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Møteprotokoll  
 

Arendal kontrollutvalg 

 
Dato: 24.04.2019 kl. 9:00 – 14:10 
Sted: Arendal Kultur- og rådhus, Bystyresalen 
Arkivsak: 19/00043 
  
Til stede:  Per-Jakob Haakstad (leder), Liv Andersen (nestleder), Kristen Bjormyr 

(medlem), Terje Stiansen (medlem) 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Wenche Madshaven (varamedlem for Anne Rostad) 

  
Forfall:  Anne Rostad 
  
Andre: Daglig leder Arendal Eiendom KF Øystein Sangvik, sak 17/19 

Økonomicontroller Karina Furevik, sak 17/19 
Havnefogd Rune Hvass, sak 18/19 
Kommunalsjef økonomi Bente Rist, sak 19/19 
Seniorrådgiver økonomi Anita Rønning, sak 19/19 
Kommunalsjef helse og levekår Torill Skår, sak 20-21/19 
Enhetsleder institusjon Svein Elgvin, sak 20/19 
Juridisk seniorrådgiver Sindre Kvammen, sak 20-21/19 
Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Per Øyvind Larsen, sak 21/19 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes, sak 17-19/19 
Hovedrevisor Irina Ivanova, sak 17-19/19 
Daglig leder Aust-Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke (fra kl. 10 
under sak 18/19 og ut møtet) 
Forvaltningsrevisor Magnus Bjarte Solsvik, sak 20-27/19 
 

  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  
 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

3/19 19/00043-15 Godkjenning av innkalling 24.4.2019 3 
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Møteprotokoll 

3/19 19/00043-16 Godkjenning av protokoll 6.3.2019 4 

Saker til behandling 

17/19 19/04501-3 Årsregnskap 2018 Arendal Eiendom KF 5 

18/19 19/04502-3 Årsregnskap 2018 Arendal Havnevesen KF 7 

19/19 19/04503-3 Årsregnskap og årsberetning 2018 Arendal kommune 9 

20/19 19/08401-3 
Orientering om Fylkesmannens tilsyn med Solhaug bo- og 
omsorgssenter 12 

21/19 19/08401-6 Orientering om Fylkesmannens tilsyn med Margarethestiftelsen 13 

22/19 19/00220-20 
Oppfølging av sak 11/19 Tolkning av beløpsgrenser ved pliktig 
påkobling til kommunalt vann og avløp 14 

23/19 19/08960-4 Høring om ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift 15 

24/19 19/02827-2 Årsrapport og årsregnskap 2018 Skatteoppkreveren i Arendal 16 

25/19 19/00117-5 Orienteringer fra revisor 24.4.2019 17 

26/19 19/00118-5 Referatsaker 24.4.2019 18 

27/19 19/00156-5 Eventuelt 24.4.2019 19 

    

 
 
Sak 26/19 nr. 5 ble behandlet helt til slutt i møtet. 
 
 
Arendal, 24.04.2019 
 
 
Per-Jakob Haakstad      Benedikte Muruvik Vonen 
Kontrollutvalgsleder      Rådgiver 
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Møteinnkalling 

3/19 Godkjenning av innkalling 24.4.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 24.04.2019 3/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Innkalling til møte 24.4.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Innkalling til møte 24.4.2019 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

3/19 Godkjenning av protokoll 6.3.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 24.04.2019 3/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 6.3.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 6.3.2019 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

17/19 Årsregnskap 2018 Arendal Eiendom KF 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 24.04.2019 17/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget anser at særregnskapet 2018 for Arendal Eiendom KF er revidert på en 
betryggende måte, og oversender følgende uttalelse om særregnskapet til bystyret (med kopi 
til formannskapet): 
 
Kontrollutvalget har behandlet særregnskap 2018 for Arendal Eiendom KF. Aust-Agder 

Revisjon IKS har avlagt normal revisjonsberetning, dvs. at revisjonen ikke har avdekket 

vesentlige feil eller mangler som krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. 

 

Særregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 2,4 mill. og et regnskapsmessig 

mindreforbruk på kr 2,3 mill. 

