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Møteinnkalling 

3/19 Godkjenning av møteinnkalling 08.05.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00135-15 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 08.05.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkallingen godkjennes. 
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Møteprotokoll 

3/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 14.03.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00135-16 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 08.05.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møtet 14.03.2019 godkjennes. 

 

 

 
Vedlegg:  

- Protokoll Grimstad kontrollutvalg 08.05.2019 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

15/19 Årsregnskap 2018 Grimstad Kulturhus KF 

 
Arkivsak-dok.  19/08901-1 

Arkivkode.  216  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 08.05.2019 15/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalgets uttalelse til særregnskap 2018 for Grimstad Kulturhus KF: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Grimstad Kulturhus KF sitt årsregnskap for 2018. Aust Agder 

Revisjon IKS har avlagt revisjonsberetning. 

 

Særregnskapet viser et negativt netto driftsresultat på kr. 57 739 og et regnskapsmessige 

merforbruk på det samme. Revisor har avlagt en revisjonsberetning uten merknader. 

 

Kontrollutvalget baserer sin behandling på revisjonsberetningen. Kontrollutvalget anbefaler at 

regnskapet for Grimstad Kulturhus KF godkjennes som en del av Grimstad kommune sitt 

regnskap for 2018. 

 

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Grimstad Kulturhus KF driver næringsvirksomhet og følger i §19 i forskrift om «Særbudsjett, 

særregnskap, årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak» om at regnskapet skal føres etter 

regnskapslovens bestemmelser. Regnskapet for Grimstad Kulturhus KF er derfor ført i henhold til 

regnskapsloven og god regnskapsskikk.  

 

Forskriften fastsetter 15. februar som frist for avleggelse av årsregnskapet og 31, mars for styrets 

årsberetning. Revisors frist for avgivelse av revisjonsberetningen er 15. april.  

 

Kontrollutvalget skal i henhold til § 16 i forskrift «Særbudsjett, særregnskap, årsberetning for kommunale 

og fylkeskommunale foretak» avgi en uttalelse om årsregnskapet før bystyret behandler årsregnskapet.  

 

I henhold til Forskrift om kontrollutvalg §7 skal kontrollutvalget gi en uttalelse til årsregnskapet til 

kommunestyret. Kopi av uttalelsen sendes formannskapet. 

Det er naturlig at kontrollutvalget, ut fra revisors rapporteringer gjennom året i kontrollutvalgsmøtene og i 

revisjonsberetningen, vurderer følgende forhold:  
- Om regnskapet er ført i henhold til lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.  

- Om disposisjonene i regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak.  

- Om regnskapsresultatet gir korrekt uttrykk for virksomheten i regnskapsåret 
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I en e-post til sekretariatet skriver daglig leder i Grimstad Kulturhus KF følgende om regnskapet 

for 2018: 

 

«2018 har vært det største investeringsåret for oppgradering av sceneteknisk utstyr. Vi har 

endelig etter (nærmest tiår) fått en grunnutrustning på lyd og lys i catilina, svært etterlengtet. 

Denne investeringen på over en million er finanisert med tidligere års mindreforbruk og «tæring 

på egenkapital». Det var en periode utfordring for likviditeten, og det ble derfor opprettet en 

mulighet for «en slags kassakreditt» i banken. Denne kreditten har i liten grad blitt brukt, men er 

en trygghet å ha. Fjoråret gikk da ut med et negativt resultat på kun kr 57.000 tatt i betraktning 

tekiske investeringer! Målet i det følgende er å bygge opp igjen de midler som ble brukt fra 

egenkapital til investeringer ila et par år. Vi er alle strålende fornøyd med 2018, og ikke minst 

brukerne med et oppgradert teknisk tilbud!» 

 

Daglig leder vil i møtet presentere årsregnskapet og årsmeldingen for Grimstad Kulturhus KF for 

2018. 

