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Møteprotokoll  
 

Grimstad kontrollutvalg 

 
Dato: 20.06.2019 kl. 9:00 
Sted: Formannskapssalen 
Arkivsak: 19/00135 
  
Til stede:  Gunnar Topland (leder), Tore Fredvig Erichsen, Eli Skaiaa, Jarle Christiansen 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Per Øyvind Erlandsen 

  
Forfall:  Hege Bjerke Erlandsen 
  
Andre: Daglig leder Aust Agder Revisjon Kristian Fjellheim Bakke 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes 
Hovedrevisor Elin Slaatten Sollid 
Ordfører Kjetil Glimsdal 
Rådmann Tone Marie Nybø Solheim 
Kommunalsjef Heidi Sten-Halvorsen sak 25/19 
Hovedverneombud Per-Ivar Felldal sak 26/19 
Kommunalsjef Aase Hobbesland sak 27/19 
Kommuneoverlege Vegard Vige sak 27/19 

Ass. Kommunalsjef Tina Fabricius sak 27/19 
Enhetsleder Kari-Anne Johnsen sak 27/19 
Seniorrådgiver økonomi Jon Eiklund sak 28/19 og 30/19 
 

  
Protokollfører: Sander Haga Ask 
  

 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/19 19/00135-23 Godkjenning av møteinnkalling 20.06.2019 3 

Møteprotokoll 
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4/19 19/00135-24 Godkjenning av protokoll fra møtet 08.052019 4 

Saker til behandling 

24/19 19/10594-1 Brudd på anskaffelsesregelverket - Teknisk sektor 5 

25/19 19/10006-1 
KOFA-sak: bruk av eksterne konsulenter for gjennomføring av 
anbudskonkurransen for Byhaven 

6 

26/19 17/05311-17 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Varsling og ytringsklima blant 
ansatte og ledere i Grimstad kommune 

7 

27/19 19/09745-4 Saksbehandling og dokumentflyt i helse og omsorg 8 

28/19 19/09900-1 Orientering første tertialrapport 2019 Grimstad kommune 10 

29/19 19/00143-7 Orientering fra revisor 20.06.2019 11 

30/19 19/00144-7 Eventuelt 20.06.2019 12 

    

 
 
Grimstad, 20.06.2019 
 
 
Gunnar Topland        Sander Haga Ask 
Kontrollutvalgsleder        Sekretær 
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Møteinnkalling 

4/19 Godkjenning av møteinnkalling 20.06.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 20.06.2019 4/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Møteinnkallingen godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Møteinnkallingen godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

4/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 08.052019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 20.06.2019 4/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møtet 08.05.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møtet 08.05.2019 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

24/19 Brudd på anskaffelsesregelverket - Teknisk sektor 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Grimstad kontrollutvalg 20.06.2019 24/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken blir fremlagt uten forslag til vedtak i påvente av kontrollutvalgets behandling. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmann Tone Marie Nybø Solheim orienterte om administrasjonens gjennomgang og 
kartlegging av saken, videre ble det orientert om iverksatte tiltak.  
 
Rådmannen svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Kontrollutvalget noterer at det i Samfunn- og Miljøsektoren er avdekket tilfeller der eldre 
rammeavtaler er behandlet på en utilbørlig måte. 
Det er konstatert manglende etterlevelse av lover, forskrifter og regelverk, manglende 
journalføring og arkivering, manglende internkontroll, og inntil nå har sektoren manglet 
oversikt over eksisterende rammeavtaler. 
 
Kontrollutvalget konstaterer at kommunestyret blir holdt løpende orientert og har hånd om 
oppfølgingen. Kontrollutvalget ønsker å følge med på utviklingen i saken og ber om en 
oppdatering i neste møte. 
 
Rådmannens orientering tas til etterretning. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget noterer at det i Samfunn- og Miljøsektoren er avdekket tilfeller der eldre 
rammeavtaler er behandlet på en utilbørlig måte. 
Det er konstatert manglende etterlevelse av lover, forskrifter og regelverk, manglende 
journalføring og arkivering, manglende internkontroll, og inntil nå har sektoren manglet 
oversikt over eksisterende rammeavtaler. 
 
Kontrollutvalget konstaterer at kommunestyret blir holdt løpende orientert og har hånd om 
oppfølgingen. Kontrollutvalget ønsker å følge med på utviklingen i saken og ber om en 
oppdatering i neste møte. 
 
