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Møteprotokoll  
 

Arendal kontrollutvalg 

 
Dato: 06.03.2019 kl. 9:00 – 13:00 
Sted: Arendal Kultur- og rådhus, Bystyresalen 
Arkivsak: 19/00043 
  
Til stede:  Per-Jakob Haakstad (leder), Liv Andersen (nestleder), Anne Rostad (medlem), 

Terje Stiansen (medlem),  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Jan Willy Jensen (vara for Kristen Bjormyr) 

  
Forfall:  Kristen Bjormyr 
  
Andre: Rådmann Harald Danielsen, sak 8/19 

Kommunalsjef oppvekst Roar Aaserud, sak 9/19 
Barnehagesjef Gunn Alice Andersen, sak 9/19 
Juridisk seniorrådgiver Ingunn Kilen Thomassen, sak 10-11/19 
Juridisk rådgiver Anette Brekke, sak 11/19 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes, sak 8-9/19 
Daglig leder Aust-Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke 
 

  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  
 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

2/19 19/00043-8 Godkjenning av innkalling 6.3.2019 3 

Møteprotokoll 

2/19 19/00043-9 Godkjenning av protokoll 23.1.2019 4 

Saker til behandling 
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8/19 18/13117-11 Undersøkelse, Norac stadion 5 

9/19 17/02783-21 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Styring, organisering og 
ressursbruk på barnehageområdet 7 

10/19 19/02998-5 Behandling av trusler og vold overfor ansatte og folkevalgte Arendal 8 

11/19 19/00220-12 
Tolkning av beløpsgrenser ved pliktig påkobling til kommunalt vann 
og avløp 

9 

12/19 18/11468-10 
Bestilling av forvaltningsrevisjon Rapportering og håndtering av 
avvik i pleie og omsorg i Arendal kommune 

10 

13/19 19/03662-1 Årsmelding 2018 Arendal kontrollutvalg 11 

14/19 19/00117-3 Orienteringer fra revisor 6.3.2019 12 

15/19 19/00118-3 Referatsaker 6.3.2019 13 

16/19 19/00156-3 Eventuelt 6.3.2019 14 

    

 
 
Arendal, 06.03.2019 
 
 
Per-Jakob Haakstad      Benedikte Muruvik Vonen 
Kontrollutvalgsleder      Rådgiver 
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Møteinnkalling 

2/19 Godkjenning av innkalling 6.3.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 06.03.2019 2/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Innkalling til møte 6.3.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Innkalling til møte 6.3.2019 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

2/19 Godkjenning av protokoll 23.1.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 06.03.2019 2/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 23.1.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 23.1.2019 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

8/19 Undersøkelse, Norac stadion 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 06.03.2019 8/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar rapporten Undersøkelse, Norac stadion til orientering og oversender den 
til bystyret med følgende innstilling til vedtak: 
 
Bystyret tar rapporten Undersøkelse, Norac stadion til orientering og tar med seg følgende 
læringspunkter i det videre arbeidet med større investeringsprosjekter i kommunen: 

- Det bør stilles strengere krav til rådmannens ansvar for å påse at saker er forsvarlig utredet. 
- Dersom det foreligger økonomisk risiko i større investeringsprosjekter, bør disse synliggjøres 

i saksutredningen, og det skal vises til tiltak for å redusere risikoen og hvordan disse tiltakene 
skal følges opp. 

- I større investeringsprosjekter bør det lages en plan for skriftlige oppdateringer til aktuelle 
folkevalgte organer i forbindelse med vedtak om gjennomføring av prosjektet. 

- Dersom det foreligger signaler om at et prosjekt får budsjettmessige overskridelser, bør 
bystyret få hyppigere skriftligere oppdateringer enn planlagt. Ved behov for 
tilleggsbevilgninger skal saken snarest oversendes bystyret for vedtak. 

- Dersom det foreligger signaler om at det vil påløpe tilleggsarbeider i forhold til først antatt i 
et vedtatt prosjekt, skal en økning av bevilgningen vedtas i forkant av når utgiften pådras. 

 
Bystyret ber rådmannen komme tilbake til kontrollutvalget senest i septembermøtet 2019 med 
en oversikt over hvordan vedtaket og anbefalingene fra revisjonen vil følges opp fra 
rådmannens side. 
 
 
Møtebehandling 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes la frem rapporten Undersøkelse, Norac 
stadion og svarte på spørsmål. 
 
Rådmann Harald Danielsen orienterte om behandlingen av saken og svarte på spørsmål. Han 
uttrykte at det sett i ettertid ikke var heldig at økningen av tribunekapasitet våren 2017 ble 
behandlet bare i formannskapet og ikke i bystyret. Endringen sfa. el-kjele kunne/burde vært 
tenkt på tidligere, men de to store «overraskelsene» i prosjektet var: 

- Vedtak om større tribunekapasitet enn minimum underveis i prosjektet 
- Antakelsen om fjell under gammel tribune var feil. 