 
Vedlegg:  

- Årsregnskap 2018 Grimstad Kulturhus KF 

- Årsmelding 2018 Grimstad Kulturhus KF 

- Revisors beretning 2018 Grimstad Kulturhus KF 

 

 

Vedlegg til sak 
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16/19 Årsregnskap 2018 Grimstad Bolig- og tomteutvikling KF 

 
Arkivsak-dok.  19/08909-1 

Arkivkode.  216  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 08.05.2019 16/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalgets uttalelse til særregnskap 2018 for Grimstad Bolig- og tomteutvikling KF: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Grimstad Bolig- og tomteutvikling KF sitt årsregnskap for 2018. 

Aust-Agder Revisjon IKS har avlagt revisjonsberetning. 

 

Særregnskapet viser et negativt netto driftsresultat på kr. 41 581 og et regnskapsmessige 

merforbruk på det samme beløpet. Revisor har avlagt en revisjonsberetning uten merknader. 

 

Kontrollutvalget baserer sin behandling på revisjonsberetningen. Kontrollutvalget anbefaler at 

regnskapet for Grimstad Bolig- og tomteutvikling KF godkjennes som en del av Grimstad 

kommune sitt regnskap for 2018. 

 

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Grimstad Bolig- og tomteutvikling KF driver næringsvirksomhet og følger i §19 i forskrift om 

«Særbudsjett, særregnskap, årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak» om at regnskapet 

skal føres etter regnskapslovens bestemmelser. Regnskapet for Grimstad Bolig- og tomteutvikling KF er 

derfor ført i henhold til regnskapsloven og god regnskapsskikk.  

 

Forskriften fastsetter 15. februar som frist for avleggelse av årsregnskapet og 31, mars for styrets 

årsberetning. Revisors frist for avgivelse av revisjonsberetningen er 15. april.  

 

Kontrollutvalget skal i henhold til § 16 i forskrift «Særbudsjett, særregnskap, årsberetning for kommunale 

og fylkeskommunale foretak» avgi en uttalelse om årsregnskapet før bystyret behandler årsregnskapet.  

 

I henhold til Forskrift om kontrollutvalg §7 skal kontrollutvalget gi en uttalelse til årsregnskapet til 

kommunestyret. Kopi av uttalelsen sendes formannskapet. 

Det er naturlig at kontrollutvalget, ut fra revisors rapporteringer gjennom året i kontrollutvalgsmøtene og i 

revisjonsberetningen, vurderer følgende forhold:  
- Om regnskapet er ført i henhold til lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.  

- Om disposisjonene i regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak.  

- Om regnskapsresultatet gir korrekt uttrykk for virksomheten i regnskapsåret 
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Vedlegg:  

- Årsregnskap 2018 Grimstad Bolig- og tomteutvikling KF 

- Årsmelding 2018 Grimstad Bolig- og tomteutvikling KF 

- Revisors beretning 2018 Grimstad Bolig- og tomteutvikling KF 

 

 

Vedlegg til sak 
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17/19 Årsregnskap og årsmelding Grimstad kommune 2018 

 
Arkivsak-dok.  19/08896-1 

Arkivkode.  216  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 08.05.2019 17/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalgets uttalelse til Grimstad kommune årsregnskap 2018:  

 

Kontrollutvalget har behandlet Grimstad kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med årsregnskapet 

forelå årsrapport fra rådmannen. Aust-Agder Revisjon IKS har avlagt revisjonsberetning samt revisors 

oppsummering for regnskapsåret 2018.  

 

Grimstad kommunes årsregnskap viser et negativt netto driftsresultat på kr. 2 749 525 og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 15 260 912.  

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter 

tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsrapporten til 

rådmannen omhandler. Revisor har avgitt en revisjonsberetning uten merknader.  

 

Kontrollutvalget har ingen merknader til årsregnskapet for Grimstad kommune for 2018 og slutter seg til 

revisors beretning av 08.04.2019.  

