
Meeting Book: Arendal kontrollutvalg (04.09.2019) 

Arendal kontrollutvalg 

Date: 2019-09-04T09:00:00 

Location: Arendal Kultur- og rådhus, Komitérom 252 Barbu 

Note: 

Forfall meldes til utvalgets sekretariat på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobil 90589043. 

 

Vara møter bare etter eget varsel. 

 

I tillegg møter følgende: 

Barnevernleder Iris A. Olsen, sak 38/19         kl. 09:00 

Rådmann Harald Danielsen (/den han sender i sitt sted), sak 39/19 ca. kl. 09:35 

Kommunalsjef HR, IKT og kvalitet Karl Mork, sak 40/19  ca. kl. 10:10 

Personvernombud Marte Aarthun, sak 40/19    ca. kl. 10:10 

Juridisk seniorrådgiver Charlotte Raudsandmoen, sak 41-42/19 ca. kl. 10:45 

Vi gjør oppmerksom på at tidsplanen er foreløpig. 
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Arkivsak-dok. 19/00043-30 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 4.9.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkalling til møte 4.9.2019 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 19/00043-31 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 29.5.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 29.5.2019 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Arendal kontrollutvalg 29.05.2019 
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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]  
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Arkivsak-dok. 15/16251-53 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging tiltak barnevern 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Forslag til vedtak legges frem i møtet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Barnevernet i Arendal kommune hadde store utfordringer med arbeidsmiljøet gjennom 2014-2016, og 

dette er en oppfølging av tidligere behandlinger i kontrollutvalget, gjennomførte undersøkelser og 

bystyrets vedtak av 27.10.2016 sak 158/16 På vei mot en offensiv og kompetent barneverntjeneste til 

beste for barna i Arendal kommune. Følgende vedtak ble fattet: 

 

1. Ekstern bistand brukes i første fase av videre arbeid med mål- og kulturutvikling i 

barneverntjenesten. Estimert kostnad er kr 200 000. 

2. Barn og unges stemme tas aktivt med inn i utviklingen av barneverntjenesten i Arendal. 

3. Bystyret ber rådmannen innarbeide oppbemanning av barneverntjenesten i budsjett 2017/HP 

2017-2020, som skissert i tertial 1 2016. 

4. Retningslinjer for oppfølging av barn og unge som opplever at de ikke har blitt ivaretatt 

utarbeides og følges. 

5. Rådmannen igangsetter ekstern evaluering av tiltakspakke barnevern våren 2019. 

6. Barnevernet må sørge for å ha flerkulturell kompetanse. 

Barnevernet må jobbe aktivt med forebyggende arbeid mot minoritetsspråklige familier. 

7. Styringsgruppa avslutter sitt arbeid ved årsskiftet. 

8. Administrasjonsutvalget og komite for helse, omsorg og levekår holdes oppdatert i hvert møte 

hele 2017. 

9. Rådmannen bes rapportere jevnlig på gjennomføring og effekt av de vedtatte tiltakene til 

kontrollutvalget. 

 

Denne saken er knyttet til punkt 9 i bystyrets vedtak. 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget har vært involvert ved oppfølging av denne saken over lang tid. Både kvaliteten av de 

leverte tjenestene og arbeidsmiljøet i barneverntjenesten har vært kritisert og undersøkt, og de vedtatte 

punktene hadde som mål å gjøre noe med utfordringene i barneverntjenesten i Arendal. Mange av 

tiltakene kunne ikke forventes å ha rask effekt, derfor ble tiltakene også spredt over tid, med evaluering 

våren 2019. 
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Kontrollutvalget fikk sist en oppdatering om prosessene som var igangsatt og effekter av disse, i sitt møte 

21.11.2018 sak 59/18. Det ble da vist til at punkt 1 og 7-9 i tiltakslisten var svart ut. Punkt 2 ble det jobbet 

kontinuerlig med, og mye var gjort for at barnets stemme skulle høres mer enn før. Vedr. punkt 3 var 

bemanningen økt med 5 årsverk, men det var utfordrende å få søkere med relevant utdanning og 

omfattende erfaring, og behovene var økende. Vedr. punkt 4, så var retningslinjer utarbeidet av politikere 

og administrasjonen, men uten involvering av barnevernet. Vedr. punkt 6 var flere flerkulturelle ansatt, og 

det ble jobbet med tiltak. Vedr. punkt 5, var det ventet en ekstern evaluering av tiltakspakke barnevern 

våren 2019. Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak i saken: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget merker seg at barneverntjenesten viser til at 

bemanningsplanen som ble lagt inn i tiltakspakken ikke tar høyde for den store veksten i svært alvorlige 

saker. Kontrollutvalget ber om en ny orientering når ekstern evaluering av tiltakspakke barnevern er 

gjennomført våren 2019. 