Rådmannens orientering tas til etterretning. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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25/19 KOFA-sak: bruk av eksterne konsulenter for gjennomføring av 
anbudskonkurransen for Byhaven 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 20.06.2019 25/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmann Tone Marie Nybø Solheim orienterte om saken og svarte på spørsmål fra 
kontrollutvalget. 
 
 
Tilleggsforslag til vedtak fremsatt i møtet: 
… men ønsker å påpeke viktigheten av at inngåelser av avtaler følges til minste detalj. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering, men ønsker å påpeke viktigheten av at inngåelser av 
avtaler følges til minste detalj.  
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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26/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Varsling og ytringsklima blant 
ansatte og ledere i Grimstad kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 20.06.2019 26/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmann Tone Marie Nybø Solheim og hovedverneombud Per-Ivar Felldal orienterte om 
hvordan det jobbes for et godt varslings og ytringsklima i kommunen. De svarte på spørsmål 
fra kontrollutvalget. 
 
Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Kontrollutvalget tar rådmannens og hovedverneombudets redegjørelser til orientering og 
avslutter hermed den løpende oppfølging for utvalgets del. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar rådmannens og hovedverneombudets redegjørelser til orientering og 
avslutter hermed den løpende oppfølging for utvalgets del. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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27/19 Saksbehandling og dokumentflyt i helse og omsorg 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 20.06.2019 27/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av administrasjonens orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Ass. Kommunalsjef Tina Fabricius og enhetsleder Kari-Anne Johnsen orienterte om rutiner 
og praksis for saksbehandling i sektoren samt den aktuelle saken.  
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
Saken utsettes til neste møte. 

 

Kontrollutvalget vil utforme spørsmål som oversendes administrasjonen som besvares 

skriftlig til neste møte. 

 
 
 
Kontrollutvalget valgte å ta opp saken til behandling på nytt på slutten av møtet. 
 
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket jf. kommuneloven §31 nr. 4 under diskusjonen av saken. 
 
 
Nytt forslag til vedtak fremmet av Topland (H): 
Kontrollutvalget har diskutert saken basert på mottatte dokumenter og muntlige 

redegjørelser. Tjenestetilbudet som sådan, som for øyeblikket er til behandling hos 

Fylkesmannen, er ikke en sak for kontrollutvalget.  

 

Utvalget har imidlertid merket seg at det blir pekt på sider ved saksbehandlingen som vekker 

bekymring. Spesielt gjelder det påstander angående kommunens dialog med 

bruker/pårørende som beskriver mangelfulle møtereferater, manglene/sene tilbakemeldinger, 

manglende svar på henvendelser, informasjonssvikt, mangelfull journalføring og svikt i 

postdistribusjonen. Kontrollutvalget har fått henvendelser om lignende påstander tidligere, 

og som kan tyde på at problemet er tverrsektorielt.  

 

Kontrollutvalget ber om at rådmannen gir en skriftlig redegjørelse til møtet i september om 

hva som gjøres for å sikre en god opplevd kommunikasjon mellom innbygger og kommune. 

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet av Topland (H). 
 
Vedtak  
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Kontrollutvalget har diskutert saken basert på mottatte dokumenter og muntlige redegjørelser. 
Tjenestetilbudet som sådan, som for øyeblikket er til behandling hos Fylkesmannen, er ikke 
en sak for kontrollutvalget.  
 
Utvalget har imidlertid merket seg at det blir pekt på sider ved saksbehandlingen som vekker 
bekymring. Spesielt gjelder det påstander angående kommunens dialog med bruker/pårørende 
som beskriver mangelfulle møtereferater, manglene/sene tilbakemeldinger, manglende svar på 
henvendelser, informasjonssvikt, mangelfull journalføring og svikt i postdistribusjonen. 
Kontrollutvalget har fått henvendelser om lignende påstander tidligere, og som kan tyde på at 
problemet er tverrsektorielt.  
 
Kontrollutvalget ber om at rådmannen gir en skriftlig redegjørelse til møtet i september om 
hva som gjøres for å sikre en god opplevd kommunikasjon mellom innbygger og kommune. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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28/19 Orientering første tertialrapport 2019 Grimstad kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 20.06.2019 28/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Seniorrådgiver Jon Eiklund og rådmann Tone Marie Nybø Solheim orienterte om første 
tertialrapport for 2019, og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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29/19 Orientering fra revisor 20.06.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 20.06.2019 29/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Hovedrevisor Elin Slaatten Sollid orienterte om det pågående regnskapsrevisjonsarbeidet. 
 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes orienterte om møte mellom revisor, 
kommunen og AKST. 
 
