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Møteinnkalling 

2/19 Godkjenning av møteinnkalling 14.03.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00135-8 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.03.2019 2/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkallingen godkjennes. 
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Møteprotokoll 

2/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 07.02.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00135-9 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.03.2019 2/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokollen fra møtet 07.02.2019 godkjennes. 

 

 

 

 
Vedlegg:  

- Protokoll Grimstad kontrollutvalg 07.02.2019 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

8/19 Orientering om anskaffelser og innkjøp i Grimstad kommune 

 
Arkivsak-dok.  15/14310-332 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.03.2019 8/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget har siden 2016 hatt et stort fokus på helsekjøpssaken i kommunen, og et 

generelt fokus på anskaffelser, innkjøp og internkontroll. Kommunestyret ble 25.02.2019 

orientert i sak PS 19/11 om: 
1. Kommunens innkjøpssamarbeid 

2. Oppdatert og kvalitetssikret; innkjøpsreglement, anskaffelsestrategi, innkjøpsrutiner og praksis 

3. Fulldigitalisert anskaffelsesprosess – sentralisering 

4. Miljø og samfunnsansvar ved anskaffelser 

5. Internkontroll ved anskaffelser 

6. Kjøp av el-biler 

7. Klagenemd for offentlige anskaffelser (Kofa). 

Orienteringen ble også ansett for å være nyttig i kjølvannet av de erfaringer som ble gjort i 

helsekjøpssaken. Rådmannen ønsket med saken å oppdatere politiske organer om status for det 

overordnede innkjøpsarbeidet.  

 

Det har kommet et ønske fra kontrollutvalget om å få tilsvarende orientering og administrasjonen 

er invitert til å orientere om saken. Vedlagt til saken følger sak PS 19/11 Anskaffelser og innkjøp 

– orientering samt vedleggene til saken som er oppdatert innkjøpsreglement per 17.12.2018 og 

anskaffelse strategi per 22.10.2018.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Da det vedlagte saksfremlegget beskriver temaet så godt anser sekretariatet det som tilstrekkelig 

å henvise til dette og ikke gjøre ytterliggere utredninger. 
Vedlegg:  

- Saksfremlegg sak PS 19/11 

- Innkjøpsreglement 

- Anskaffelsesstrategi 

Vedlegg til sak 
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9/19 Årsrapport 2018 Kemneren i Grimstad 

 
Arkivsak-dok.  19/02978-2 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.03.2019 9/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar årsrapport 2018 for kemneren i Grimstad og Lillesand, samt kontrollrapport 

2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Grimstad kommune til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av «instruks for skatteoppkrever» av 8. april 

2014. Skatteoppkreveren skal utarbeide en årsrapport som skal omtale alle ansvarsområder angitt 

i skatteoppkreverinstruksen, dvs. skatteoppkreverens virksomhet, skatteregnskapet, innfordring 

av krav og arbeidsgiverkontrollen. 

 

Grimstad og Lillesand kommune opprettet 01.09.2006 et felles skatteoppkreverkontor. Fra 

01.01.2015 ble samarbeidet utvidet til et administrativt vertskommunesamarbeid med Grimstad 

som vertskommune. Årsrapporten fra kemneren er derfor en felles rapport for begge 

kommunene. Kemnerkontoret er samlokalisert med skattekontoret og Interkommunal 

arbeidsgiverkontroll. 

 

Kemneren er organisatorisk lagt til virksomhetsstyring og faglig underlagt skatteetaten. 

Kemnerkontoret består av 4,1 årsverk, i tillegg brukes det 1,5 årsverk på innkreving av 

kommunale eiendomsavgifter og andre kommunale krav for Grimstad kommune. Etter kemneren 

sin vurdering har kontoret en minimumsbemanning i forhold til å kunne opprettholde en 

tilfredsstillende kvalitet i oppgaveløsningen. Kemneren finner allikevel bemanningssituasjonen 

forsvarlig. Dette begrunnes i at staben består av høyt kvalifiserte og effektive medarbeidere som 

behersker oppgavene godt og arbeider rasjonelt. Grunnet en beskjeden bemanning skriver 

kemneren at man er sårbare ved sykdom eller om nøkkelpersoner skulle slutte. 

 

Årsrapporten viser en nedgang i skatteinntektene for Grimstad kommune (kommunens andel) fra 

2017 til 2018 på 8,7 % som utgjør 60,6 millioner kroner. I 2017 hadde kommunen en vekst på 

15,5 % og den kommunen i landet med størst skattevekst. Hovedforklaringen på nedgangen er et 

fravær av store enkeltskattytere som man hadde i 2017. I budsjettet for 2018 hadde Grimstad 

kommune tatt høyde for at 2017 var et ekstraordinært år og budsjettert 2018 med en 

skatteinngang på kr. 640,9 millioner kroner, mens skatteinngangen ble 637,2 millioner kroner 

som er 3,6 millioner kroner mindre enn budsjettert 

 

Kemneren blir målt på innfordringens effektivitet og hvor Skatt Sør setter resultatkravene for 

2018. Resultatkravene er basert på tidligere års resultater for innfordringen og Grimstad 

kommune. For Grimstad kommune sin del er kemneren fornøyd med resultat hvor flere av 
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kravene er innfridd og kemneren er spesielt fornøyd med resultat for restskatt for personlige 

skatteytere. 