 

Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

I henhold til forskrift om kontrollutvalg §7 skal kontrollutvalget gi en uttalelse til kommunens 

årsregnskap til kommunestyret før det vedtas. Ifølge forskrift om årsregnskap og årsmelding § 10 

skal kommunens årsmelding fremlegges for kontrollutvalget før det gir sin uttalelse. Kopi av 

kontrollutvalgets uttalelse skal sendes før formannskapet avgir sin innstilling om årsregnskapet 

til kommunestyret. Kontrollutvalget uttalelse skal ligge vedlagt saken ved behandling i 

kommunestyret. 

 

Saksopplysninger: 
Forskriften fastsetter 15. februar som frist for avleggelse av årsregnskapet og revisors frist for avgivelse 

av revisjonsberetningen er 15. april. Grimstad kommune har avlagt årsregnskap og oversendt sin samlede 

årsberetning til revisor og kontrollutvalget.  

 

I henhold til Forskrift om kontrollutvalg §7 skal kontrollutvalget gi en uttalelse til årsregnskapet til 

kommunestyret. Kopi av uttalelsen sendes formannskapet. 

 

Det er naturlig at kontrollutvalget, ut fra revisors rapporteringer gjennom året i kontrollutvalgsmøtene og i 

revisjonsberetningen, vurderer følgende forhold:  

- Om regnskapet er ført i henhold til lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.  

- Om disposisjonene i regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak.  

Om regnskapsresultatet gir korrekt uttrykk for virksomheten i regnskapsåret 
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Vedlegg:  

- Årsregnskap 2018 Grimstad kommune 

- Årsmelding 2018 Grimstad kommune 

- Revisors beretning 2018 Grimstad kommune 

- Revisors oppsummering av regnskapsåret 2018 

 

 

Vedlegg til sak 
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18/19 Utbedring av vei i Morviga 

 
Arkivsak-dok.  19/09411-2 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 08.05.2019 18/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Etter oppslag i media om saken har kontrollutvalget bedt om å bli orientert om arbeideidet med 

utbedringen av vei i Morviga og bakgrunnen for at saken blir politietterforsket. 

 

Saksopplysninger: 

Administrasjonen har utarbeidet et notat til saken som følger vedlagt samt byggesaksavdelingens 

vedtak om stans av arbeidet og brev fra fylkeskommunen til Grimstad kommune av 23.03.18 

hvor man påpeker at man ikke vil behandle saken før saken er ferdig behandlet hos politiet. 

 

I notatet fra administrasjonen skriver enhetsleder for kommunaltekniske tjenester at det i 

forbindelse med kommunestyrets behandling av regnskapsavslutningen for 2016-regnskapet ble 

vedtatt å sette av kr. 300 000 til utbedring av stier i kommunen. Veien på Morviga var på enkelte 

strekninger så dårlig at folk gikk på utsiden av veien, slik at det ble etablert stier utenom 

veitraseen og veien skal delvis blitt utgravd på grunn av vannføring siste årene. 

 

Enhetsleder skriver at veien kun skulle fylles opp slik at fremkommeligheten ble bedre og det ble 

vurdert til at det ikke var søknadsplikt siden man heller ikke skulle graves i veien. Dette 

innrømmer enhetsleder var en feilvurdering og det burde vært søkt før arbeidet ble igangsatt. Det 

skal ha blitt gravd noe i ytterkanten av veien enkelte steder for å lede bort regnvann. Ifølge 

enhetsleder skal det kun være registrert kulturminner ved en mindre del av veien. 

 

Kommunens byggesaksavdeling stanset arbeidet etter en felles befaring med fylkeskommunens 

kulturminnevern, med muntlig pålegg 06.02.2018 og ved skriftlig vedtak 09.02.2018. 

Enhetsleder kommunaltekniske tjenester skriver i notatet at det ikke er blitt utført arbeider i 

området etter vedtaket. Flere personer inkludert enhetsleder har vært inne til avhør hos politiet u 

juni 2018 og kommunen har foreløpig ikke mottatt noen tilbakemelding om saken. 

