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Møteprotokoll  
 

Arendal kontrollutvalg 

 
Dato: 29.05.2019 kl. 9:00 – 12:05 
Sted: Arendal Kultur- og rådhus, Komitérom 254 Strømsbu 
Arkivsak: 19/00043 
  
Til stede:  Liv Andersen (fung. leder), Anne Rostad (medlem), Terje Stiansen (medlem),  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Jan Willy Jensen (for Per-Jakob Haakstad), Jan Kløvstad (for Kristen 
Bjormyr) 

  
Forfall:  Per-Jakob Haakstad (leder), Kristen Bjormyr (medlem) 
  
Andre: Kommunalsjef økonomi Bente Rist, sak 28-30/19 

Rådgiver økonomi Tone Fjeldstrøm Trydal, sak 29/19 
Seniorrådgiver økonomi Anita Rønning, sak 30/19 
Juridisk seniorrådgiver Ingunn Kilen Thomassen, sak 30/19 
Skolesjef Øystein Neegaard, sak 31/19 
Kommunalsjef HR, IKT og kvalitet Karl Mork, sak 32/19 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes 
Revisjonssjef Kristian Fjellheim Bakke, f.o.m. sak 33/19 (ikke 34/19) 
Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck, t.o.m. sak 34/19 (ikke 33/19) 

  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  
 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/19 19/00043-23 Godkjenning av innkalling 29.5.2019 3 

Møteprotokoll 

4/19 19/00043-24 Godkjenning av protokoll 24.4.2019 4 

Saker til behandling 
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28/19 19/10204-1 Økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2019 Arendal 5 

29/19 18/12541-8 Oppfølging av bystyrets vedtak - Arendal 6 

30/19 19/10066-5 Ny kommunelov 2019 - tilpasninger 7 

31/19 18/03923-12 
Oppfølging av forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø i skole og 
barnehage 

8 

32/19 17/14954-18 Oppfølging av selskapskontroll Agder Arbeidsmiljø IKS 10 

33/19 19/03964-17 Bestilling av forvaltningsrevisjonen Avtaler og beslutningsprosesser 
knyttet til "Hove-saken" 

11 

34/19 19/10205-1 Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2019 Arendal 12 

35/19 19/00117-7 Orienteringer fra revisor 29.5.2019 13 

36/19 19/00118-7 Referatsaker 29.5.2019 14 

37/19 19/00156-7 Eventuelt 29.5.2019 15 

    

 
I møtet ble sak 34/19 behandlet før sak 33/19, ellers ble alle saker behandlet i rekkefølge. 
 
 
Arendal, 29.05.2019 
 
 
Liv Andersen        Benedikte Muruvik Vonen 
Fung. kontrollutvalgsleder      Rådgiver i sekretariatet 
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Møteinnkalling 

4/19 Godkjenning av innkalling 29.5.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 29.05.2019 4/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Innkalling til møte 29.5.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Innkalling til møte 29.5.2019 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

4/19 Godkjenning av protokoll 24.4.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 29.05.2019 4/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 24.4.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 24.4.2019 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

28/19 Økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2019 Arendal 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 29.05.2019 28/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kommunalsjef Bente Rist redegjorde for kommunens økonomiske situasjon pr. 1. tertial og 
svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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29/19 Oppfølging av bystyrets vedtak - Arendal 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 29.05.2019 29/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Rådgiver økonomi Tone Fjeldstrøm Trydal redegjorde for hvordan kommunen ligger an i 
prosessen med innføring av Stratsys for oppfølging av vedtak i bystyret, og svarte på 
spørsmål. Alle vedtak blir lagt ut under det enkelte møtet som tidligere (av politisk 
sekretariat). I tillegg legges alle vedtak inn med oversikt over status, fordelt på 
bystyret/formannskapet/ kommuneplanutvalget. Ligger foreløpig under «For politikere». 
Hvert vedtak blir internt i tillegg lagt til en kommunalsjef, som må markere status og ev. 
kommentere behandlingen. 
 
Kommunalsjef økonomi Bente Rist var til stede under behandlingen og ga utfyllende 
kommentarer. 
 
Kontrollutvalget anmodet rådmannen om å legge systemet lett tilgjengelig for alle innbyggere 
så snart som mulig. 
 
Tilleggsforslag fremsatt i møtet: 
Kontrollutvalget mente at det har vært gjort et godt arbeid, og anser saken for avsluttet. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremlagt i møtet. 
 