 

Skatteoppkreveren i Grimstad er med i den interkommunale arbeidsgiverkontrollen i Agder som 

er lokalisert i Grimstad. Det ble i 2018 gjennomført 45 kontroller som utgjør 5,1 % antall 

leverandører av lønns- og trekkoppgaver (LTO) i kommunen. Resultatkravet for avholdte 

arbeidsgiverkontroller var for 2018 satt til 5%.  

 

Skatteetaten har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i 

henhold til gjeldende regelverk på følgende områder: 
- Internkontroll 

- Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet 

- Skatte- og avgiftsinnkreving 

- Arbeidsgiverkontroll 

 

Basert på de kontrollene som skatteetaten har gjennomført, finner de at 

skatteoppkreverfunksjonen har utført sin virksomhet i det alt vesentlige i samsvar med gjeldende 

Skatteetatens kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Grimstad kommune er 

vedlagt saken. 

 

Årsrapport og årsregnskapet for 2018 fra kemneren i Grimstad kommune, samt kontrollrapport 

2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Grimstad kommune legges frem for 

kontrollutvalget til orientering 

 

 
Vedlegg:  

- Årsrapport Kemneren i Grimstad og Lillesand 2018 

- Kontrollutvalg 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Grimstad kommune 

 

 

Vedlegg til sak 
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10/19 Vurdering av henvendelse "Klage på forvaltning og vedtak" 

 
Arkivsak-dok.  16/05401-31 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.03.2019 10/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget anser henvendelsen til å falle utenfor mandatet til kontrollutvalget og vil ikke 

ytterligere behandle saken. Sekretariatet bes svare ut henvendelsen.  

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget mottok en henvendelse fra Ragnhild Tønnesøl 20.01.2019 vedrørende klage på 

forvaltning og vedtak i en byggesak. Kontrollutvalget ble forelagt henvendelsen i møte 

07.02.2019 sak 7/19 (Eventuelt) pkt. 1 Innkommen post. Utvalget diskuterte henvendelsen i 

møtet. Kontrollutvalget ba sekretariatet undersøke saken til neste møte og komme tilbake med en 

vurdering av om dette er en sak for kontrollutvalget. Sekretariatet anser det som hensiktsmessig å 

skriftliggjøre vurderingen og momentene i den og utvalget får derfor en sak hvor man kan ta 

stilling til henvendelsen. 

 

Om kontrollutvalget skal behandle en sak, vil være avhengig av om saken ligger innenfor 

kontrollutvalgets mandat.  I tillegg må kontrollutvalget vurdere om saken representerer en 

tilstrekkelig risiko for manglende måloppnåelse, regeletterlevelse eller vedtaksoppfølging. Det er 

kun lovverket eller kommunestyrets som kan pålegge kontrollutvalget oppgaver og saker. 

Kontrollutvalget kan selv ta initiativ til saker som man anser som relevante. Kontrollutvalget kan 

også behandle henvendelser fra innbyggere eller andre aktører. 

  

Ved henvendelser må utvalget vurdere om saken hører inn under kontrollutvalgets oppgaver og 

mandat. Kontrollutvalget er ikke er klageorgan og behandler ikke klager på vedtak som har vært 

til administrativ behandling eller hensiktsmessigheten av politiske vedtak. Krav om å få omgjort 

et vedtak må behandles i kommunens klageinstanser i tråd med forvaltningslovens regler. For 

klager på enkeltvedtak er det klagenemnder, kommunestyret, formannskapet eller fylkesmannen 

som er klageinstans. I siste instans kan saker klages inn til Sivilombudsmannen, men uttalelsene 

er rådgivende og omgjør ikke forvaltningens vedtak. Det kontrollutvalget kan gjøre er å 

undersøke henvendelser som kan tyde på svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at 

kommunen ikke følger de lover og retningslinjer som den er underlagt. Fokuset bør være på 

kontroll av systemet 

 

Saksopplysninger: 

Tønnesøl skriver i sin henvendelse at hun er sterkt kritisk til saksbehandlingen og utfallet av 

saken. Hun ønsker «derfor å bringe dette opp i Kontrollutvalget for vurdering og hjelp i en sak 

der Grimstad kommune har forringet min adkomst, verdi på eiendom og mulighet til å påklage 

vedtaket.» Hun ber videre om «hjelp til å få min hele lovmessige vei samt klage på Grimstad 

kommunes forvaltning i saken.» 
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Tønnesøl skriver at naboen har oppført en veranda som har redusert kjørbar adkomst til hennes 

hus fra 3m til ca. 2,5 m bredde da veranda er 2,55 m over bakken når den går utover veien. Det 

henvises til at verandaen medfører redusert adkomst til bolig og redusert verdi av eiendommen. 

