate avløpsanlegg Arendal : Tilsyns-/kontrollgebyr separate avløpsanlegg Arendal
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Arkivsak-dok. 19/00220-5 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 23.01.2019 

 

 

 

   

 

 

Tilsyns-/kontrollgebyr separate avløpsanlegg Arendal 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget ba i sitt møte 12.12.2018 under sak 73/18 Eventuelt om en orientering om hvordan 

bystyrevedtak fra 2016 om årlig tilsynsgebyr for periodiske tjenester er fulgt opp. Det ble stilt spørsmål 

om tjenestene faktisk blir levert, og hvordan informasjon om utføring av tjenestene kommuniseres ut til 

eiere. Forespørselen var knyttet til eiendommer med innlagt vann/avløp som ikke er tilknyttet det 

kommunale vann-/avløpssystemet. 

 

Saksopplysninger: 
Ny Forskrift om gebyr for saksbehandling med avløpsanlegg ble sendt på høring av bystyret i deres møte 

27.10.2016 sak 168/16, og forskriften ble vedtatt av bystyret etter avsluttet høringsrunde 2.2.2017 sak 

17/22. Det var ikke kommet inn høringsuttalelser. Av saksfremlegget til bystyret 27.10.2016 fremgår at 

det skulle innføres et nytt gebyr for tilsyn og kontroll med avløpsanlegg som ikke er tilknyttet det 

kommunale vann- og avløpssystemet. Saksfremlegget og den vedtatte forskriften følger ved saken. 

 

Gebyret «Tilsyn/kontrollgebyr separate avløpsanlegg» kom så inn i budsjett/handlingsplan for 2018 med 

beløp kr 500. Første fakturering ble gjennomført rett før jul 2018. Kontrollutvalgets forespørsel kan deles 

i to hoveddeler: 

- Hvordan er vedtaket om det nye gebyret kommunisert ut til de som blir berørt? Under dette 

punktet kan også informasjon om hvordan høringsrunden ble gjennomført være aktuell. 

- Hvilke tjenester er levert, dvs. hvilke tilsyns- og kontrolltiltak er gjennomført på dette området i 

2018? Under dette punktet er det aktuelt å merke seg at det av saksfremlegget til bystyret 

27.10.2016 bl.a. fremgår at ikke alle oppgavene knyttet til kontroll og tilsyn vil medføre fysisk 

kontroll av avløpsanlegget. 

 

Enhetsleder kommunalteknikk og geodata Jon Øystein Dalsmo har oversendt en skriftlig fremstilling i 

saken, som følger vedlagt. Av denne fremgår at bakgrunnen for at tilsyns-/kontrollordningen er en rapport 

fra Fylkesmannen i 2010. Av fremstillingen fremgår også hvordan forskriften og gebyret er bekjentgjort, 

og hva kommunen har gjort for å tilpasse seg krav som alle kommuner etter hvert må tilpasse seg på 

området. Her står også beskrevet hvilke tilsyn og kontroller som er gjennomført så langt, og bakgrunnen 

for at eiere pålegges et årlig gebyr fremfor å måtte betale for enkelttilsyn. 
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Saksbehandler vil stille i møtet for å besvare spørsmål og eventuelt orientere nærmere i saken. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Så vidt sekretariatet kan se, har rådmannen her gjennomført de tiltak som er nødvendige med en god 

praktisk tilnærming.  

 

 

 

Vedlegg:  

Tilsyn separate avløpsanlegg – Kontrollutvalget 23.01.2019 

Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av separate avløpsanlegg (vedtatt 2017-02-02) 

Nye bestemmelser i Forskrift om gebyr for saksbehandling med avløpsanlegg – saksfremlegg bystyret 

2016-10-27 
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Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av separate 
avløpsanlegg, Arendal kommune

Hjemmel: Fastsatt av Arendal kommune xx.xx.2016 med hjemmel i forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om 
begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot 
forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 52a.