 

Administrasjonen vil i møtet orientere om saken og kunne svare på eventuelle spørsmål om 

saken. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

For kontrollutvalgets del er det av interesse å være informert om saker hvor kommunen blir 

etterforsket av politiet og bakgrunnen for slike saker. Saken er fortsatt under behandling hos 

politiet og sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Vedlegg:  

- Notat vedr. Vei Morviga 

- Byggesaksenhetens vedtak om stans av 09.02.2018 

- Brav fra fylkeskommunen til Grimstad kommune av 23.03.2018 

 

 

Vedlegg til sak 
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19/19 Grimstad kommune sitt medlemskap i Transparency International 

Norge 

 
Arkivsak-dok.  19/03608-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 08.05.2019 19/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

I kontrollutvalgets møte 07.02.19 sak 7/19 (Eventuelt) bestemte utvalget at det ønsket en 

orientering fra Grimstad kommune sitt medlemskap i Transparency International Norge og hva 

dette innebærer for kommunen. 

 

Saksopplysninger: 

Transparency International Norge er en medlemsbasert forening som ble etablert i 1999 som 

finansieres via medlemskontingenter Foreningen skrive på sin hjemmeside at de er en 

selvstendig akkreditert avdeling av den verdensomspunnede organisasjonen Transparency 

International. Videre står det at TI-Norge har opparbeidet en betydelig kompetanse i arbeidet 

mot korrupsjon og for åpenhet og integritet i alle virksomheter.  Transparency International 

driver koalisjonsbygging mot korrupsjon, og har et nasjonalt og internasjonalt regelverk av 

eksperter innenfor ulike felt. TI-Norge er partipolitisk uavhengig. Sekretariatet har kontor i Oslo  
 

Ifølge TI-Norge sin hjemmeside bidrar en som medlem av organisasjonen til en felles innsats for 

åpenhet, integritet og ansvarlighet i samfunnet for å forhindre korrupsjon og misligheter 

nasjonalt og internasjonalt. Gjennom medlemskapet får man tilbud om: 
- Opplæring, dilemmatrening og innspill til virksomheten 

- Bistand med rådgivning ved utvikling og forbedring av virksomhetens antikorrupsjonsprogram 

- Invitasjoner til TI Norges egne arrangementer 

- Deltakelse i utvikling av antikorrupsjonsnettverk 

- Tilgang til relevant informasjon og verktøy for å bekjempe korrupsjon 

- Tilgang til internasjonal ekspertise gjennom TI Norges sekretariat 

 

Som medlem av TI-Norge forpliktes man seg til å praktisere nulltoleranse for alle former for 

korrupsjon i sin virksomhet og få på plass egnede tiltak mot korrupsjon. Enhver person, 

organisasjon, eller institusjon som slutter skal til foreningens formål kan opptas som medlem 

med unntak av de som er under tiltak, etterforskning eller dømt for korrupsjon. Medlemskap 

baseres på gjensidig tillit mellom TI-Norge og medlemmene da TI-Norge ikke har ressurser til å 

undersøke og garantere for medlemmenes etiske standarder og praksis. Vedtektene og 

medlemskriteriene følger vedlagt saken. 

 

Kontrollutvalget har invitert administrasjonen til å orientere om Grimstad kommune sitt 

medlemskap i Transparency International Norge og hva dette innebærer for kommunen. 
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Vedlegg:  

- Medlemskriterier TI-Norge 

- Vedtekter TI-Norge 

 

 

Vedlegg til sak 
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20/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Budsjettering og økonomistyring i 

helse og omsorg 

 
Arkivsak-dok.  17/14988-7 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 08.05.2019 20/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 23.04.2018 sak 17/18 forvaltningsrevisjonen om 

budsjettering og økonomistyring i helse og omsorg. I kommunestyrets vedtak ble rådmannen 

bedt om å gi en skriftlig tilbakemelding på oppfølgingen av rapporten til kontrollutvalget innen 

juni 2019. Kontrollutvalget og rådmannen er blitt enige om å følge opp rapporten i dette møtet da 

saken kan sees i sammenheng med behandlingen av årsregnskapet. 

