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Møteinnkalling 

1/19 Godkjenning av møteinnkalling 07.02.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00135-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 07.02.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkallingen godkjennes. 
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Møteprotokoll 

1/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 06.12.2018 

 
Arkivsak-dok.  19/00135-2 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 07.02.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møtet 06.12.2018 godkjennes. 

 

 

 

 
Vedlegg:  

- Protokoll Grimstad kontrollutvalg 06.12.2018 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

1/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Byggesaksbehandling 

 
Arkivsak-dok.  16/05401-26 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 07.02.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 27.04.2016 sak 12/16 forvaltningsrevisjonsrapporten 

Byggesaksbehandling utarbeidet av Aust-Agder Revisjon IKS.  

 

Forvaltningsrevisjonsrapporten hadde følgende tre problemstillinger:  

- Er plan og byggesaksbehandlingen i Grimstad kommune av god kvalitet i henhold til formelle 

krav og forventninger?  

- Har Grimstad kommune organisert plan- og byggesaksavdelingen på en måte som sikrer 

kompetanse, kvalitetssikring og uavhengighet?  

- Har Grimstad kommune tilstrekkelig rutiner og praksis når det gjelder evaluering av 

oppfølgingen av politiske og administrative vedtak?  

 

I sin rapport påpeker revisjonen at kommunens saksbehandling i all hovedsak var i henhold til formelle 

krav og forventninger. Kommunen har enkelte rutiner som representerer elementer av et 

internkontrollsystem, men revisjonen konkluderer med at det ikke er organisert og formalisert på en slik 

måte at det kan betegnes som et skriftlig og helhetlig system for internkontroll. I rapporten fremkommer 

det at revisjonen ikke kan finne tilfredsstillende dokumentasjon til å kunne konkludere med om Grimstad 

kommune har fulgt sine tilsynsplikter i 2014, men at det for 2015 var utarbeidet en tilsynsstrategi. 

 

Revisjonen anbefalte på bakgrunn av funnene i rapporten følgende:  

- Det bør iverksettes tiltak for å utarbeide et helhetlig internkontrollsystem for saksbehandlingen i 

byggesaksavdelingen.  

- Det anbefales at tilsynsfunksjonen i kommunen, med grunnlagt i tilsynsstrategien, blir fulgt opp.  

 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken:  

«Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til behandling i kommunestyret med 

følgende forslag til vedtak:  

 

Kommunestyret tar rapporten «Byggesaksbehandling» til orientering og ber rådmannen følge opp 

anbefalingene i rapporten.  

Kommunestyret ber om at det iverksettes tiltak for å utarbeide et helhetlig internkontrollsystem for 

saksbehandlingen i byggesaksavdelingen. 

 

Kommunestyret ber om at tilsynsfunksjonen i kommunen, med grunnlag i tilsynsstrategien blir fulgt opp.» 
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Kommunestyret vedtok enstemmig kontrollutvalget forslag til vedtak. 

 

Kontrollutvalget fulgte opp rapporten i møte 27.04.2017 sak 20/17. I møtet orienterte enhetsleder i 

Byggesaksavdelingen Kai Fagervik om situasjonen i avdelingen og oppfølgingen av rapporten. Det kom 

frem at avdelingen var inne i en overgangsfase med vesentlige endringer i bemanningen. Grunnet 

bemanningssituasjonen og ressurssituasjonen godkjente kommunestyret at antall ansatte i avdelingen 

skulle økes fra 7 til 8 ansatte. Byggesaksenheten fatter rundt 1100 vedtak i året som tilsier omtrentlig 5 

vedtak hver dag. Enhetsleder orienterte 27.04.2017 at det foreligger maler som skal sikre kvaliteten på 

saksbehandlingen og at det gjennom saks og arkivsystemet er kontroll av saksbehandlingsforløpet og 

saksbehandlingstiden. Videre ble det orientert om at det på bakgrunn av ressurssituasjonen var det ikke 

igangsatt noe arbeid med å få på plass et eget internkontrollsystem for byggesak.  

 

Det fremgår ikke av kommunens årsmelding hvorvidt det er gjennomført tilsyn i 2016 og om 

tilsynsstrategien er fulgt opp. Enhetsleder for byggesaksavdelingen orienterte derimot i møtet 27.04.2017 

om at det i ifølge tilsynsstrategien for 2016 skulle gjennomføres 20 tilsyn og at det ble gjennomført 

vesentlig flere enn det. 