 

Sekretariatet forespurte rådmannen om ny orientering i tråd med vedtaket våren 2019, og fikk da følgende 

svar fra rådmannen: 

Slik ekstern evaluering er ikke iverksatt.  

 

Rådmannen har prioritert tiltak framfor evaluering ettersom de utfordringene som tiltakspakken skulle 

løse fortsatt har høy fokus. 

 

Antall bekymringsmeldinger til barnevernet har økt kraftig også i perioden etter at tiltakspakken ble 

vedtatt, og rådmannens prioritering har vært å komme ajour med arbeidet først, herunder også å utvide 

tiltakspakken, jf. Bystyrets vedtak nå i vår om å utvide antall ansatte for å utføre med barneverntiltak i 

egenregi framfor å kjøpe tjenester av andre. 

 

Vi ser at arbeidsmiljøutfordringene i barnevernet er løst, problemet med fristoverskridelser er i hovedsak 

løst, men det er fortsatt et stykk å gå før alle oppgaver er ivaretatt løpende. 

 

Rådmannens vurdering er at den eksterne evaluering bystyret har bestilt ikke bør gjennomføres før 

tidligst høsten 2019. 

 

Vi vil omtale dette i tertialrapport 1 for 2019. 

 

Bystyrets vedtak som rådmannen viser til over, er fra bystyrets møte 2.5.2019 sak 19/56: 

 

Arendal bystyre  

- vedtar at det opprettes et nytt tiltaksteam på seks personer for hjelpetiltak i barnevernet for å 

styrke barnas omsorg og redusere kjøp av hjelpetiltak 

- vedtar å gi rådmannen fullmakt til å organisere arbeidet og gjøre nødvendige 

bemanningsmessige tiltak. Oppvekstkomiteen skal orienteres fortløpende om arbeidet. 

- er innforstått med at opprettelse av tiltaksteam som beskrevet øker budsjettutfordringene på et 

allerede presset barnevernbudsjett i 2019. Forslag til justert budsjett for enhet Barnevern inkl. 

finansiering av eventuell rammeøkning forutsettes innarbeidet i tertialrapport 1.  

 

Det er nå tid for å følge opp barnevernet i en siste runde for sittende kontrollutvalg. Barnevernet er en 

kompleks tjeneste, og oppfølgingen i den valgperioden som har vært har vist at det stadig er store 

utfordringer. Det er særlig aktuelt å bli orientert om i hvilken grad barnevernet nå mener de lever opp til 

krav i lover og regler, både hva gjelder oppfylling av krav i barnevernloven og arbeidsmiljøloven, og krav 

som ligger i bystyrevedtak.  

 

Barnevernleder Iris Olsen vil orientere i møtet om status, effekt av de tiltak som er gjennomført og det 

videre arbeidet. 
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Vurdering fra sekretariatet: 
Dersom kontrollutvalget mener det fortsatt er store avvik som bør følges nøye opp, kan dette gå som 

innspill til risiko- og vesentlighetsvurderingen av kommunens virksomhet, som nå skal igangsettes av 

revisjonen på oppdrag fra kontrollutvalget.  
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Oppfølging av undersøkelse Norac stadion Arendal 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Forslag til vedtak legges frem i møtet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Bystyret ba i sitt møte 29.11.2019 sak PS 18/175 Norac stadion kontrollutvalget om følgende: 

Bystyret ber kontrollutvalget gjennomgå saken. Bystyret ønsker kontrollutvalgets vurdering. 

Kontrollutvalget bes vurdere om rådmannen burde ha forstått at det her ble underbudsjettert. 