Vedtak  
Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget mente at det har vært gjort et godt arbeid, 
og anser saken for avsluttet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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30/19 Ny kommunelov 2019 - tilpasninger 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 29.05.2019 30/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kommunalsjef økonomi Bente Rist redegjorde for tilpasninger som er gjennomført og 
planlagt innenfor økonomiområdet ut fra endringer i kommuneloven høsten 2019, og svarte 
på spørsmål. Seniorrådgiver økonomi Anita Rønning ga utfyllende kommentarer. De viser 
allerede langsiktig gjeldsutvikling. De ønsker å be om overgangsordning for endring av 
minimumsavdrag lånegjeld. De vil gå gjennom kommunens måltall ifht. nye forskrifter. 
 
Juridisk seniorrådgiver Ingunn Kilen Thomassen redegjorde for andre nødvendige endringer 
som følge av ny kommunelov, og svarte på spørsmål. Hun delte ut et arbeidsdokument som 
jussnettverket bruker i planleggingen. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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31/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø i skole og 
barnehage 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 29.05.2019 31/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om oppfølging av bystyrets vedtak knyttet til 
forvaltningsrevisjonen Psykososialt miljø i skole og barnehage til orientering. 
Kontrollutvalget ber om en ny oppfølging av følgende punkt i første møte i kontrollutvalget i 
2020: 
Bystyret ber rådmannen foreta en gjennomgang av beredskapsteamets mandat og 

ressursbehov, sett i forhold til skolenes og foreldrenes forventninger, og i sammenheng med 

opprettelse av mobbeombud i Arendal kommune. 
 
 
Møtebehandling 
Skolesjef Øystein Neegaard redegjorde for det arbeidet som er gjort i etterkant av 
forvaltningsrevisjonen Psykososialt miljø i skole og barnehage og svarte på spørsmål. 

- Administrasjonen anser mye for å være på plass, og ser at det er nødvendig å gå 
gjennom mandatene til mobbeombudet og beredskapsteamet mot mobbing i 
sammenheng. De vurderer å be om mer ressurser til beredskapsteamet ut fra mengden 
saker de settes til å løse, men antallet saker har stabilisert seg.  

- Skolene skal få nødvendig hjelp og støtte fra stab skole før sakene eventuelt kommer 
så langt at beredskapsteamet er aktuelt – klarere ansvarslinjer her nå. 

- Ingen henvendelser til beredskapsteamet for mobbing fra barnehage ennå. 
- Han orienterte kort om rutiner for ansattes tilstedeværelse i friminutter o.a. 
- Han orienterte kort om oppfølging av skoler med særlig mobbeproblematikk (jf. 

tilstandsrapport for skole). 
- Skriv og retningslinjer gjennomgått og gjort tilgjengelig fra alle skolenes 

hjemmesider, er tilpasset i tråd med krav fra fylkesmannen. Skolene lager  
- Alle skolene har oppe tema om mobbing minst en gang pr. år i foreldremøte. 
- Han orienterte kort om varsling om mobbing av barn fra ansatte sin side. 
- Aktivitetsplaner utformes nå etter Udir sin mal. Fokus på konkrete tiltak som hjelper. 

Skal inneholde konkret oppfølging og frister. Ny plan skal lages om tiltak ikke har 
ønsket effekt. Opplever god effekt av mer konkrete tiltak. 

 
Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck viste til at informasjon om mobbing fortsatt ikke er 
like lett tilgjengelig på alle skolenes hjemmesider. Kan skyldes ulikt oppbygde hjemmesider. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om oppfølging av bystyrets vedtak knyttet til 
forvaltningsrevisjonen Psykososialt miljø i skole og barnehage til orientering. 
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Kontrollutvalget ber om en ny oppfølging av følgende punkt i første møte i kontrollutvalget i 
2020: 
Bystyret ber rådmannen foreta en gjennomgang av beredskapsteamets mandat og 

ressursbehov, sett i forhold til skolenes og foreldrenes forventninger, og i sammenheng med 

opprettelse av mobbeombud i Arendal kommune. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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32/19 Oppfølging av selskapskontroll Agder Arbeidsmiljø IKS 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 29.05.2019 32/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Forslag til vedtak legges frem i møtet. 
 
 
Møtebehandling 
Kommunalsjef HR, IKT og kvalitet Karl Mork redegjorde for oppfølgingen som er gjort av 
bystyrets vedtak ved behandlingen av rapporten fra selskapskontrollen Agder Arbeidsmiljø 
AS og svarte på spørsmål. Han viste til kommunens eierstrategi vedtatt i 2018. Han viste også 
til at kommunen som bruker/kunde har løpende dialog med daglig leder. AMU behandler 
hvert år kommunens bruk av bedriftshelsetjenesten. Bystyret har delegert til formannskapet å 
være eierstyringsorgan, og de behandler årsmeldingene i samlesak for flere selskaper.  
 
Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Kontrollutvalget finner oppfølgingen av selskapskontrollen Agder Arbeidsmiljø IKS 
tilfredsstillende. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget finner oppfølgingen av selskapskontrollen Agder Arbeidsmiljø IKS 
tilfredsstillende. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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33/19 Bestilling av forvaltningsrevisjonen Avtaler og beslutningsprosesser 
knyttet til "Hove-saken" 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 29.05.2019 33/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Arendal kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet Avtaler og 
beslutningsprosesser knyttet til «Hove-saken» fra Aust-Agder Revisjon IKS i tråd med 
fremlagt prosjektplan. Kontrollutvalget forventer at rapport fra prosjektet legges frem i løpet 
av høsten 2019, om mulig til kontrollutvalgets oktobermøte. Kontrollutvalget ber om å bli 
holdt orientert om prosjektets fremdrift underveis. 
 
Kontrollutvalget ber bystyret om å styrke rammen for kontroll, tilsyn og revisjon for 2019 
med kostnadene til prosjektet anslått til inntil kr 296 000,- i forbindelse med budsjettjustering 
1. tertial. 
 
 
Møtebehandling 
Revisjonssjef og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke orienterte 
kort om hvorfor planen legges frem på dette møtet (etter dialog med fung. leder og 
sekretariatet), og la frem forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Avtaler og 
beslutningsprosesser knyttet til «Hove-saken», og svarte på spørsmål. Han gikk gjennom de 
avgrensninger som planen foreslår, og hva som ligger i de foreslåtte problemstillingene.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Arendal kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet Avtaler og 
beslutningsprosesser knyttet til «Hove-saken» fra Aust-Agder Revisjon IKS i tråd med 
fremlagt prosjektplan. Kontrollutvalget forventer at rapport fra prosjektet legges frem i løpet 
av høsten 2019, om mulig til kontrollutvalgets oktobermøte. Kontrollutvalget ber om å bli 
holdt orientert om prosjektets fremdrift underveis. 
 
Kontrollutvalget ber bystyret om å styrke rammen for kontroll, tilsyn og revisjon for 2019 
med kostnadene til prosjektet anslått til inntil kr 296 000,- i forbindelse med budsjettjustering 
1. tertial. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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34/19 Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2019 Arendal 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 29.05.2019 34/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet orienterte kort i saken. Avklarte at LOT i oversikten står for Landsomfattende 
tilsyn, FNT står for Felles nasjonalt tilsyn. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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35/19 Orienteringer fra revisor 29.5.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 29.05.2019 35/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes orienterte om løpende revisjonsoppgaver 
og svarte på spørsmål. Tema: 

- føring av premieavvik 
- skal ha oppsummeringsmøte med økonomi om årsoppgjøret 
- nye regnskapsforskrifter 

 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke orienterte om fremdriften i 
forvaltningsrevisjonen Rapportering og håndtering av avvik i pleie og omsorg. Rapporten 
forventes i tråd med plan. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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36/19 Referatsaker 29.5.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 29.05.2019 36/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 

1. Behandling i bystyret av saker fra/av særlig interesse for kontrollutvalget: 
a. 02.05.2019: 

i. PS 19/51 Årsmelding 2018 Arendal kontrollutvalg 
ii. PS 19/56 Opprettelse av nytt tiltaksteam for hjelpetiltak i barnevernet 

iii. PS 19/67 Bestilling til kontrollutvalget knyttet til to henvendelser 
vedrørende Hovesaken – Tema for undersøkelser og økonomi 

b. 23.05.2019: 
i. PS 19/69 Referatsaker – Protokoll Arendal kontrollutvalg 2019-03-06 

2. Oppfølging av sak 22/19 Oppfølging av sak 11/19 Tolkning av beløpsgrenser ved 

pliktig påkobling til kommunalt vann og avløp. Sekretariatet viste til at informasjon nå 
ligger tilgjengelig på kommunens nettside, slik kontrollutvalget har bedt om. 

3. Neste møte 4.9.2019 
4. Sekretariatet viste til rådmannens tilbakemelding vedr. mange forespørsler fra 

kontrollutvalget, og hvilke saker som var tenkt til dagens møte, men som er utsatt til 
septembermøtet. 

5. Kontrollutvalget velger å utsette nye virksomhetsbesøk til neste periodes 
kontrollutvalg. 

 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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37/19 Eventuelt 29.5.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Arendal kontrollutvalg 29.05.2019 37/19 
 
 
  
 
Møtebehandling 

- Ingen saker. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