§1. Virkeområde
Forskriften gjelder for kommunens saksbehandling og kontrolltiltak av avløpsanlegg i 
medhold av forurensningsforskriften kapitel 11, 12 og 13.

§ 2. Definisjoner 
Avløpsanlegg
Anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av disse hoveddelene: 
avløpsnett, renseanlegg og utslippsordning. Dette inkluderer slamavskillere og tette tanker. 

Handlingsprogram og årsbudsjett
Den konkrete årlige oppfølging av kommuneplanen. Handlingsprogrammet har et fire-års 
perspektiv, og vedtas hvert år i desember måned. Handlingsprogram inneholder kommunens 
gjeldende gebyrsatser. Satsene justeres årlig gjennom vedtak i bystyret.

Gebyrpliktig
Tiltakshaver. For eksisterende avløpsanlegg er eieren av anlegget i alle tilfeller gebyrpliktig.  

Boenhet
Bolig, fritidsbolig/hytte eller annen bygning med ett eller flere rom, med separat inngang samt 
eget bad/wc og kjøkkendel.

§ 3. Gebyrpliktige tjenester
Kommunen kan kreve gebyr for:
a)  Behandling av søknader etter forurensningsforskriften § 12-4 og § 13-4.
b) Behandling av søknad om endring av eksisterende utslippstillatelse.
c) Kontrolltiltak som skal sikre at forurensningsforskriften kapittel 11-13 eller vedtak i 

medhold av disse kapitlene blir fulgt.
e)  Krav om tiltak på eksisterende anlegg, både med og uten utslippstillatelse. For anlegg 

som oppfyller kravene i gjeldende utslippstillatelse, skal vilkårene i forurensningsloven
§18 være oppfylt.

e)  Krav om søknad for søknadspliktig anlegg uten utslippstillatelse.
f)  Krav om søknad for anlegg der det er innført søknadsplikt i medhold av lokal forskrift med 

hjemmel i forurensningsforskriften § 12-13.

Saksbehandlingsgebyr skal betales også ved avslag på søknad om utslippstillatelse.

§ 4. Gebyrsatsene
Kommunen fastsetter Handlingsprogram og årsbudsjett. Handlingsprogram og årsbudsjett 
med gebyrsatser vedtas årlig av bystyret. 

Gebyrsatsene skal utmåles med utgangspunkt i at gebyrene samlet sett skal dekke 
kommunens utgifter til tjenestene fullt ut (selvkostprinsippet). Eventuelt overskudd eller 
underskudd innarbeides i gebyrgrunnlaget for senere budsjettår. 
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Det betales ett kontrollgebyr pr avløpsanlegg. For felles anlegg fordeles gebyret på antall 
boenheter tilknyttet anlegget.

Anlegg som består av separat rensing for gråvann og sortvann betaler ett kontrollgebyr.

§ 5. Innbetaling av gebyrer
Gebyrpliktig er ansvarlig for innbetaling av gebyr. 

Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr når søknad er behandlet.

Gebyr for kontrolltiltak fastsettes som årlig gebyr.

§ 6. Innkreving av gebyrer
Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. forurensningsloven § 52a og 
tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 7. 

§7. Fritak for kontrollgebyr
Eiendommer som er ubebodd i lengre periode enn et kalenderår og har innvilget fritak fra 
slamtømmeordning kan etter skriftlig søknad innvilges fritak fra kontrollgebyr.

§ 8. Klage 
Bystyrets vedtak om gebyrsatser som fremkommer av Handlingsprogram og årsbudsjett, er 
en forskrift og kan ikke påklages. 

Enkeltvedtak truffet i medhold av forskriften kan påklages til kommunen innen 3 (tre) uker fra 
meddelelese om vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven §27 og §28. 

Kommunen kan frafalle påløpt kontrollgebyr helt eller delvis dersom særlige grunner tilsier 
det.