 
Endringsforslag fremsatt i møtet, andre strekpunkt: 

- Den økonomiske risikoen i større investeringsprosjekter skal synliggjøres i saksutredningen, 
og det skal vises til tiltak for å redusere risikoen og hvordan disse tiltakene skal følges opp. 

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak med endringsforslag fremsatt i møtet. 
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Vedtak  
Kontrollutvalget tar rapporten Undersøkelse, Norac stadion til orientering og oversender den 
til bystyret med følgende innstilling til vedtak: 
 
Bystyret tar rapporten Undersøkelse, Norac stadion til orientering og tar med seg følgende 
læringspunkter i det videre arbeidet med større investeringsprosjekter i kommunen: 

- Det bør stilles strengere krav til rådmannens ansvar for å påse at saker er forsvarlig utredet. 
- Den økonomiske risikoen i større investeringsprosjekter skal synliggjøres i saksutredningen, 

og det skal vises til tiltak for å redusere risikoen og hvordan disse tiltakene skal følges opp. 
- I større investeringsprosjekter bør det lages en plan for skriftlige oppdateringer til aktuelle 

folkevalgte organer i forbindelse med vedtak om gjennomføring av prosjektet. 
- Dersom det foreligger signaler om at et prosjekt får budsjettmessige overskridelser, bør 

bystyret få hyppigere skriftligere oppdateringer enn planlagt. Ved behov for 
tilleggsbevilgninger skal saken snarest oversendes bystyret for vedtak. 

- Dersom det foreligger signaler om at det vil påløpe tilleggsarbeider i forhold til først antatt i 
et vedtatt prosjekt, skal en økning av bevilgningen vedtas i forkant av når utgiften pådras. 

 
Bystyret ber rådmannen komme tilbake til kontrollutvalget senest i septembermøtet 2019 med 
en oversikt over hvordan vedtaket og anbefalingene fra revisjonen vil følges opp fra 
rådmannens side. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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9/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Styring, organisering og 
ressursbruk på barnehageområdet 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 06.03.2019 9/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Forslag til vedtak vil bli lagt frem i møtet. 
 
 
Møtebehandling 
Barnehagesjef Gunn Alice Andersen orienterte om hvordan vedtak og anbefalinger er fulgt 
opp og svarte på spørsmål. Notat var sendt ut til medlemmene på forhånd. Kommunalsjef 
oppvekst Roar Aaserud var også til stede og ga utdypende kommentarer og svarte på 
spørsmål. 
 
Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding etter forvaltningsrevisjonen Styring, 
organisering og ressursbruk på barnehageområdet til orientering, og finner at vedtaket i saken 
og anbefalingene fra revisor er tilfredsstillende fulgt opp. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding etter forvaltningsrevisjonen Styring, 
organisering og ressursbruk på barnehageområdet til orientering, og finner at vedtaket i saken 
og anbefalingene fra revisor er tilfredsstillende fulgt opp. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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10/19 Behandling av trusler og vold overfor ansatte og folkevalgte Arendal 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 06.03.2019 10/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Juridisk seniorrådgiver Ingunn Kilen Thomassen delte ut og redegjorde for kommunens 
rutiner for håndtering av trusler og vold overfor ansatte, og svarte på spørsmål. Hun ga en 
oversikt over antall avvik registrert i 2018, og viste til tilbud om opplæring når risikoforhold 
tilsier behov for det. Hun var også inne på antall anmeldelser, men hadde ikke statistikk på 
hvor mange anmeldelser som kom pga. trusler og vold overfor ansatte. Hun viste likevel til at 
terskelen for anmeldelse av brukere for trusler og vold er høy. Trusler og vold overfor 
folkevalgte er det ikke ført statistikk over. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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11/19 Tolkning av beløpsgrenser ved pliktig påkobling til kommunalt vann 
og avløp 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 06.03.2019 11/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Juridisk rådgiver Anette Brekke redegjorde for tolkning av beløpsgrenser ved påkobling til 
kommunalt vann og avløp, og svarte på spørsmål. Juridisk seniorrådgiver Ingunn Kilen 
Thomassen ga utfyllende kommentarer og svarte på spørsmål. Hun viste til gjeldende lov og 
retningslinjer, og viste til at det ikke er anledning for bystyret til å sette et absolutt maksbeløp 
når vilkår for å kreve tilkobling foreligger (pga. forurensning). Bystyret kan ikke gi tilskudd 
til påkoblingen. Dersom en kost-/nyttevurdering ikke tilsier at påkobling ligger innenfor 
rimelighetens grenser, skal kommunen vedta stans av utslipp. 
 