 

På bakgrunn av administrasjonens orientering i saken fattet kontrollutvalget følgende vedtak i sak 20/17 

 

«Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning, og forutsetter at kommunen jobber videre med å 

etablere et helhetlig internkontrollsystem for byggesaksavdelingen og gjør det til en del av kommunens 

generelle arbeid med internkontroll.  

 

Kontrollutvalget ønsker en ny orientering om saken i oktobermøtet.» 

 

I kontrollutvalgets møte 26.10.2017 og 07.12.2017 orienterte enhetsleder for byggesaksenheten 

Toril Smith Konradsen om arbeidet med å følge opp forvaltningsrevisjonen. Det ble orientert at 

ressurssituasjonen medførte utfordringer med å holde seg ajour samlet sett og at dette gikk på 

bekostning av oppgaver som tilsyn, ulovlighetsoppfølging og lovbestemte 

saksbehandlingsfrister. I møtet 07.12.2018 ble det presentert en fremdriftsplan for oppfølgingen 

av forvaltningsrevisjonen. Av den fremgår det at det utover våren 2018 vil bli iverksatt flere 

tiltak blant annet oppdatering av tilsynsstrategien og rutine for saksbehandling, mottakskontroll, 

høring og vedtak. Ifølge fremdriftsplanen skulle arbeidet være fullført innen sommeren 2018.  

 

Kontrollutvalget fikk en ny orientering om oppfølgingen av rapporten i sitt møte 06.09.2018. I 

møtet orienterte konstituert enhetsleder Johan Fredrick Høyer-Berntsen om tiltakene som var 

iverksatt siden forrige orientering. Tiltakene omfattet blant annet: 

 
- Egen mappe for byggesak på fellesområdet er oppdatert og ryddet 

- Rutiner for opplæring i sak og arkivsystemet Public 360, mottakskontroll er utarbeidet 

- Rapport for restanser i Public 360 benyttes jevnlig 

- System for ISP for byggesak er etablert 

- Revisjon av maler er nesten fullført 

- Kurs og faglig utvikling for enheten 

- Teambuilding gjennomført i mai 

- Matrikkelføring – vikar som ble ansatt i februar har som hovedoppgave å føre i matrikkelen 

- Forbedre Public 360 

- Revidere gebyrregulativ vil gjøres med budsjett 2019 hvis mulig 

- Endring av delegasjonsreglementet er lagt fram som forbedringspunkt 

 

I tillegg fikk kontrollutvalget fremlagt rutine for fremgangsmåte for saksbehandling i 360, 

sjekkliste ved søknadsgjennomgang og høringsliste. 
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I det førstnevnte dokumentet beskrives fremgangsmåten for saksbehandling i 360 grundig. 

Sjekklisten for søknadsgjennomgang er en kontrolliste ved mottak søknader. Høringslisten er 

oversikt over høringsinstanser ved søknader i forskjellige områder som sjø, nedslagsfelt for 

drikkevann, kulturminner og lignende. 

 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken: 

«Kontrollutvalget ber om å bli orientert om revidert tilsynsstrategi og arbeidet med 

internkontrollen i byggesaksavdelingen i første møte etter nyttår. 

 

Videre anmodes rådmannen om å årlig rapportere på tilsynsvirksomheten sett opp mot 

tilsynsstrategien i tråd med kravene i byggesaksforskriften §15-1. 

 

Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret til orientering der det gjøres oppmerksom at det 

fortsatt gjenstår betydelig arbeid i forhold til kommunestyrets vedtak av 20. juni 2016 sak PS 

92/16. Saken gjelder arbeidet med organisert og formalisert arbeid med internkontroll i 

byggesaksavdelingen samt deres oppfølging av tilsyn og ulovligheter.» 

 

 

Saksopplysninger: 

Tilsynsstrategien var ikke blitt oppdatert til møtet i høst, men ny tilsynsstrategi er nå blitt 

behandlet i Teknisk utvalg 22.01.2019 og i kommunestyret 04.02.2019. Vedlagt til saken følger 

sak i Teknisk utvalg om revisjon av tilsynsstrategi for byggesaker samt den nye tilsynsstrategien. 