§ 9. Ikrafttredelse 
Forskriften trer i kraft fra det tidspunktet bystyret beslutter.
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ARENDAL KOMMUNE
Saksfremlegg

Referanse: 2015/137 / 6
Ordningsverdi: M30/&00

Vår saksbehandler
Katarzyna Alfsen, tlf 

Saksgang:

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Formannskapet

Bystyret

Nye bestemmelser i Forskrift om gebyr for saksbehandling med 
avløpsanlegg

Rådmannens forslag til vedtak:

Arendal bystyre vedtar å legge forslag til nye bestemmelser i § 2, 3, 4, 5, 7 og 8 i lokal forskrift om 
gebyrer for saksbehandling med avløpsanlegg i Arendal kommune ut på høring. Høringsfristen settes til 
6 uker. Eventuelle forslag til endringer tas opp til vurdering før forskriften endelig vedtas.

Vedlegg

Vedlegg:

1 Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av separate avløpsanlegg, Arendal kommune

Bakgrunn / Saksfremstilling:
Saken gjelder revidering av Forskrift om gebyr for saksbehandling med avløpsanlegg vedtatt av Arendal 
bystyre 28.05.2015. Dette for å ivareta kommunens lovpålagte myndighetsoppgaver innen 
avløpsområdet. Forskriften gjelder anlegg omfattet av kapittel 12 og kapittel 13 i forurensningsforskriften.

Forskrift om gebyr innførte engangsgebyr for kommunens saksbehandling av utslippstillatelser for 
private avløpsanlegg. Det betyr at kommunens kostnader for saksbehandling av utslippsøknader dekkes 
av den ansvarlige for utslippet. Dette da de ordinære avløpsgebyrene for eiendommer tilknyttet offentlig 
avløp kun skal dekke utgifter til investering og drift av kommunale anlegg for avløpsvann og ikke 
kommunens forvaltning av myndighet på avløpsområdet.

I tillegg til ansvar for saksbehandling av utslippssaker har kommunen også plikt til å utføre tilsyn og 
kontrolltiltak av avløpsanlegg i henhold til forurensningsforskriften § 12-2 og §13-2.

For å ivareta kommunens lovpålagte myndighetsoppgaver innen avløpsområdet er det viktig å utvide 
gebyrforskriften til å gjelde også for tilsyn og kontrolltiltak av separate avløpsanlegg. Det er derfor behov 
for revisjon av gebyrforskriften.

De nye bestemmelsene i § 2, 3, 4, 5, 7 og 8 i forskriften:
§ 2. Definisjoner
Boenhet
Bolig, fritidsbolig/hytte eller annen bygning med ett eller flere rom, med separat inngang samt eget 
bad/wc og kjøkkendel.

§ 3. Gebyrpliktige tjenester
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c)  Kontrolltiltak som skal sikre at forurensningsforskriften kapittel 11-13 eller vedtak i medhold av disse 
kapitlene blir fulgt.

e)  Krav om tiltak på eksisterende anlegg, både med og uten utslippstillatelse. For anlegg som oppfyller 
kravene i gjeldende utslippstillatelse, skal vilkårene i forurensningsloven §18 være oppfylt.

e)  Krav om søknad for søknadspliktig anlegg uten utslippstillatelse.
f)  Krav om søknad for anlegg der det er innført søknadsplikt i medhold av lokal forskrift med hjemmel i 

forurensningsforskriften § 12-13.

§ 4. Gebyrsatsene
Det betales ett kontrollgebyr pr avløpsanlegg. For felles anlegg fordeles gebyret på antall boenheter 
tilknyttet anlegget.

Anlegg som består av separat rensing for gråvann og sortvann betaler ett kontrollgebyr.

§ 5. Innbetaling av gebyrer
Gebyr for kontrolltiltak fastsettes som årlig gebyr.

§ 7. Fritak for kontrollgebyr
Eiendommer som er ubebodd i lengre periode enn et kalenderår og har innvilget fritak fra 
slamtømmeordning kan søke om fritak fra kontrollgebyr. Det skal søkes skriftlig om fritak fra 
kontrollgebyr.

§ 8. Klage
Kommunen kan frafalle påløpt gebyr helt eller delvis dersom særlige grunner tilsier det.