 

 

Saksopplysninger: 

Hensikten med forvaltningsrevisjonen var å belyse budsjettprosessen avgrenset til sektor for 

helse og omsorg i Grimstad kommune, og om utarbeidet budsjett dannet grunnlag for 

tilfredsstillende økonomistyring. Forvaltningsrevisjonen hadde følgende problemstillinger 

 
1. Hvordan utarbeides årsbudsjett for helse- og omsorgssektoren i Grimstad kommune og er 

budsjetteringsprosessen organisert på en slik måte at den danner grunnlag for tilfredsstillende 

økonomistyring? 

2. Har Grimstad kommune etablert rutiner som sikrer tilfredsstillende økonomistyring innen helse- 

og omsorgssektoren, og opplever personer med budsjettansvar at de har tilstrekkelig kompetanse 

for å ivareta dette ansvaret? 

 

For å besvare problemstillingen har revisjonen intervjuet kommunens øverste administrative 

ledelse, sektorledelse, enhetsledere i helse og omsorg samt øvrig nøkkelpersonell fra 

støttetjenestene som har vært involvert i budsjettprosess og oppfølging av enhetenes 

økonomistyring. Utover intervjuene har revisjonen også gjennomført dokumentstudier av 

kommunens rutiner og retningslinjer på området. 

 

Revisjonen skriver at enhetslederne i helse og omsorg idet store og hele har en positiv opplevelse 

av gjennomføringen av budsjettprosessen for 2018. Det har fremkommet forhold og områder 

med potensiale for forbedringer, men revisor mener det er naturlig når man har i større grad har 

involvert enhetslederne i prosessen. Dette er blant annet knyttet til informasjon, forutsigbarhet og 

involvering på spesifikke stadier i budsjettprosessen.  Revisjonen mener det er udelt positivt med 

mer involvering siden dette også er mer forpliktende når det kommer til økonomistyring. Videre 

skriver revisjonen at de opplever at rådmannen i høy grad har tatt eierskap til ansvaret for å 

utarbeide et budsjett i tråd med forventinger som gis av kommuneloven. 
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Tidligere tilnærminger til budsjettering har vært preget av knappe rammer og vært en form for 

disiplinering knyttet til enhetenes bruk av økonomiske midler. «Nedenfra og opp» tilnærming er 

en form for budsjettering som kan være fornuftig å bruke for å skape et realistisk bilde av 

driftskostnader på et gitt tidspunkt. Revisjonen ser indikasjoner på at arbeidet har avdekket 

inkonsistens mellom antatte kostnader og faktiske kostnader til drift, særlig med hensyn til 

årsverksrammer. Kritikken mot «nedenfra og opp» budsjettering vil være at risikoen for at krav 

til effektivisering og kutt viskes ut gjennom tilsvarende økte budsjettkrav fra enhetene, samt at 

det bygges opp økonomiske buffere på enhetsnivå som gir indre handlingsrom for politiske 

prioriteringer. Revisjonen skriver at det i budsjettdokumentet for 2018 er tidligere kutt som var 

lagt inn er blitt reversert som følge av budsjettering «nedenfra og opp».  

 

Gjennomgangen av kommunens budsjettdokumenter viser at det er en utstrakt bruk av 

risikovurderinger og at det er gjort gode vurderinger omkring for flere enheter i helse- og 

omsorgssektoren. Det har vært vanskelig for revisor å bringe på det rene hvilke tiltak som er satt 

inn for å redusere risiko da dette i liten eller ingen grad er omtalt. Tettere oppfølging av enhetene 

gjennom oppfølgingsmøter kan være et godt eksempel på tiltak i denne sammenhengen. 