 

Kontrollutvalget bestilte ut fra dette og drøftinger i kontrollutvalget i deres møte 12.12.2019 sak 69/18 en 

undersøkelse om Norac stadion fra Aust-Agder Revisjon IKS, med følgende operasjonalisering av 

bystyrets oppdrag: 

 

Bystyret ønsker kontroll av prosjektregnskapet omkring Norac stadion: 

- Er regnskapet korrekt? 

- Avvik fra opprinnelig budsjett (beløp)? 

- Årsak til avvik? 

- Hvem har vedtatt budsjettendringene underveis, og på hvilket grunnlag? 

- Forelå det risikoopplysninger for ev. endringer allerede på opprinnelig vedtakstidspunkt (var 

saken forsvarlig utredet)? 

- Hva er kommunens andel av driftsutgiftene, og hvordan er dette gjort kjent? 

- Hva er Noracs faktiske bidrag i prosjektet, og hvilken sikkerhet er knyttet til disse inntektene? 

- Hva er læringspoengene i saken for bystyret? 

 

Rapport fra undersøkelsen forslå til behandling i kontrollutvalget 6.3.2019 sak 8/19. Kontrollutvalget 

gjorde følgende vedtak i saken: 

 

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. 
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- 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. 

 

Saken ble behandlet i bystyret 28.3.2019 sak 19/45. Kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt med en 

redaksjonell endring: septembermøtet 2019 ble av bystyret endret til før sommerferien 2019. 

 

Saksopplysninger: 
Ut fra vedtaket i bystyret 28.3.2019 ba sekretariatet om en tilbakemelding til kontrollutvalget til deres 

møte 29.5.2019, som var utvalgets siste møte før sommerferien 2019. Dette lot seg dessverre ikke 

gjennomføre for rådmannen, av kapasitetshensyn. Saken ble av sekretariatet godtatt utsatt til møtet 

4.9.2019.  

 

Rådmann Harald Danielsen er kalt inn til møtet for å gi kontrollutvalget en oversikt over hvordan 

vedtaket og anbefalingene fra revisjonen vil følges opp fra rådmannens side. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ikke mottatt skriftlig dokumentasjon fra rådmannen, og legger derfor opp til å komme 

med forslag til vedtak i møtet, ut fra rådmannens orientering. 

 

Vedlegg:  

Rapport Norac stadion 
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1.0 Innledning  
 

Bakgrunn for rapporten 

Aust-Agder Revisjon IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Arendal kommune utført en 

undersøkelse omkring oppgradering av Bjønnes stadion på Myrene i Arendal. Denne ble 

oppgradert i 2017, og skiftet samtidig navn til Norac stadion. Behov for oppgraderingen var 

en konsekvens av at Arendal Fotball rykket opp en divisjon, med økte krav til hjemmebane.  

Aust-Agder Revisjon IKS har begrenset undersøkelsen til å omfatte de konkrete spørsmål 

kontrollutvalget la frem i møte 12. desember 2018 (saksnummer 69/18). Vi har heller ikke 

foretatt noen vurderinger knyttet til overholdelse av regelverket for offentlige anskaffelser. 

For å gi en oversikt over saksgangen i prosjektet, vil vi først presentere en tidslinje for 

hvordan dette har blitt behandlet i formannskapet og bystyret, og deretter vil vi ta for oss 

fremdriften i prosjektet vurdert mot kontrollutvalgets spørsmål. Siste kapittel vil inneholde 

revisjonens oppsummering og anbefalinger.  

 

Kort om prosjektet 

Oppgraderingen av Bjønnes stadion ble vedtatt av Arendal bystyre i november 2016, med en 

utgiftsramme på kr 29,3 millioner, og hvor eksterne skulle bidra med en halvpart av 

prosjektets investeringsutgifter. Ved utgangen av 2018 viser kommunens regnskap at 

prosjektet totalt har kostet ca. kr 60 millioner. Dette er en dobling i forhold til estimatet når 

prosjektet ble vedtatt. 

Formannskapet fikk i møte 6. april 2017 en muntlig orientering av rådmann om fremdriften 

ved Bjønnes stadion. Etter dette møtet ble det i løpet av 2017 gitt informasjon i form av én 

orientering, og én sak i formannskapet om overskridelser i forhold til opprinnelig 

investeringsramme. Første gang 26. april, og siste gang 23. august. Til den politiske saken 26. 

april, var det vedlagt en skriftlig forklaring og en justert beregning av totalutgift, mens 

orienteringen i august var kun muntlig. Det var kun etter formannskapets vedtak i april at 

bystyret justerte totalrammen på prosjektet med en økt bevilgning i bystyremøtet i juni1. 