Videre henvises til et administrativt vedtak datert 08.06.18 der Grimstad kommune anser 

overtredelsen ved oppføring av verandaen hos naboen av mindre betydning. I henhold til plan og 

bygningsloven § 32-1 kan bygningsmyndighetene unnlate å forfølge mindre overtredelser og 

beslutningen om dette ikke er et enkeltvedtak med påfølgende klagerettigheter. Tønnesøl skal ha 

levert en klage på verandaen til bygningsmyndighetene 26.10.2016 og fått svar fra Grimstad 

kommune 13.12.2017 og kommunen hadde da skrevet til nabo/tiltakshaver. Tønnesøl skal ikke 

ha hørt noe mer fra kommunen før 12.06.2018 da hun var på rådhuset for et annet ærend. Hun 

skal juni 2018 sendt e-post til Teknisk utvalg om saken uten at dette har ført til noen behandling i 

utvalget. 

 

Grimstad kommune skriver i brev av 08.06.2018 av det har vært gjennomført en befaring i saken 

og at det er blitt oppført en veranda hvor det ene hjørnet går ca. 20-30 cm ut i veien, over 

bakken. Videre skriver kommunen at ifølge kartet ligger den regulerte veien lenger ut enn den 

opprinnelige veien, og verandaen vil derfor nesten ikke komme ut på den regulerte veien. Når det 

gjelder tilgangen for utrykningskjøretøy så vil de kunne stå på veien nedenfor. 

 

Plan- og bygningsloven §32-1 sier: 

«Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven. 

Er overtredelsen av mindre betydning, kan kommunen avstå fra å forfølge ulovligheten. 

Beslutning om dette er ikke enkeltvedtak». 

 

Konsekvensen av siste setning er at det ikke er mulig å klage på beslutningen slik 

forvaltningsloven ellers gir mulighet for ved enkeltvedtak. Videre står det i brevet fra kommunen 

av 08.06.2018 at brudd på regler gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven alltid er 

kritikkverdig, men at man ikke kan se denne saken aktualiserer aspekter som tilsier at 

overtredelsene er vesentlige og det kan videre stilles spørsmål ved om tiltakene er søknadspliktig 

etter plan- og bygningsloven. Dette må ifølge kommunen anses som et vesentlig moment som 

taler for at overtredelsene er av «mindre betydning». Avslutningsvis i brevet står det at 

kommunen anser at de anførte forholdene fra Tønnesøl er av mindre betydning og ikke vil 

forfølge dette videre 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet har ingen forutsetning for å vurdere om naboens veranda eller Grimstad kommune 

sin saksbehandling medfører forringelse av eiendomsverdien, adkomsten og veiretten til 

Tønnesøl. Dette er faglige vurderinger som etter sekretariatets mening faller utenfor 

kontrollutvalgets mandat å ta stilling til. Kontrollutvalget skal ikke vurdere hensiktsmessigheten 

av vedtak eller overprøve enkeltvedtak. Nå er ikke kommunens beslutning om at tiltaket er av 

mindre betydning å regne som et enkeltvedtak, men vil bygge på den samme forutsetningen om 

at kontrollutvalget ikke kan overprøve faglige vurderinger gjort i enkeltsaker. Sekretariatet er 

derfor av den oppfatning at man i liten grad kan bistå Tønnesøl i hennes klage til 

kontrollutvalget. Kontrollutvalget har ikke myndighet å avgjøre veiretten eller klager på 

saksbehandlingen av enkeltsaker, men skal føre kontroll på systemnivå. 

 

Sekretariatet vil allikevel fremheve at Tønnesøl klaget 26.10.2016 til Grimstad kommune og fikk 

en bekreftelse fra postmottak at e-posten var mottatt 28.10.2016. Hun etterlyste en 

tilbakemelding 29.06.2017 og skal ha fått en ny bekreftelse på at e-posten var mottatt og 

registrert fra postmottak. 13.12.2017 mottar Tønnesøl kopi av brev sendt til tiltakshaver og saken 

blir avgjort av kommunen juni 2018. Det har dermed tatt over 1 år før kommunen starter sine 
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undersøkelser og 1 år og 7 måneder for man konkluderer i saken. Det er ikke noe som tyder på at 

oppfølgingen var så arbeidskrevende at det krever så lang saksbehandlingstid for en ulovlighet 

av mindre betydning. Kontrollutvalget har de siste årene fulgt opp internkontrollen og 

ulovlighetsoppfølgingen til byggesaksavdelingen. I den anledning har det blant annet kommet 

frem at byggesaksenheten har vært presset på ressurser. Tilsyn og ulovlighetsoppfølgingen har 

blitt nedprioritert for å utføre øvrige lovpålagte oppgaver. Sekretariatet har stilt noen spørsmål til 

byggesak vedrørende saksbehandlingstiden. Svarene foreligger ikke ved utsending av 

sakspapirene og vil bli referert i møtet. 