Vedlagt til saken i Teknisk utvalg følger også rapportering av gjennomførte tilsyn og 

ulovlighetssaker i 2018. Det vises til den vedlagte dokumentasjonen fra administrasjonen. 

 

Administrasjonen er invitert til å orientere i kontrollutvalgets møte om hvordan 

forvaltningsrevisjonsrapporten er blitt fulgt opp og svare på spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Vedlagt følger sak til Teknisk utvalg om revidering av tilsynsstrategien, ny tilsynsstrategi samt 

rapportering av gjennomførte tilsyn og ulovlighetsoppfølging i 2018. Saken fra Teknisk utvalg 

viser man nå har revidert tilsynsstrategien og det foreligger en rapportering av gjennomførte 

tilsyn. Det kan derfor synes som om at den delen av revisor anbefalinger som går på 

tilsynsstrategien er blitt fulgt opp. Kontrollutvalget vedtok i september at man også ønsket å bli 

orientert om arbeidet med internkontrollen i byggesaksavdelingen. Av oversendt dokumenter fra 

administrasjonen foreligger det ikke noe informasjon om arbeidet med internkontrollen. På 

bakgrunn av dette kommer ikke sekretariatet med et forslag om vedtak i påvente av 

administrasjonens orientering. Kontrollutvalget kan vurdere om oppfølgingen av internkontrollen 

skal bli en del av oppfølgingen av internkontrollen generelt i Grimstad kommune som man blir 

orientert om i sak 2/19. 

 
Vedlegg:  

- Saksfremlegg Teknisk utvalg – Revisjon av tilsynsstrategi for byggesaker 2019-2022 

- 2018 rapportering av ulovlighetssaker- tilsyn 

- Tilsynsstrategi – 2019-2022 

 

 

Vedlegg til sak 
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2/19 Orientering om internkontroll - fremdriftsplan for de ulike sektorene 

 
Arkivsak-dok.  16/03455-12 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 07.02.2019 2/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber om en ny orientering om arbeidet med 

internkontrollen i september møtet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget har tidligere blitt orientert om arbeidet med internkontrollen i kommunen og har 

selv gjennom forvaltningsrevisjonen av byggesaksbehandlingen konstatert 

forbedringsmuligheter for internkontrollen. Rådmannen har i etterkant av innkjøpssaken 

igangsatt en revidering av internkontrollen i kommunen som et ledd av oppfølgingen av denne 

saken.  

 

Kommunen har ansvaret for mange oppgaver som er viktige for innbyggerne, og det er 

nødvendig med god styring for å ivareta innbyggernes behov for rettigheter. Kommunestyret har 

ansvaret for den kommunale egenkontrollen som igjen kan deles inn i rådmannens internkontroll 

og kommunestyrets kontroll av administrasjonen som skjer gjennom kontrollutvalget. En 

effektiv og god egenkontroll vil kunne redusere de statlige tilsynene og gi grunnlag for læring og 

forbedring. Kontrollutvalget har på vegne av kommunestyret et ansvar for å følge opp at 

rådmannen har en betryggende internkontroll.   

 

Rådmannen har ansvar for å etablere og følge opp at kommunen har et tilfredsstillende 

internkontrollsystem. Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 

forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll jf. 

Kommuneloven § 23 nr. 2. Internkontroll er de systemer og rutiner som rådmannen etablerer for 

å sikre tilstrekkelig styring, måloppnåelse og regeletterlevelse i kommunen.   

 

KS har utarbeidet et eget hefte «Rådmannens internkontroll – Hvordan få orden i eget hus?» til å 

bidra og gi praktisk støtte til kommuner som ønsker å styrke internkontrollen.. De tre viktigste 

rådene som KS gir i heftet er:  
1. Internkontroll og kontrollaktiviteter må være basert på risikoanalyser.  