Det har siden oppstart vært en forutsetning at andre eksterne har vært villig til å bidra 

økonomisk i oppgraderingen sammen med Arendal kommune. Løsningen har vært en avtale 

med Norac AS om salg av navnerettighetene til stadion. Dette betyr at tidligere Bjønnes nå 

heter Norac stadion. Rettigheten gjelder i 15 år, og Norac AS betaler en årlig sum for denne 

rettigheten. Dette innebærer at kommunen måtte finansiere hele prosjektet i forkant, men får 

inndekning av avdragsutgifter på tilhørende lån over avtaleperioden på 15 år. 

 

Arendal, 22. februar 2019 

Ketil Raknes, Aust-Agder Revisjon IKS 

                                                                 
1 Sak 17/194 22.juni 2017 
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2.0 Tidslinje  

  

Tidspunkt Utvalg Beløp

24. november 2016 Bystyret - sak 16/174

Vedtar utbygging av Bjønnes stadion - trinn 1 - totalramme på kr 29 350 000 

inkl. mva.

8. desember 2016 Bystyret - sak 16/188

Ramme + kr 150.000 innarbeides i Budsjett 2017  - investering 29 500 000    inkl. mva.

26. april 2017 Formannskapet - sak 17/35

Orientering om større kostnader enn forutsatt. To alternativer - "må" og "bør", 

hvor "bør-alternativet" velges. Ny totalramme presenteres som kr 46 587 500, 

dvs. en  økning på kr 17 237 500. Det legges til grunn at Norac dekker en 

halvpart av økningen.

22. juni 2017 Bystyret - sak 17/194 (1. tertial - revidert budsjett 2017)

Vedtar en økning i totalrammen på kr 17 337 500 - til kr 46 687 500 inkl mva. 17 337 500    inkl. mva.

Vedtar i utgangspunktet en utvidelse av rammen på kun 50 %, men totalt 100 % 

gjennom et tillegg til saken. Det presiseres at kommumen må forskuttere Noracs 

andel av antatt overskridelse.

23. august 2017 Formannskapet - sak 17/69 (eventuelt)

Kommunegartner orienterte om status for prosjektet. Det ble også orientering om 

utfordringer knyttet til grunnforholdene. Alle orienteringene var kun muntlig.

31. desember 2017 Total bevilgning fra bystyret for 2017 46 837 500    inkl. mva.

Medgått i følge årsregnskap 2017 58 427 509    inkl. mva.

Overskridelse utover bevilgninger 2017 (omtalt i årsberetning for 2017) -11 590 009  inkl. mva.

21. juni 2018 Bystyret - sak 18/82 (1. tertial - revidert budsjett 2018)

Tilleggsbevilgning - for å dekke overskridelse 2017 og økte utgifter 2018 11 738 000    inkl. mva.

Justert utgiftsramme på prosjektet pr 2018 utgjør da kr 58.575.500.

29. november 2018 Bystyret - sak 18/131 (melding til bystyret)

Orientering om prosjektet fra oppstart. Antyder en sluttsum på ca kr 61 mill. 

inkl. mva. (kr 48,8 mill. netto). Det antydes at Norac skal dekke 50 % av 

overskridelser på prosjektet.

Total bevilgning fra bystyret for 2018 11 738 000    inkl. mva.

Merforbruk fra 2017 -11 590 009  inkl. mva.

Medgått i følge årsregnskapet 2018 -1 619 774    inkl. mva.

Merforbruk 2018 -1 471 783    inkl. mva.
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3.0 Spørsmål fra kontrollutvalget/ tema 
 

 

3.1 Er regnskapet korrekt?  
 

Vi forutsetter at spørsmålet knytter seg til medgåtte utgifter på investeringsprosjektet 4662 

Bjønnes stadion – Arendal fotball 2017. 

Alle kommunens prosjekter, som inngår i kommunens investeringsregnskap, inngår som ledd 

i den ordinære finansielle revisjonen av kommunen. I tillegg skal avsluttede 

investeringsprosjekter med tilhørende prosjektregnskap, som skal aktiveres i kommunens 

balanse, opp i bystyret som egen orienteringssak. Disse prosjektregnskapene blir gjennomgått 

av revisor i forkant. 