 

Revisjonen viser i sin beretning til at de mener at særregnskapet er avgitt i samsvar med lov 

og forskrifter og i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen 

til Arendal Eiendom KF pr. 31.12.2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet 

pr. denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Kontrollutvalget anbefaler på bakgrunn av revisors beretning at det fremlagte særregnskapet 

for Arendal Eiendom KF fastsettes som Arendal Eiendom KFs årsregnskap for 2018. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder Arendal Eiendom KF Øystein Sangvik redegjorde for aktiviteten, årsregnskap og 
årsberetning 2018 for Arendal Eiendom KF og svarte på spørsmål. Han nevnte konkret bl.a.: 

- Bekymring for vedlikeholdsetterslep (penger og organisering av arbeidet) 
- Behov for fortsatt satsing på økte stillingsstørrelser 
- Bygging av Roligheden skole 
- Nytt bygg til Fylkesmannen gjennom Fløybyen AS 

Økonomicontroller Karina Furevik ga utfyllende kommentarer og svarte på spørsmål. 
 
Kontrollutvalget ba om å få tilsendt hvilket antall omsorgsboliger Arendal Eiendom eier. 
Dette ble oversendt underveis i møtet. 
 
Revisor hadde ingen merknader. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
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Kontrollutvalget anser at særregnskapet 2018 for Arendal Eiendom KF er revidert på en 
betryggende måte, og oversender følgende uttalelse om særregnskapet til bystyret (med kopi 
til formannskapet): 
 
Kontrollutvalget har behandlet særregnskap 2018 for Arendal Eiendom KF. Aust-Agder 

Revisjon IKS har avlagt normal revisjonsberetning, dvs. at revisjonen ikke har avdekket 

vesentlige feil eller mangler som krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. 

 

Særregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 2,4 mill. og et regnskapsmessig 

mindreforbruk på kr 2,3 mill. 

 

Revisjonen viser i sin beretning til at de mener at særregnskapet er avgitt i samsvar med lov 

og forskrifter og i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen 

til Arendal Eiendom KF pr. 31.12.2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet 

pr. denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Kontrollutvalget anbefaler på bakgrunn av revisors beretning at det fremlagte særregnskapet 

for Arendal Eiendom KF fastsettes som Arendal Eiendom KFs årsregnskap for 2018. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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18/19 Årsregnskap 2018 Arendal Havnevesen KF 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 24.04.2019 18/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget anser at særregnskapet 2018 for Arendal Havnevesen KF er revidert på en 
betryggende måte, og oversender følgende uttalelse om særregnskapet til bystyret (med kopi 
til formannskapet): 
 
Kontrollutvalget har behandlet særregnskap 2018 for Arendal Havnevesen KF. Aust-Agder 

Revisjon IKS har avlagt normal revisjonsberetning, dvs. at revisjonen ikke har avdekket 

vesentlige feil eller mangler som krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. 

 

Særregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 4,7 mill. og regnskapsmessig mindreforbruk 

på kr 4,9 mill. 

 

Revisjonen viser i sin beretning til at de mener at særregnskapet er avgitt i samsvar med lov 

og forskrifter og i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen 

til Arendal Havnevesen KF pr. 31.12.2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble 

avsluttet pr. denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Kontrollutvalget anbefaler på bakgrunn av revisors beretning at det fremlagte særregnskapet 

for Arendal Havnevesen KF fastsettes som Arendal Havnevesen KFs årsregnskap for 2018. 
 
 
Møtebehandling 
Havnefogd Rune Hvass redegjorde for årsregnskap og aktivitet i Arendal Havnevesen KF i 
2018 og svarte på spørsmål. Han kommenterte også aktiviteter og planer for 2019. Tema for 
diskusjon: ny tilførselsvei, støy, cruiseanløp. 
 
Revisor hadde ingen merknader. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anser at særregnskapet 2018 for Arendal Havnevesen KF er revidert på en 
betryggende måte, og oversender følgende uttalelse om særregnskapet til bystyret (med kopi 
til formannskapet): 
 
Kontrollutvalget har behandlet særregnskap 2018 for Arendal Havnevesen KF. Aust-Agder 

Revisjon IKS har avlagt normal revisjonsberetning, dvs. at revisjonen ikke har avdekket 

vesentlige feil eller mangler som krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. 