2. Internkontrollen må i større grad være en del av ordinær ledelse og virksomhetsstyring.  

3. Det er nødvendig med mer formalisering av internkontrollen.  

 

God rolleavklaring og godt samspill mellom kommunestyret, kontrollutvalg, revisjon og 

rådmannen er trukket frem som en viktig forutsetning for god egenkontroll. Det er derfor viktig 

at kontrollutvalget holder seg oppdatert på arbeidet med internkontrollen. Utviklingen av 

internkontroll skjer kontinuerlig, og prosessen vil være ulik og tilpasset hver enkelt kommune. 
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I møte 30.01.2017 ba kommunestyret rådmannen om en egen orientering om hvordan 

kommunen har organisert internkontrollen. I kommunestyrets møte 11.12.2017 orienterte 

rådmannen kommunestyret. Det fremkommer av saksfremlegget til kommunestyret at Grimstad 

kommune har valgt følgende definisjon av begrepet internkontroll: 

«Internkontroll er en prosess gjennomført av kommunestyret, ledelse og ansatte og som er 

utformet for å gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innenfor følgende områder: 
- Målrettet og effektiv drift 

- Pålitelig rapportering 

- Overholdelse av lover og regler» 

 

Grimstad kommune har valgt COSO som sitt rammeverk for utvikling av et enhetlig og helhetlig 

internkontrollsystem. Det er også COSO rammeverket som revisjonen vanligvis benytter når de 

vurderer en kommune sitt internkontrollsystem. Kommunen sin systematiske metode for å 

arbeide med internkontrollen består av seks steg: 
- Planlegging 

- Risikovurdering 

- Utforming 

- Implementering 

- Oppfølging  

- Rapportering 

 

Det fremgår av kommunestyrets sak hvilke elektroniske systemer som brukes til internkontroll i 

kommunen og oversikt med status på risikovurderinger, rutiner og andre tiltaks om skal bidra til 

å sikre god internkontroll på ulike områder. 

 

Videre stod det at rådmannen har vurdert det til at kommunen har et godt internkontrollsystem. 

Rådmannen har vurdert at det mest hensiktsmessig å ha sektorspesifikke elektroniske 

programmer som er tilpasset sektorenes behov. Kartleggingen som ble gjort av internkontrollen i 

kommunen våren 2017 viser at enhetene i hovedsak ikke har et internkontrollsystem som er 

etablert på bakgrunn av risikovurderinger. Dette begrunnes med at denne type vurderinger i liten 

grad ble gjennomført i organisasjonen i 2016. Rådmannens vurdering var derimot at man har 

benyttet seg av risikovurderinger i forbindelse med virksomhetsstyringen. Det skal ha blitt 

gjennomført flere risikovurderinger i 2017 som igjen har resultert i flere prioriteringer, tiltak, 

oppfølginger og evalueringer. Gjennom kommunens policy for internkontroll er ansvaret for 

gjennomføring av internkontrollen klarlagt. Det ble i saksfremlegget til kommunestyret 

desember 2017 at det kan synes som om dette ansvaret ikke er implementert og fulgt opp 

tilstrekkelig i hele organisasjonen. Videre fremkom det at de formaliserte kontrollaktiviteten i 

liten grad var på plass, selv om det var gode eksempler på at slike aktiviteter var etablert og 

etterlevd. Rådmannen avsluttet saksfremlegget med at det var gjort mye arbeid med 

internkontrollen i 2017 både gjennom handlingsplanen for oppfølging av innkjøpssaken og at 

arbeidet skulle gis prioritet også i 2018. Kontrollutvalget ble i møtet 14.12.2017 sak 48/17 i 

likhet med kommunestyret orientert om internkontrollen i kommunen og fattet følgende vedtak i 

møtet: 

 

«Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Kommunestyret har pålagt kontrollutvalget å følge opp implementeringen i de enkelte sektorer. 

Neste oppdatering fra rådmannen gis i junimøtet» 

 

I juni orienterte kommunalsjef Trond-Vegar Johansen om arbeidet med internkontrollen og 

gjennomgikk konkrete eksempler på hvordan internkontrollen er organisert med utvalget. I møtet 

vedtok kontrollutvalget følgende vedtak: 
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«Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

Det ønskes en orientering om kartlegging av internkontroll på støttetjenester i oktobermøtet og 

en orientering fremdriftsplanen for alle sektorene i desembermøtet». 