Daglig leder Kristian Fjellheim Bakke orienterte om de nye bestemmelser om revisjon i ny 
kommunelov som etterlevelseskontroll og hva dette innebærer.  
 
Daglig leder Kristian Fjellheim Bakke orienterte om arbeidet med forvaltningsrevisjonen om 
skole og den nå er til faktaverifisering. Rapporten blir mest sannsynlig klar til 
septembermøtet. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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30/19 Eventuelt 20.06.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 20.06.2019 30/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

1. Innkommen post 
a. Henvendelse vedrørende byggesak Kallandsheia B4 

Tore F. Erichsen (Frp) ble enstemmig vedtatt inhabil under denne saken og 
fratredde under behandlingen av henvendelsen. 
Kontrollutvalget diskuterte henvendelsen. 
Kontrollutvalget har notert at dette er en klagesak der Fylkesmannen har sendt 
saken tilbake til kommunen for behandling. Utvalget har imidlertid merket seg 
at Grimstad Kommune i enkelte byggesaker, denne inkludert, tar såkalte 
“prosessuelle beslutninger” og ikke fatter enkeltvedtak. Utad kan dette 
oppfattes som en lettvinn måte å komme unna vanskelige saker på. I denne 
saken, som i andre KU har fått kjennskap til, er der i tillegg klaget på 
manglende ulovlighetsoppfølging, manglende tilsyn, manglende journalføring 
og arkivering samt unnlatelse av å svare på henvendelser. Kontrollutvalget 
stiller derfor spørsmål ved om dette samsvarer med god forvaltningsskikk og 
henstiller til rådmannen om å ta grep for å forvisse seg om at saksbehandlerne 
følger lover, forskrifter og regelverk slik at man unngår feilaktige avgjørelser, 
som i denne saken, og at innbyggerne får den oppfølging de må kunne 
forvente. 
Kontrollutvalget ber om å få en skriftlig orientering til møtet i oktober om 
praksisen byggesaksenheten benytter for å avgjøre saker som “prosessuelle 
beslutninger”. Utvalget regner med at dette blir tatt hånd om som en av mange 
rutiner i det lenge etterlyste internkontrollsystemet som forventes ferdigstilt til 
vårt møte i oktober. Videre ber Kontrollutvalget om at det samtidig redegjøres 
for hvilke tiltak som settes inn for å unngå feil, mangler og unnlatelser i 
saksbehandlingen. 

 
b. E-post med vedlegg fra Ellen Hauge 

Kontrollutvalget tar til etterretning at behandlingen av Ellen Hauges siste 
varsel er oversendt Fylkesmannen med anmodning om lovlighetskontroll. 
Fylkesmannen har ikke ferdigbehandlet saken ennå. Forøvrig forstår 
kontrollutvalget at Ellen Hauges henvendelser til Beate Skretting og 
kontrollutvalgets leder vil bli håndtert av de to i egenskap av 
kommunestyrerepresentanter. 
 

c. Henvendelse fra Høyre v/Trond Erik Bognø vedrørende behandlingen av 
budsjettet for 2019 i kommunestyret. 
Revisor orienterte om prinsippene og kravene til budsjettet.  
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Rådmannen orienterte om de konkrete sakene omtalt i henvendelsen. 
Kontrollutvalget ber revisjonen sende en kort orientering til sekretariatet som 
videresender denne til avsender av henvendelsen. 

2. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret 
a. Grimstad kontrollutvalg årsmelding 2018 behandlet i kommunestyret 

17.06.2019. Kommunestyret tok årsmeldingen til orientering. 
3. Neste møte 05.09.2019 kl. 09.00 
4. Eventuelt 

a. Leder deltok på Forum for kontroll og tilsyn sin konferanse i Kristiansand i 
juni og orienterte om temaene fra konferansen. 

b. Dispensasjoner og byggetillatelser gitt langs E18.  
Rådmannen orienterte om saksbehandlingen i Teknisk utvalg. Kontrollutvalget 
diskuterte saken. 

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