Prosjektet på Bjønnes er ikke endelig ferdigstilt og avsluttet, og har dermed ikke vært 

gjenstand for revisors gjennomgang, som øvrige ferdigstilte investeringsprosjekter i 

kommunen. På dette grunnlaget har vi valgt å foreta kontroll av større inngående fakturaer 

som er registrert på prosjektet i perioden fra oppstart i 2017, og fram til utgangen av 20182.  

Samtlige kontrollerte fakturaer er stilet til Arendal kommune, og er merket Bjønnes stadion. 

Dette indikerer at prosjektregnskapet, som viser en total investeringsutgift på ca. 60 mill., 

tilsynelatende viser faktiske utgifter på prosjektet.  

 

 

3.2 Hva er avviksbeløpet fra opprinnelig budsjett?  
 

Som det framgår av tidsoversikten under kapittel 2, vedtok bystyret dette prosjektet i 

november 2016, med en total utgiftsramme på kr 29.350.000 inkl. mva. Ved utgangen av 

2018 var det totalt medgått kr 60.047.284 inkl. mva. på prosjektet ifølge kommunens 

regnskapssystem. Dette gir et totalt merforbruk på kr 30.547.284 i forhold til opprinnelig 

økonomisk ramme på prosjektet fra november 2016. 

Den faktiske utgiften for kommunen, må beregnes etter fradrag for refusjon av betalt 

merverdiavgift gjennom kompensasjonsordningen for kommunal virksomhet, samt andre 

statlige tilskudd som kan relateres til byggeprosjektet (eks. spillemidler). Etter kommuneloven 

er det uansett den faktiske utgiften som må bevilges av bystyret, uavhengig av et nettosyn på 

faktisk utgift. 

Vedrørende Norac AS sin andel av totale prosjektutgifter, er andelen basert på en netto 

kalkyle - etter fradrag for merverdiavgift og statlige tilskudd. 

 

                                                                 
2 Revisjonen har i denne gjennomgangen ikke sett på avtaler etc. som angår prosjektet.  
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3.3 Hva er årsaken til disse avvikene?  
 

Revisjonen legger her til grunn tilgjengelig dokumentasjon og forelagt informasjon fra 

kommunen. Vi har ikke hatt anledning til å ta nærmere stilling til forholdene som omhandler 

årsaken til avvikene.  

I følge tilbakemelding fra administrasjonen, var grunnlaget for bystyrets vedtak i november 

2016 kun et økonomisk estimat basert på et skisseprosjekt utført av Asplan Viak. Endelige 

økonomiske kalkyler for prosjektet forelå ikke før i forkant av møtene i formannskapet i april. 

Dette tilsier at de økonomiske konsekvensene av prosjektet ikke var godt nok utredet til saken 

i november 2016. 

Formannskapet ble forelagt saken om økningen av kostnadsrammen tilknyttet Norac stadion i 

møte 26. april 2017. Den økte kostnaden ble da knyttet til økning av tribunekapasiteten med 

det såkalte «bør» alternativet - et alternativ hvor utbyggingen kunne gjøres nå, i motsetning til 

på et senere tidspunkt. Formannskapet vedtok dette alternativet, og bystyret godkjente dette i 

sin behandling av tertialrapporten i møte 22. juni 2017.  

I august 2017 ble formannskapet orientert muntlig om status for byggeprosjektet Bjønnes 

stadion under «Eventuelt». I følge protokollen fra formannskapsmøtet, orienterte overingeniør 

Arne Chr. Bentzen om grunnforholdene. Det følger ingen dokumentasjon i møteprotokollen 

på hvilken annen informasjon som her ble gitt.  