 

Det har blitt skrevet en egen rapport om internkontrollen ved kommunens økonomiforvaltning, 

personalforvaltning, anskaffelser, ledelsesprosesser og IKT og informasjonssikkerhet i 

kommunen. Kontrollutvalget ble orientert om denne rapporten i møte 25.10.2018. Rapporten 

viste at man innenfor disse områdene har et godt rammeverk på plass med mange sentrale 

dokumenter og prosesser har vært og er under utvikling. Mange av områdene var derfor i 

rapporten blitt kodet som grønn og andelen røde områder var lav. De områder som kodet som gul 

har et forbedringspotensial som eksempelvis kan være fordi det kreves revisjon, de er under 

utvikling etter å ha blitt evaluert, prosesser blir ikke godt nok fulgt opp, det mangler delvis 

rutiner eller sentrale styringsdokumenter er ikke godt nok implementert. Det ble gitt tre 

anbefalinger i rapporten på dette området: 
1. Ansvarlig for de ulike fagområdene tar utgangspunkt i vurderinger som er gjort i denne rapporten, 

og legger en plan der dette mangler for å ta området opp til grønn kode. 

2. Ledelsen må årlig fastsette ambisjonsnivået for Grimstad kommune sin internkontroll i 

forbindelse med det årlige planarbeidet. 

3. Kommunalsjefer og enhetsledere må i forbindelse med tertialrapporter og årsmelding rapportere 

om sitt arbeid med internkontroll. 

 

Videre i rapporten oppsummeres det med at Grimstad kommune har de overordnede 

ledelsesprosesser og –dokumenter er på plass. Hovedutfordringen som skisseres i rapporten var 

bruken av saksbehandlingssystemet Public 360. Her er risikobildet fortsatt i rød sone. Det 

innebærer at saksbehandling foregår utenfor Public 360, og at mange dokumenter ikke 

journalføres og arkiveres i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Selv om det er gjennomført 

en rekke tiltak er det fortsatt klare indikasjoner på at kommunen hadde en vei å gå før dette 

kommer på et tilfredsstillende nivå. Dette ber vurdert som kritisk. Rapporten anbefaling nr. 4 

handler om dette: 
4. Korrekt journalføring og arkivering i Public 360 må få et større fokus i hele ledelseslinjen. Det 

bør settes av mer ressurser til å følge opp med kompetansebygging og spesifikke tiltak i enheter 

hvor dette er sørlig kritisk. 

 

Andre områder som ble vurdert er det IKT- og informasjonssikkerhet som er det mest kritiske 

området. Dette skal spesielt gjelde håndtering av person- og virksomhetsinformasjon. Da 

rapporten ble skrevet var det ikke klare nok retningslinjer i eksempelvis i forbindelse med 

lagring og overføring av personinformasjon, samt at rutiner for databehandleravtaler ikke var 

forankret tydelig nok. Det ble gitt fire anbefalinger om dette: 
5. Korrekt behandling av personsensitiv informasjon vurderes som særlig kritisk med ny 

personvernlovgivning. 

6. Det må legges mer vekt på å implementere de sentrale styringsdokumenter i sektorene og 

enhetene. 

7. Det må sikres at alle styrende dokumenter og rutiner har en konkret systemeier, slik at disse blir 

ajourholdt. 

8. På kritiske områder må det etableres system for interne kontroller og oppfølging, eksempelvis 

anskaffelser. 

 

Kommunalsjef Trond-Vegar Johansen orienterte i kontrollutvalgets møte om rapporten og svarte 

på spørsmål om saken. Kontrollutvalget vedtok å ta saken til orientering. 
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Saksopplysninger: 

Opprinnelig skulle kontrollutvalget blitt orientert om fremdriftsplanen for internkontrollen i de 

ulike sektorene i desember, men saken ble utsatt til februar.  

 

 

Administrasjonen er invitert til møtet for å orientere om fremdriftsplanen for internkontroll og 

svare på eventuelle spørsmål. 

 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

KS mener at en god kommunal egenkontroll som er koordinert med statlige tilsyn vil kunne gi 

økt læring og effektivitet. Det vil også kunne avlaste kommunen og gjøre behovet for statlige 

tilsyn mindre. Det er da viktig med en god rolleavklaring og godt samspill mellom 

kommunestyret, kontrollutvalg, revisjon og rådmannen. Det er derfor viktig at kontrollutvalget 

holder seg oppdatert på arbeidet med internkontrollen og at for eksempel iverksatte 

forvaltningsrevisjoner er koordinert med interne prosjekter og statlige tilsyn. 
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3/19 Orientering om implementering av GDPR i Grimstad kommune 

 
Arkivsak-dok.  19/00852-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 07.02.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget har tidligere uttrykt et ønske om å bli orientert om implementeringen av GDPR 

i Grimstad kommune. Orienteringen var opprinnelig planlagt til møtet 06.12.2018, men saken 

ble utsatt til dette møtet.  