 

Særregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 4,7 mill. og regnskapsmessig mindreforbruk 

på kr 4,9 mill. 
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Revisjonen viser i sin beretning til at de mener at særregnskapet er avgitt i samsvar med lov 

og forskrifter og i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen 

til Arendal Havnevesen KF pr. 31.12.2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble 

avsluttet pr. denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Kontrollutvalget anbefaler på bakgrunn av revisors beretning at det fremlagte særregnskapet 

for Arendal Havnevesen KF fastsettes som Arendal Havnevesen KFs årsregnskap for 2018. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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19/19 Årsregnskap og årsberetning 2018 Arendal kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 24.04.2019 19/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget anser ut fra foreliggende dokumentasjon at årsregnskapet 2018 for Arendal 
kommune er revidert på en betryggende måte, og oversender til bystyret (med kopi til 
formannskapet) følgende uttalelse til Arendal kommunes årsregnskap 2018: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Arendal kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen. Aust-Agder Revisjon IKS har avlagt 

normal revisjonsberetning, dvs. at revisjonen ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler 

som krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. I tillegg har revisjonen 

avlagt rapport til kontrollutvalget vedrørende revisjonen av årsregnskapet.  

 

Arendal kommunes årsregnskap 2018 viser kr 2 500,4 mill. til fordeling drift og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 18,9 mill. Netto driftsresultat var positivt med kr 46,9 

mill. Investeringsregnskapet ble avsluttet i balanse. 

 

Revisjonen viser i sin beretning til at de mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov 

og forskrifter og i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen 

til Arendal kommune pr. 31.12.2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet pr. 

denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Kontrollutvalget merker seg revisjonens omtale av utvalgte forhold som er fremkommet 

gjennom det ordinære revisjonsarbeidet, som revisjonen anser som vesentlige i forhold til 

forståelsen av årsregnskapet, bl.a.: 
- Regnskapsført netto driftsresultat inkluderer øremerkede tilskudd og utgifter som skal avsettes 

til, eller dekkes av, bundne driftsfond. Justert for dette blir korrigert netto driftsresultat kr 

35,7 mill. 
- Føringen av premieavvik i regnskapet i tråd med regnskapsforskriften, strider mot de 

grunnleggende kommunale regnskapsprinsippene. 
- Frie fondsmidler har økt med kr 20,3 mill., men samtidig har økningen i premieavviket vært 

på kr 25,5 mill. 

- Kommunen har relativt høy lånegjeld i forhold til driftsinntekter og antall innbyggere, og det 
er driftsinntekter som skal betjene denne lånegjelden. Dette tilsier at kommunens drift allerede 

i 2019 og årene fremover må kunne viser til høyere inntekter eller lavere utgifter. 

 

Kontrollutvalget anbefaler på bakgrunn av revisors beretning at det fremlagte årsregnskapet 

for Arendal kommune fastsettes som Arendal kommunes årsregnskap for 2018. 
 
 
Møtebehandling 
Kommunalsjef økonomi Bente Rist redegjorde for årsregnskap og aktivitet i Arendal 
kommune i 2018 og svarte på spørsmål. Seniorrådgiver økonomi Anita Rønning ga utfyllende 
kommentarer og svarte på spørsmål. Oppfyllelse av sentrale måltall/handlingsregler ble 
diskutert.  
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Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes redegjorde for revisjonens arbeid knyttet til 
regnskapsrevisjon for Arendal kommune for 2018 og svarte på spørsmål. Daglig leder Aust-
Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke ga utfyllende kommentarer og svarte på 
spørsmål. Hovedrevisor Irina Ivanova var til stede under behandlingen. 
 
Endringsforslag fremsatt i møtet: 
Andre strekpunkt som var foreslått å kommentere fra revisors oppsummeringsbrev fjernes, 
siden den kan misforstås som en negativ kommentar om kommunens praksis. 
Følgende avsnitt tas inn som tillegg: 
 
Kontrollutvalget merker seg i tillegg følgende: 

- bystyrets handlingsregel vedr. låneopptak på maksimalt kr 2,8 mrd er ikke nådd 
- departementets anbefaling om netto driftsresultat på minst 1,75 % av driftsinntektene er ikke 

nådd 
- bystyrets mål om at kommunens drift skal være uavhengig av utbytte fra Agder Energi AS er 

ikke nådd 

- måltallet om at kommunen skal ha minst kr 100 mill. i disposisjonsfond er nådd. 

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak med endringsforslag fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anser ut fra foreliggende dokumentasjon at årsregnskapet 2018 for Arendal 
kommune er revidert på en betryggende måte, og oversender til bystyret (med kopi til 
formannskapet) følgende uttalelse til Arendal kommunes årsregnskap 2018: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Arendal kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen. Aust-Agder Revisjon IKS har avlagt 

normal revisjonsberetning, dvs. at revisjonen ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler 

som krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. I tillegg har revisjonen 

avlagt rapport til kontrollutvalget vedrørende revisjonen av årsregnskapet.  