Revisjonen har registrert at utviklingen i bruken av midlertidige ansatte forholdsmessig har en 

større økning enn faste ansatte i de senere år. Sett i sammenheng med synkende sykefravær 

skaper det noe usikkerhet til realismen i årsverksbudsjettering. En utilsiktet konsekvens av rigid 

årsverksstyring kan være at enhetsledere som følge av begrensninger i tildelt årsverksramme 

finner andre løsninger enn faste tilsatte gjennom eksempelvis økt bruk av midlertidige ansatte 

eller kjøp av tjenester. Revisjonen presiserer at det er forhold ved rapportering av årsverkstall 

som kan skape usikkerhet til faktiske kostnader hvis det kalkuleres inn forhold omkring 

refusjoner knyttet til rettighetsbasert permisjoner og langtidssykefravær. 

 

Under problemstilling nummer to skriver revisjonen at det er flere forhold under gitt 

forutsetninger for god økonomistyring som er tilfredsstillende, men det er imidlertid enkelte 

forhold som vies mer oppmerksomhet grunnet den risikoen de danner. Et eksempel på dette er at 

flere enhetsledere opplever det som utfordrende å finne tid i den daglige utøvelsen av ledelse. 

Videre skriver revisjonen at det er direkte bekymringsfullt at et flertall av enhetslederne i liten 

grad opplever at det gjennomføres evaluering av måloppnåelse all den tid sektoren har etablert et 

omfangsrikt sett av mål fordelt på enhetene. 

 

Gjennom utarbeidet dokumentasjon om policy for internkontroll og fullmaktsmatrise har 

Grimstad kommune på mange områder lagt til rette for en enkel forståelse av ansvar og 

myndighet på de ulike nivåene i organisasjonen. Det var etter revisjonens vurdering en betydelig 

svakhet at arbeidet som ble startet i 2012 på enkelte nivåer ikke oppfattes som implementert. 

Revisjonen bemerket i rapporten at det i liten grad var skriftliggjort ansvar og myndighet knyttet 

til beslutninger kan påvirke enhetens økonomi.  

 

Revisjonen har en opplevelse at enhetslederne hadde en god forståelse for eksisterende 

styringsverktøy i kommunen med ustrakt forståelse for årsverksrammer og de utfordringer som 

følger med. Det er videre en positiv oppfatning omkring utviklingen av tilrettelegging av 

informasjon og kommunikasjon i sektoren og med den øvrige administrasjonen. Det var en udelt 

positiv opplevelse med større involvering i utarbeidelsen av budsjett som senere danner grunnlag 

for tilfredsstillende økonomistyring. 

 

Revisjonen anså en bestiller-utfører modell med bestillerenheten som fatter vedtak og enhetene 

som leverandør som et særlig risikoområde i et økonomistyringsperspektiv. Dette fordi enheten 

som gjør vedtak i utgangspunktet ikke bærer den økonomiske konsekvensen av vedtaket. Det er 
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pekt på et forbedringspotensial knyttet til dialog mellom bestiller og utfører for å finne mest 

mulig effektive iverksettinger av vedtak. En reetablering av oppfølgingsmøter mener revisjonen 

er nødvendig og positivt for å sikre god økonomistyring. Oppfølgingsmøter kan også være en 

arena for læring og utvikling med rom for å ta opp usikkerhet og risiko. Revisjonen skriver at en 

rask implementering av policy for internkontroll og fullmaktsmatrise, samt hyppig 

gjennomføring av oppfølgingsmøter vil danne et grunnlag for å kunne sikre en tilfredsstillende 

økonomistyring. 

 

På bakgrunn av sine funn kom revisjonen kommet med følgende anbefalinger: 

 
- Årsverksstyring fremstår i budsjettsammenheng som et av de mest sentrale politiske 

styringsverktøyene for helse- og omsorgssektoren. For å i størst mulig grad sikre realistisk 

budsjettmessig beslutningsgrunnlag, anbefaler revisjonen at administrasjonen etablerer et mer 

detaljert og forståelig personalbudsjett som i større grad konkretiserer innholdet i budsjetterte 

årsverk og som viser planlagt bruk av midlertidige tilsatte. 