 

I 2018 har Norge fått en ny personopplysningslov. Loven består av nasjonale regler og EUs 

personvernforordning (GDPR – General Data Protection Regulation). Forordningen er et sett 

regler som gjelder for alle EU/EØS-land og som skal styrke og harmonisere personvernet ved 

behandling av personopplysninger i EU. Personopplysningsloven handler om behandling – altså 

innsamling og bruk- av personopplysninger. Reglene gir virksomhetene en del plikter samtidig 

som den gir enkeltpersoner en del rettigheter.  

 

Personopplysningsloven får en rekke konsekvenser for kommunene. Dette dreier seg blant annet 

om at personvernombud blir obligatorisk for alle offentlige myndigheter, samt at alle kommuner 

må ha oversikt over hvilke personopplysninger de har. Datatilsynet har laget mange oversikter 

over de viktigste endringene som følger med det nye regelverket, en av disse oversiktene ligger 

vedlagt saken. 

 

Saksopplysninger: 

Kommunen har et selvstendig ansvar for å tilpasse seg reglene i forordningen. Det er derfor 

aktuelt å få et innblikk i hva kommunen har gjennomført eller planlagt for å tilpasse seg nytt 

regelverk.  

 

Kommunalsjef Trond-Vegar Johansen vil i møtet orientere om implementeringen av GDPR i 

Grimstad kommune og svare på eventuelle spørsmål 

 

 
Vedlegg:  

- Datatilsynets 10 punkter «Nye personvernregler fra 2018. Hva betyr det for din virksomhet» 

 

Vedlegg til sak 
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4/19 Evaluering av arbeidsformen for kontrollutvalget og sekretariatet 

 
Arkivsak-dok . 19/03004-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 07.02.2019 4/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 23.102.2018 sak 48/18 Gjennomgang av økonomisjefens 

bekymringsmelding og utvalget vedtok blant annet at kontrollutvalget og sekretariatet skal 

gjennomføre en evaluering av arbeidsform en inkludert dokument flyt i saker til det første møtet 

i 2019. 

 

Saksopplysninger: 

På bakgrunn av vedtaket i sak 48/18 får kontrollutvalget en sak hvor man kan evaluere 

arbeidsformen for kontrollutvalget og sekretariatet. Vedlagt til saken følger Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets (KMD) veileder «Kontrollutvalgsboken» og Forum for kontroll 

og tilsyn (FKT) sin veileder «Sekretariat for kontrollutvalg» som i felleskap vil skape grunnlaget 

for evalueringen.  

 

Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg, og har en sentral rolle i kommunens egenkontroll. For å 

ivareta denne rollen har utvalget omfattende oppgaver og vid innsynsrett i kommunale forhold. 

Kontrollutvalget kan foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å ivareta sin 

kontrolloppgave på vegne av kommunestyret. 

 

Kontrollutvalgets mandat er å føre kontroll og tilsyn med forvaltningen. Som en del av dette 

generelle tilsynsansvaret er utvalget tillagt enkelte konkrete oppgaver. Kontrollutvalget skal: 
- gi uttalelse om kommunens årsregnskap 

- utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

- rapportere til kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller 

 

I tillegg skal kontrollutvalget påse at: 
- kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, både når det gjelder regnskaps- og 

forvaltningsrevisjon 

- revisjonsmerknader blir fulgt opp 

- det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak 

- det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll kommunestyrets merknader til 

forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. 

 

Kontrollutvalget har ingen myndighet til å fatte vedtak som binder forvaltningen. Utvalget kan 

heller ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer 
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eller vurdere hensiktsmessigheten av politiske vedtak. Dette innebærer at kontrollutvalget ikke 

skal vurdere den politiske hensiktsmessigheten av administrative vedtak som gjøres med 

hjemmel i delegert myndighet. Utvalget skal ikke brukes som arena for «omkamp» om politiske 

saker der flertallet i kommunestyret eller politiske utvalg har fattet et vedtak. Kontrollutvalget 

kan imidlertid uttale seg dersom kommunestyret for eksempel har truffet, eller er i ferd med å 

treffe, et vedtak som vil være ulovlig. 