Formannskapet vedtok i november 2018 en melding til bystyret om status på byggeprosjektet, 

en oversikt over kostnadene, samt en redegjørelse for utbyggingen. Dette ble lagt frem 

skriftlig i formannskapet og sendt videre for vedtak i bystyret 29.november 2018. I følge 

notatet som her ble lagt frem, blir det gjort rede for utvidelsen av den økonomiske rammen i 

følgende møter:  

- Formannskapet april 2017. Kostnadsøkningen begrunnes med utvidelse av 

tribuneareal og de til da kjente entreprisekostnadene. Videre kommer det frem av 

notatet at formannskapet ble orientert om økte kostnader til prosjektet på bakgrunn av 

krevende grunnforhold i forbindelse med bygging og fundamentering av bakre vegg 

på tribuneutvidelsen, samt fjellsikring. Kostnadene på dette ble stipulert til 7,5 

millioner eks. mva.  

- I følge notatet ble det i samme møte orientert om at Arendal Fotball ønsket å foreta 

direkte bestillinger inn i prosjektet (asfaltering/ fundamentering etc.) som de skulle 

dekke til ca. 1,5 mill. eks. mva.  

- Det ble også muntlig orientert om at Norac AS ønsket å bidra med en splitt på 50/50 

av merkostnadene.  

- I følge notatet ble det våren 2017, av miljøhensyn og av hensyn til driftskostnader, 

besluttet å erstatte den planlagte oljekjelen med en el-kjele. «Dette utgjorde en 

merkostnad på kr. 1.945.000».   

Ifølge notatet som bystyret tok til etterretning, ville regnskapet til prosjektet «med stor 

sannsynlighet lande på 48.800.000 eks mva. hvorav ca. 50 % dekkes av kommunen og 

50% av Norac/ Otterlei/ Arendal fotball».  

 



39/19 Oppfølging av undersøkelse Norac stadion Arendal - 18/13117-21 Oppfølging av undersøkelse Norac stadion Arendal : Rapport Norac stadion

3.4 Hvem har foretatt budsjettøkningene underveis, og på hvilket grunnlag?  
 

Det er kun bystyret som har myndighet til å vedta kommunens drifts- og investeringsbudsjett 

for det kommende driftsår, samt å foreta endringer i opprinnelig budsjett. I denne 

sammenheng er det viktig å være klar over at en bevilgning «går ut på dato» 31. desember i 

budsjettåret, da kommunens budsjett kun er ettårig. Samtidig er det viktig å være klar over at 

en årlig bevilgning på et investeringsprosjekt som går over flere år, i realiteten er en 

periodisering, eller fordeling av, en total økonomisk ramme på prosjektet. Endring av 

totalrammen på et prosjekt pga. tilleggsarbeid, må løftes til bystyret som egen sak, da 

alternativet er at prosjektet drives fram uten bevilgning. Administrasjonen har plikt til å holde 

seg innenfor den årlige bevilgningen, uavhengig av totalramme på prosjektet. 

Av oversikten i kapittel 2, fremgår det at det er bystyret som har vedtatt opprinnelig 

økonomisk ramme på prosjektet gjennom opprinnelig budsjett for 2017, samt økningen i 

bevilgning og totalrammen i 2017. Økningen av totalrammen på prosjektet i juni 2017 til kr 

46.837.500, kan også sees i sammenheng med den relativt grundige orienteringen i 

formannskapsmøtet i april i forkant. 

I e-postkorrespondanse3 svarer kommunens administrasjon på våre spørsmål om bakgrunnen 

for de økte kostnadene:  

Sak til formannskapet 26. april 2017 «Bjønnes/Norac Stadion – økte kostnader» var basert på 

entreprisekostnadene som da var kjente og at det også forelå to alternativer for utbyggingen 

(omtalt som «må» og «bør»). Formannskapet valgte da å igangsette prosjektet med «bør» 

alternativet som hadde en ramme på ytterligere 17 mill. utover det som var i bystyresaken 

høsten 2016.  

På spørsmål om hva som var forskjellen mellom disse to alternativene ut over det 

økonomiske, svarer kommunen at bør modellen innebar en økning av tribunekapasiteten på 

ca. 60% ut over de som lå i «må». I følge kommunen ville denne utvidelsen vært svært 

vanskelig å gjøre i ettertid, slik de fysiske forholdene var.  

Det ble for øvrig gjort en muntlig orientering om ytterligere overskridelser i 

formannskapsmøtet i august samme år, men uten at bystyret fikk dette som egen sak. Det ble 

heller ikke foretatt noen tilleggsbevilgning på prosjektet. Basert på at prosjektet for 2017 fikk 

et merforbruk på kr 11.509.009 i forhold til justert totalramme, tilsier det at dette burde vært 

gjort. 