Endringsforslag fremsatt i møtet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
Kontrollutvalget ber sekretariatet fremskaffe vedtaket som foreligger fra bystyret, og 
informasjon om hvordan forutsetningene er bekjentgjort på kommunens nettsider. 
 
Votering 
Enstemmig for endringsforslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
Kontrollutvalget ber sekretariatet fremskaffe vedtaket som foreligger fra bystyret, og 
informasjon om hvordan forutsetningene er bekjentgjort på kommunens nettsider.  
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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12/19 Bestilling av forvaltningsrevisjon Rapportering og håndtering av 
avvik i pleie og omsorg i Arendal kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 06.03.2019 12/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonen Rapportering og håndtering av avvik i pleie 
og omsorg i Arendal kommune fra Aust-Agder Revisjon IKS i tråd med fremlagt plan. 
Rapport forventes til kontrollutvalgets siste møte i 2019 eller første møte i 2020. 
 
Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om prosjektets fremdrift og eventuelle behov for 
endringer underveis. 
 
 
Møtebehandling 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke la frem forslag til 
prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Rapportering og håndtering av avvik i pleie og 
omsorg i Arendal kommune, og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonen Rapportering og håndtering av avvik i pleie 
og omsorg i Arendal kommune fra Aust-Agder Revisjon IKS i tråd med fremlagt plan. 
Rapport forventes til kontrollutvalgets siste møte i 2019 eller første møte i 2020. 
 
Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om prosjektets fremdrift og eventuelle behov for 
endringer underveis. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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13/19 Årsmelding 2018 Arendal kontrollutvalg 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 06.03.2019 13/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget for 2018 slik den foreligger. 
Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende innstilling til vedtak: 
 
Bystyret tar Årsmelding 2018 Arendal kontrollutvalg til orientering og anser den for å gi en 
tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2018. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet svarte på spørsmål omkring utsendt utkast til årsmelding 2018 for Arendal 
kontrollutvalg. Kontrollutvalget var enige om at leder bør benytte anledningen i bystyret til å 
vise frem utvalgte deler av kontrollutvalgets arbeid. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget for 2018 slik den foreligger. 
Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende innstilling til vedtak: 
 
Bystyret tar Årsmelding 2018 Arendal kontrollutvalg til orientering og anser den for å gi en 
tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2018. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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14/19 Orienteringer fra revisor 6.3.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 06.03.2019 14/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder Kristian Fjellheim Bakke orienterte kort om løpende revisjonsoppgaver og svarte 
på spørsmål. Tema som ble berørt: 

- Revisjon av årsoppgjøret 
- Bystyrets behandling av forvaltningsrevisjonen Psykososialt miljø i skole og barnehage 

 
Han orienterte kort om hvordan Aust-Agder Revisjon IKS blir berørt av og håndterer 
sammenslåingene av Agder-fylkene. Det er ennå ikke gjort vedtak i fellesnemnda om valg av 
revisor. Eierne av revisjonsselskapene som er berørt i dag (Aust-Agder Revisjon IKS og 
Agder kommunerevisjon IKS) drøfter om det er aktuelt å gjøre noe på eiersiden på tvers av 
selskapene. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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15/19 Referatsaker 6.3.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 06.03.2019 15/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 

1. Behandling i bystyret av saker fra/av særlig interesse for kontrollutvalget: 
a. 24.01.2019: 

i. PS 19/1 Referatsak – Protokoll Arendal KU 2018-12-12 
ii. PS 19/2 Virksomhetsplaner enheter og foretak 2019 

iii. PS 19/3 Vurdering av direkte eierskap – Returkraft AS 
iv. PS 19/4 Framtidig organisering av spesialundervisning 
v. PS 19/5 Psykososialt miljø i skole og barnehage Arendal 

b. 28.02.2019: 
i. PS 19/14 Referatsak – Protokoll Arendal KU 2019-01-23 

ii. PS 19/25 Melding til bystyret 28.02.19 – Mobbing 
iii. PS 19/26 Melding til bystyret 28.02.19 – Selvkost i Arendal kommune 

2. Ny henvendelse vedr. Grubenåsen. Saken er drøftet i kontrollutvalget og finner ikke 
holdepunkter for at det er en sak for utvalget. Saken avslås, og dette kan ikke ankes. 

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 24.4.2019 
7. Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift ute på høring 
8. Henvendelse vedr. åpenhet i kontrollutvalg 

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
  



 

 14  

 
16/19 Eventuelt 6.3.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 06.03.2019 16/19 
 
 
  
 
Møtebehandling 

- Henvendelse fra Jan Askeland vedr. Hove pr. telefon til Liv Andersen, det vil ev. komme 
skriftlig henvendelse til sekretariatet. 

 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