Vurderinger:
Det er i dag mye oppmerksomhet omkring myndighetenes forvaltning av vassdrag og sjøområder i 
Norge. Vannforskriften, som implementerer EUs vanndirektiv i Norge, stiller strenge krav til miljøtilstand 
og setter frister for måloppnåelse. 

Avløp fra både offentlige og private avløpsanlegg, kan bidra til negativ miljøpåvirkning i 
vannforekomstene og statlige myndigheter følger nå nøye med om de ansvarlige sektorer og 
myndigheter gjennomfører nødvendige tiltak for at miljømålene i vann og sjø oppnås. 

Arendal kommune deltar, sammen med 9 andre kommuner i Aust- Agder og Tellemark, i arbeidene med 
oppfølging av vannforskriften i Nidelva vannområdet.

I forbindelse med utarbeidelse av tiltaksplan for det aktuelle vannområdet, har Arendal bystyre i vedtak 
datert 27.03.2016 tatt forslaget til tiltaksanalyser for Nidelva vannområdet til orientering. Arendal bystyre 
var enig i foreslåtte prioritering av vannforekomster for planperioden 2015-2021. Målet med 
tiltaksanalysen er å vurdere mulige tiltak for forbedre vannmiljøet og kunne oppnå god økologisk status i 
vannforekomstene innen 2032. 

Det er flere vannforekomster i kommunen som er resipient for avløp fra husholdninger. Utslipp fra 
husholdninger i spredt bebyggelse er i tiltaksanalysen vurdert som en av de påvirkningene som fører til 
forurensning av vannforekomstene. Ukontrollert avløp fra spredt bebyggelse gir økt tilførsel av 
næringsalter, økt algevekst, begroing og oksygensvikt i bunnvannet i vannforekostene.

Kommunene jobber kontinuerlig med å oppfylle pålagte myndighets krav på en tilfredsstillende måte, 
men tilbakemeldinger fra overordnede myndigheter viser at mange kommuner har manglende oversikt 
over status, at det ikke føres tilfredsstillende tilsyn og kontroll av avløpsanlegg eller sanering av 
forurensende anlegg innefor kommunens myndighetsområder. 

Fylkesmannen i Aust Agder har under tidligere tilsyn på avløpsområdet påpekt manglende tilsyns- og 
kontrollordning av separate avløpsanlegg i Arendal kommune. 
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Noe av årsaken til at Arendal kommune på lik linje som mange andre kommuner i Norge ikke oppfyller 
de lovpålagte oppgavene på en tilfredsstillende måte er blant annet manglende kapasitet og ressurser. 

Kommunen må derfor ta i bruk de virkemidler som er gitt kommunene av sentrale myndigheter. Det vises 
her til §52a (gebyrer) i forurensingsloven som sier:

`Forurensningsmyndigheten kan gi forskrift om gebyrer for behandling av tillatelser etter denne 
lov, eller forskrift fastsatt i medhold av loven, og for kontrolltiltak som gjennomføres for å sikre at 
loven eller vedtak i medhold av loven blir fulgt. Gebyrene settes slik at de samlet ikke overstiger 
forurensingsmyndighetens kostnader ved saksbehandlingen eller kontrollordningen`

Utgiftene til saksbehandling, tilsyn og kontrollordning av forskjellige typer avløpsanlegg vil da i sin helhet 
kunne finansieres med gebyrer i stedet for skattefinansierte midler. Gebyrene for kontrolltiltak fastsettes 
som årlig gebyr selv om kontrolltiltak ikke gjennomføres hvert år. Gebyrene vil bl.a. dekke kommunens 
utgifter til finansiering av egen stilling til tilsyn og kontroll av avløpsanlegg som kreves inn for at 
kommunen skal være i stand til å utføre de lovpålagte oppgavene. Kontrollarbeid på avløpsanlegg skal 
gjennomføres systematisk og følge tilsynsplan som utarbeides før ordningen settes i gang.