 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ikke ytterligere behandle henvendelsen til Tønnesøl, 

men tar med seg de punktene om saksbehandlingstid til oppfølgingen av internkontrollen i 

byggesaksavdelingen som er planlagt i oktobermøtet 

 

 
Vedlegg:  

- Henvendelse av 20.01.2019 

 

 

Vedlegg til sak 
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11/19 Samordnet kalender for tilsyn og forvaltningsrevisjoner 2019 - 

Grimstad kommune 

 
Arkivsak-dok.  19/03891-1 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.03.2019 11/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Det går frem av Kommuneloven § 10 A at Fylkesmannen skal forsøke å samordne statlige tilsyn 

med 

kommunene. Denne saken er et ledd i arbeidet med å sikre en bedre samordning av 

tilsynsvirksomheten 

rettet mot kommunen, og på denne måten gjøre de planlagte tilsynene for 2019 kjent for 

kontrollutvalget 

 

Saksopplysninger: 

Fylkesmannen har sammen med Arbeidstilsynet, Kartverket, Skatt Sør, Statsarkivet i 

Kristiansand, Mattilsynet, Parkeringstilsynet og kommunerevisjonen utarbeidet en felles 

tilsynskalender for planlagte statlige tilsyn med kommunesektoren for 2019 jf. kapittel 10 A i 

Kommuneloven. 

 

Tilsynskalenderen for 2019 er lagt ut på Fylkesmannens hjemmeside. Kalenderen er detaljert i 

størst mulig grad nå det gjelder tidspunkt for tilsynet. 

 

Utsnitt fra statlig tilsynskalender for 2019 som viser aktuelle tilsyn for Grimstad kommune 

Tilsynsobjekt Tilsynstema Fagområde Tilsynsetat Tidsrom 

Fevik bofellesskap Vold og trusler Helse og sosial Arbeidstilsynet Februar 

Markveien bofellesskap Vold og trusler Helse og sosial Arbeidstilsynet Mars 

Skole og barnehage Psykososialt miljø – 
rutiner og 
regeletterlevelse 

Utdanning/oppvekst Aust-Agder 
Revisjon IKS 

Vår 2019 

Grimstad kommune Kommunal 
beredskapsplikt 

Beredskap Fylkesmannen Mai 2019 

Grimstad kommune  LOT BV-sos Helse og sosial Fylkesmannen Uke 38 

Grimstad kommune – 
Ekelunden 

Rus-psykisk helse Helse og sosial Fylkesmannen Uke 10 

Vannverk Prøvetakingsplan - 
Drikkevann 

Drikkevann/Teknisk Mattilsynet Oktober 
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12/19 Grimstad kontrollutvalg årsmelding 2018 

 
Arkivsak-dok.  19/03557-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.03.2019 12/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret: 

 

Kommunestyret tar Grimstad kontrollutvalg sin årsmelding for 2018 til orientering. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2018. Denne skal gi et bilde av utvalgets 

formelle rolle, instruks, forholde til revisjon og sekretariat og de viktigste sakene som ser blitt behandlet.  

 

Kontrollutvalget skal informere kommunestyret om sitt arbeid, jf. Kommuneloven §77 punkt 6. Dette 

gjøres blant annet gjennom å legge frem årsmelding for aktiviteten i kontrollutvalget. Årsmeldingen blir 

lagt frem for godkjenning i utvalget, som så sender den endelige årsmeldingen videre til kommunestyret. 

 

Det vises til den vedlagte årsmeldingen for kontrollutvalget 

 

 

 
Vedlegg:  

- Grimstad kontrollutvalg årsmelding 2018 

 

 

Vedlegg til sak 
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13/19 Orientering fra revisor 14.03.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00143-3 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.03.2019 13/19 

 

 

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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14/19 Eventuelt 14.03.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00144-3 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 14.03.2019 14/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Referatsaker/Kontrollutvalget saker behandlet i kommunestyret 

a. Formannskap sak 19/17 – Fradelingssak 

2. Neste møte 

3. Eventuelt 

 

 

 
Vedlegg:  

- Formannskap sak 19/17 - Fradelingssak 

 

 

Vedlegg til sak 
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