 

Arendal kommunes årsregnskap 2018 viser kr 2 500,4 mill. til fordeling drift og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 18,9 mill. Netto driftsresultat var positivt med kr 46,9 

mill. Investeringsregnskapet ble avsluttet i balanse. 

 

Revisjonen viser i sin beretning til at de mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov 

og forskrifter og i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen 

til Arendal kommune pr. 31.12.2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet pr. 

denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Kontrollutvalget merker seg revisjonens omtale av utvalgte forhold som er fremkommet 

gjennom det ordinære revisjonsarbeidet, som revisjonen anser som vesentlige i forhold til 

forståelsen av årsregnskapet, bl.a.: 
- Regnskapsført netto driftsresultat inkluderer øremerkede tilskudd og utgifter som skal avsettes 

til, eller dekkes av, bundne driftsfond. Justert for dette blir korrigert netto driftsresultat kr 

35,7 mill. 
- Frie fondsmidler har økt med kr 20,3 mill., men samtidig har økningen i premieavviket vært 

på kr 25,5 mill. 
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- Kommunen har relativt høy lånegjeld i forhold til driftsinntekter og antall innbyggere, og det 
er driftsinntekter som skal betjene denne lånegjelden. Dette tilsier at kommunens drift allerede 

i 2019 og årene fremover må kunne viser til høyere inntekter eller lavere utgifter. 

 

Kontrollutvalget merker seg i tillegg følgende: 
- bystyrets handlingsregel vedr. låneopptak på maksimalt kr 2,8 mrd er ikke nådd 
- departementets anbefaling om netto driftsresultat på minst 1,75 % av driftsinntektene er ikke 

nådd 
- bystyrets mål om at kommunens drift skal være uavhengig av utbytte fra Agder Energi AS er 

ikke nådd 
- måltallet om at kommunen skal ha minst kr 100 mill. i disposisjonsfond er nådd. 

 

Kontrollutvalget anbefaler på bakgrunn av revisors beretning at det fremlagte årsregnskapet 

for Arendal kommune fastsettes som Arendal kommunes årsregnskap for 2018. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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20/19 Orientering om Fylkesmannens tilsyn med Solhaug bo- og 
omsorgssenter 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 24.04.2019 20/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Enhetsleder institusjon Svein Elgvin redegjorde for fylkesmannens tilsyn med Solhaug bo- og 
omsorgssenter og hvordan dette er fulgt opp av Arendal kommune, og svarte på spørsmål. 
Presentasjon vil bli oversendt kontrollutvalget. Kommunalsjef helse og levekår Torill Skår 
viste til at systemene har vært på plass, men at praksis ikke har vært det. Hun og juridisk 
seniorrådgiver Sindre Kvammen ga utfyllende kommentarer og svarte på spørsmål. 
 
Forvaltningsrevisor Magnus Bjarte Solsvik, som jobber med den bestilte 
forvaltningsrevisjonen Rapportering og håndtering av avvik i pleie og omsorg, var til stede 
under behandlingen. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke pekte 
på ledelsens ansvar for internkontroll i form av å kjenne til at systemer som er etablert faktisk 
blir etterlevd. 
 
Tilleggsforslag fremsatt i møtet: 
Kontrollutvalget ber om en oppdatering i saken i sitt møte i september 2019. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om en oppdatering i saken i sitt møte i 
september 2019. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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21/19 Orientering om Fylkesmannens tilsyn med Margarethestiftelsen 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 24.04.2019 21/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om en ny orientering i saken i sitt møte 
i september 2019. 
 
 
Møtebehandling 
Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Per Øyvind Larsen redegjorde for tilsynet ved 
Margarethastiftelsen og oppfølgingen av dette, og svarte på spørsmål. Presentasjon vil bli 
oversendt til kontrollutvalget. Kommunalsjef helse og levekår Torill Skår ga utdypende 
kommentarer og svarte på spørsmål. Juridisk seniorrådgiver Sindre Kvammen var til stede 
under behandlingen av saken. 
 