 
- Basert på forelagt årsverksutvikling er det revisjonens anbefaling at Grimstad kommune 

etablerer tilstrekkelig rapporteringsrutiner som kan ivareta en tilfredsstillende årsverksstyring, 

hvor forholdet mellom budsjetterte årsverk og faktiske forbrukte årsverk som minimum bør 

fremgå. 

 

- Revisjonen anbefaler at Grimstad kommune umiddelbart iverksetter implementering av 

dokumentasjon og rutiner som kan danne rammer for kommunens beskrivelser av internkontroll, 

fullmakter, ansvar og myndighet. 

 

Rådmannen ga em høringsuttalelse til forvaltningsrevisjonen og denne er gjengitt på side 84 i 

rapporten. Rådmannen merket seg mangel på risikodempende tiltak, oppfølging og presisering 

av innsparingskrav og oversikt over årsverksvekst og –styring. Rådmannen skriver at det er 

startet en gjennomgang av ressursstyringsmodellen og bestiller/utførermodellen for å forbedre 

forutsigbarhet og økonomisk kontroll i tjenesten. Videre at enhetslederne har hatt ledersamtaler 

og hatt gjennomgang av gjeldende fullmaktsmatrise med kommunalsjefen. Lederavtalene skal 

suppleres med avtalte tiltak før signering. Avslutningsvis skriver rådmannen at hun vil sikre at 

foreslåtte tiltak blir omsatt til rutiner og praksis. 

 

Kontrollutvalget behandlet rapporten 23.04.2018 og fattet følgende vedtak i saken: 

 

«Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender saken til kommunestyret med 

følgende forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Budsjettering og økonomistyring i helse og 

omsorg til orientering og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger om å: 
- Etablere et mer detaljert og forståelig personalbudsjett som i større grad konkretiserer innholdet 

i budsjetterte årsverk og som viser planlagt bruk av midlertidige tilsatte. 

- Etablere tilstrekkelige rapporteringsrutiner som kan ivareta en tilfredsstillende årsverksstyring, 

hvor forholdet mellom budsjetterte årsverk og faktiske forbrukte årsverk som minimum fremgår. 

- Umiddelbart iverksette implementeringen av dokumentasjon og rutiner som danner rammer for 

kommunens beskrivelser av internkontroll, fullmakter, ansvar og myndighet. 

 

Kommunestyret ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding om oppfølgingen av rapporten til 

kontrollutvalget innen juni 2019.» 

 

Kommunestyret behandlet saken 07.05.2018 og vedtok enstemmig kontrollutvalgets vedtak. 
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I tråd med kommunestyrets vedtak har rådmannen gitt en skriftlig tilbakemelding på 

oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen som følger vedlagt saken. I møtet vil administrasjonen 

orientere om oppfølgingen og svare på eventuelle spørsmål. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet har ikke grunnet kort tid og høyt arbeidspress fått vurdert tilbakemeldingen fra 

administrasjonen. Det er derfor ikke gitt et forslag til vedtak i saken, men sekretariatet kan bistå 

med dette i møtet. 

 

 
Vedlegg:  

- Forvaltningsrevisjon Budsjettering og økonomistyring helse og omsorg 

- Rådmannens tilbakemelding på oppfølgingen av rapporten 

 

 

Vedlegg til sak 
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21/19 Grimstad kontrollutvalg årsmelding 2018 

 
Arkivsak-dok.  19/03557-5 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 08.05.2019 21/19 

 

 

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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22/19 Orientering fra revisor 08.05.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00143-5 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 08.05.2019 22/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget har et påseansvar 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 

 

 

 

 

  



 

 21  

23/19 Eventuelt 08.05.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00144-5 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 08.05.2019 23/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

1. Referatsaker/saker behandlet i kommunestyret 

2. Neste møte 

3. Eventuelt 
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