 

FKT skriver i sin veileder at kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med 

forvaltningen i kommunen på vegne av kommunestyret. Oppgaven omfatter også tilsyn og 

kontroll med at aktiviteten i alle politiske utvalg skjer i tråd med lover, regler og politiske 

vedtak. Dette kontrollansvaret gjelder likevel ikke for kommunestyret bortsett fra dersom det har 

gjort, eller er i ferd med å gjøre et ulovlig vedtak. Kontrollutvalget skal uansett ikke blande seg 

bort i hensiktsmessigheten av et politisk vedtak.  

 

Av kommuneloven §77 pkt. 9 står det at «Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for 

sekretærbistand til kontrollutvalget». Sekretariatets funksjon er videre beskrevet i 

kontrollutvalgsforskriften §20: 

 

««Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand 

som til enhver tid tilfredsstiller utvalgets behov.  

 

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at 

utvalgets vedtak blir iverksatt.  

 

Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av 

den eller de som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. Sekretariatsfunksjonen 

kan ikke legges til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon. Den som utfører 

revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen, kan ikke utøve 

sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. Det samme gjelder medlemmer av kontrollutvalget 

eller kommunestyret eller fylkestinget i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen.  

 

Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget 

og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. Administrasjonssjefen har innenfor 

kontrollutvalgets myndighetsområde ikke instruksjons- eller avgjøringsmyndighet overfor 

sekretariatet.» 

 

FKT skriver i sin veileder at kontroll og tilsyn utføres i nært samarbeid med sekretariatet. 

Sekretariatet skal være kontrollutvalgets operative ledd og skal sørge for at det blir foretatt tilsyn 

med administrasjon og revisjon. Videre skal sekretariatet påse at de saker som behandles av 

kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Sekretariatet skal ellers 

utføre de oppgaver som kontrollutvalget ber om innenfor vedtatte økonomiske rammer. Det vises 

for øvrig til vedlagte veiledere fra KMD og FKT. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet har ikke kommet med et forslag til vedtak i saken da kontrollutvalget og 

sekretariatet i fellesskap skal evaluere arbeidsmetodikk og dokumentflyt.  

 
Vedlegg:  

- KMD veileder – Kontrollutvalgsboken 

- FKT veileder – sekretariat for kontrollutvalg 
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Vedlegg til sak 
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5/19 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019 Grimstad kommune 

 
Arkivsak-dok.  19/00258-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 07.02.2019 5/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar revisors uavhengighetserklæring til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
I henhold til forskrift om revisjon §15 skal oppdragsansvarlig revisor årlig avgi en skriftlig egenvurdering 

av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Foreliggende egenvurdering legges frem for kontrollutvalget til 

gjennomgang.  

 

Vedlagt følger slike egenvurderinger fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes og 

oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke, datert hhv. 03.01.2019 og 

07.01.2018 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet har ingen merknader til egenvurderingene. 

 
Vedlegg:  

- Uavhengighetserklæring regnskapsrevisor Grimstad kommune 2019 

- Uavhengighetserklæring forvaltningsrevisor Grimstad kommune 2019 

 

 

Vedlegg til sak 
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6/19 Orientering fra revisor 07.02.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00143-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 07.02.2019 6/19 

 

 

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. 
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7/19 Eventuelt 07.02.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00144-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 07.02.2019 7/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Innkommen post 

a. Henvendelse av 20.01.2019 om saksbehandlingen av byggesak  

b. Henvendelse av 18.01.2019 om manglende dokument i kommunestyresak PS 19/3 

2. Kontrollutvalget saker behandlet i kommunestyret 

3. Neste møte 19.03.2019 kl. 09.00 

4. Eventuelt 

 

 

 
Vedlegg:  

- Henvendelse av 20.01.2019 om saksbehandlingen av byggesak  

- Henvendelse av 18.01.2019 om manglende dokument i kommunestyresak PS 19/3 

 

 

Vedlegg til sak 
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