Forvaltningsrevisor Magnus Bjarte Solsvik, som jobber med den bestilte 
forvaltningsrevisjonen Rapportering og håndtering av avvik i pleie og omsorg, var til stede 
under behandlingen. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om en ny orientering i saken i sitt møte 
i september 2019. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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22/19 Oppfølging av sak 11/19 Tolkning av beløpsgrenser ved pliktig 
påkobling til kommunalt vann og avløp 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 24.04.2019 22/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Redegjørelsen tas til orientering. Rådmannen anmodes om å gjøre gjeldende retningslinjer 
tilgjengelig sammen med annen informasjon om vann og avløp på kommunens nettsider. 
Kontrollutvalget avslutter med dette saken. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet redegjorde kort i saken, ut fra tilsendt materiale og saksfremstillingen. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Redegjørelsen tas til orientering. Rådmannen anmodes om å gjøre gjeldende retningslinjer 
tilgjengelig sammen med annen informasjon om vann og avløp på kommunens nettsider. 
Kontrollutvalget avslutter med dette saken. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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23/19 Høring om ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 24.04.2019 23/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet redegjorde kort for saken. 
 
Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Arendal kontrollutvalg velger å ikke avgi høringsuttalelse til ny kontrollutvalgs- og 
revisjonsforskrift. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Arendal kontrollutvalg velger å ikke avgi høringsuttalelse til ny kontrollutvalgs- og 
revisjonsforskrift. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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24/19 Årsrapport og årsregnskap 2018 Skatteoppkreveren i Arendal 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 24.04.2019 24/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar årsrapport og årsregnskap 2018 fra Skatteoppkreveren i Arendal 
kommune til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet redegjorde kort. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar årsrapport og årsregnskap 2018 fra Skatteoppkreveren i Arendal 
kommune til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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25/19 Orienteringer fra revisor 24.4.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 24.04.2019 25/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Magnus Bjarte Solsvik presenterte seg kort for utvalget. 
 
Han og daglig leder Aust-Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke orienterte kort om 
fremdriften i forvaltningsrevisjonen Rapportering og håndtering av avvik i pleie og omsorg. 
Anskaffelse og implementering av nytt avvikssystem kan bli litt utfordrende. De opplever at 
deres og kontrollutvalgets vinkling ikke blir lik men utfyllende i forhold til Fylkesmannen 
sine tilsyn på området. Fokus på læring av forvaltningsrevisjonen, både overfor bystyret og 
administrasjonen. 
 
Innen regnskapsrevisjon har årsoppgjøret vært viktigste oppgave den siste tiden. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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26/19 Referatsaker 24.4.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 24.04.2019 26/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 

1. Behandling i bystyret av saker fra/av særlig interesse for kontrollutvalget: 
a. 28.03.2019: 

i. PS 19/44 Referatsak – Protokoll Arendal KU 2019-03-06 
ii. PS 19/45 Undersøkelse Norac stadion 

2. Nye henvendelser vedr. tolkning av reguleringsbestemmelser – Garthafjorden hyttefelt 
a. Fra Tore Ramstad med svar fra sekretariatet 
b. Fra Olav Slotnæs. Kontrollutvalget velger å ikke behandle henvendelsen særskilt. 

Sekretariatet bes besvare henvendelsen. 
3. Svar på henvendelse vedr. Grubenåsen 
4. Neste møte 29.5.2019 
5. Henvendelser vedr. Hove 

a. Fra Jan Askeland 
b. Fra Høyres bystyregruppe 

Leder Per-Jakob Haakstad ba om å få sin habilitet jf. forvaltningsloven § 6 e) nr. 2 pga. et 
oppdrag hans advokatselskap er involvert i. 
Leder fratrådte og nestleder Liv Andersen overtok ledelsen av møtet. 
Kontrollutvalget vurderte Haakstads habilitet og han ble enstemmig erklært inhabil jf. fvl. § 6 
e) nr. 2. Nestleder Liv Andersen ledet møtet videre. 
Liv Andersen orienterte om at hun hadde blitt anmodet om å komme i formannskapet 
11.4.2019 for å redegjøre for merkostnader ved eventuelle undersøkelser 
kontrollutvalget igangsetter i Hovesaken. Hun hadde angitt en merkostnad på inntil kr 
500 000. 
På grunn av sakens politiske karakter og uklarhet om hva som eventuelt vil være av 
interesse for bystyret at blir undersøkt, avventer kontrollutvalget en eventuell konkret 
bestilling fra bystyret i saken. Sekretariatet besvarer henvendelsene. 

 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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27/19 Eventuelt 24.4.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 24.04.2019 27/19 
 
 
  
 
Møtebehandling 
Ingen saker. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