Arendal kommune har pr i dag ca. 2200 anlegg som vil bli omfattet av tilsynsordningen. Tilsynsgebyr vil 
gjelde alle eiendommer som har innlagt vann (offentlig eller privat) og ikke er tilkoblet kommunalt 
avløpsnett. Det er disse eiendommene som har utslipp av sanitært avløpsvann til vannresipienter. 
Aktuelle oppgaver knyttet til tilsyns- kontrollarbeid vil være: gjennomgang av dokumentasjon og 
registreringer, kontrollbesøk/inspeksjon av anleggene, kontroll av tømme- og servicerapporter, 
prøvetaking av anleggsutslipp og oppfølging av mangler/avvik med pålegg om tiltak. Dette kan være 
krav om ny utslippssøknad eller pålegg om tilkobling til offentlig nett.

Tilsyn = Kontrollarbeid + Sanksjon

Det betyr også at det ikke i alle saker vil det være nødvendig med fysisk kontroll av avløpsanlegget da 
tilsynsarbeid kan begrense seg til gjennomgang av dokumentasjon kommunen har på anlegget eller 
fremskaffer seg gjennom spørreskjema. Dette kan være tilfredsstillende for følge opp anlegget med 
pålegg.

Gebyrene settes slik at de samlet ikke overstiger kommunens kostnader ved saksbehandling, jf. 
forurensningsloven §52a. Gebyrene fastsettes i kommunens handlingsprogram og reguleres hvert år. 
Kostnad for tilsyns- og kontroll gebyr er vurdert pr 2017 til kr.500,- pr anlegg. For eiendommer som har 
felles anlegg vil gebyret deles på antall tilknyttede boenheter.

Driftsmessige konsekvenser av rådmannens forslag til vedtak:

Det er forutsetning at de eiendommer/bedrifter som blir berørt av ordningen skal betale et gebyr for 
saksbehandling av nye/endring av eksisterende anlegg og for tilsyn og kontrolltiltak, slik at dette dekker 
kommunens kostnader, bl.a. til oppretting av ny stilling til tilsyn og kontroll av separate avløpsanlegg. 
Innføring av system for tilsyn og kontrolltiltak vil dermed ikke belaste kommunekassen eller abonnentene 
tilknyttet offentlig avløp.

Rådmannen, dato 3/10-2016

Harald Danielsen
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Saksgang Møtedato 
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Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019 Arendal 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet datert 3.1.2019 tas til orientering. 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet datert 7.1.2019 tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kommuneloven § 79 og Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner stiller krav til revisors 

uavhengighet og objektivitet. 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. 

 

Saksopplysninger: 
Egenvurderinger er avgitt av hhv. oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes (datert 3.1.2019) og 

oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke (datert 7.1.2019). Egenvurderingene 

konkluderer med at oppdragsansvarlig revisor oppfyller kravene til uavhengighet og objektivitet i 

kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften §§ 13-15. Egenvurderingene følger vedlagt. 

 

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

kontrollutvalgets påseansvar for forsvarlig revisjon. 

 

 

Vedlegg:  

AK uavhengighet RR 2019 

Uavhengighet FR Arendal 
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Orienteringer fra revisor 23.1.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

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

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

kontrollutvalget fortløpende gjennom året. 

 

Saksopplysninger: 
Revisor orienterer om aktuelle saker i den løpende revisjonen og annet som er aktuelt for kontrollutvalget. 
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Referatsaker 23.1.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
 

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

a. 20.12.2018: 

i. PS 18/178 Referatsak – Protokoll Arendal KU 2018-11-21 

ii. PS 18/181 Politisk organisering og reglement 2019-2023 

iii. PS 18/189 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Psykososialt miljø i skole og 

barnehage Arendal 

2. Henvendelse vedr. Grubenåsen 

3. NKRF kontrollutvalgskonferanse 30.-31.1.2019 Gardermoen 

4. FKT fagkonferanse 4.-5.6.2019 Kristiansand 

5. Temark vårkonferanse 29.4.2019 

6. Neste møte 
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Eventuelt 23.1.2019 
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