Kommunen svarer følgende på spørsmål fra revisjonen tilknyttet denne orienteringen til 

formannskapet i 2017:  

Høsten 2017 ble formannskapet muntlig orientert om overskridelser i prosjektet på 7,5 mill. 

Dette skyldes svært kompliserte grunnforhold i den utvidede delen av tribunen som lå i 

formannskapets bestilling 21. april og et utvidet behov for fjellsikring.  

Revisjonen har i sin gjennomgang ikke funnet dokumentasjon på om bystyret ble orientert, og 

heller ikke at bevilgningen på prosjektet ble økt. Vi stilte derfor spørsmål til kommunen om 

                                                                 
3 Svar fra kommunen 14. februar 2019  
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hvorfor ikke bystyret ble orientert og budsjettet justert i etterfølgende bystyremøte, hvor 

kommunen svarer følgende:  

De kostnadsøkningene det her ble orientert om var allerede påløpt da orienteringen ble gitt 

ettersom problemet med grunnforholdene under den gamle tribunen måtte handteres da de 

ble oppdaget i løpet av sommeren. Rådmannen tenkte ikke på at orientering til bystyret og 

endring av budsjettet var hensiktsmessig og / eller nødvendig. Bystyret ville ikke kunne 

påvirke resultatet, og å justere budsjettet ville i realiteten kamuflert budsjettsprekken og 

bidradd til at noen kunne få inntrykk av at prosjektet ble gjennomført i henhold til budsjett. 

I ettertid er rådmannens vurdering at revisor burde vært orientert, og i denne sammenheng 

kunne vi ha avklart hva som ville være beste måte å handtere saken på. 

Vi presiserer at det kun er bystyret som kan gi en bevilgning, jf. kommunelovens § 6. Etter 

reglementer for folkevalgte organer i Arendal kommune 2015/2019, skal bystyret behandle og 

treffe vedtak i alle saker så langt ikke annet følger av lov eller gyldig delegeringsvedtak. Dette 

innebærer at en bevilgning skal gis før utgiften pådras. 

Bystyret vedtok en prosjektramme 24. november 2016, og en bevilgning på prosjektet i 

budsjett for 2017. Opprinnelig ramme ble økt i bystyremøte i juni, men ikke etter 

orienteringen om nye overskridelser i august 2017. Dette innebærer at prosjektets utgifter som 

påløp utover oppjustert ramme fra juni, ikke hadde bystyrets godkjenning siste halvår 2017. 

 
 

3.5 Forelå det risikoopplysninger for eventuelle endringer allerede på opprinnelig 

vedtakstidspunkt?  
 

Om det i november 2016 forelå dokumentasjon tilknyttet oppstart av prosjektet, og hvilke 

forutsetninger som lå til grunn for kostnadsanslaget, svarer kommunen dette:  

Arendal kommune ved rådmannen inngikk avtale med Arendal Fotball slik at all 

prosjektering, beskrivelser, anbudsdokumenter og kostnadsestimat skulle utføres av Asplan 

Viak og bekostet av Arendal Fotball. Arendal kommune var representert i prosjektgruppa som 

var nedsatt i forbindelse med prosjektet. Avtalen var videre at AK skulle overta prosjektet 

etter anbudsrunden.  

Anslaget som lå til grunn var basert på skisseprosjekt utført av Asplan Viak og bekostet av AF 

og som var en del av prosjekteringen.  

Kommunen hadde i mars 2017 en anbudsprosess tilknyttet grunnarbeidene på Nordac stadion. 

En anbudskonkurranse for dette ble offentliggjort på doffin.no 9. mars 2017. På spørsmål fra 

revisjonen angående dette anbudet, og om det eventuelt ble gjennomført andre 

anbudsprosesser, svarer kommunen i epost av 15. februar 2019 at prosjektet bestod av 5 

entrepriser i tillegg til grunnarbeidene. Ifølge kommunen var alle disse 5 ute på anbud og 

dannet grunnlaget for saken til formannskapet i april 2017.  

Ut ifra informasjonen vi har fått tilgang til i dette prosjektet, er det kun prosjektskissen som 

ble levert av Asplan Viak, og som dannet grunnlaget for estimatet for utgiftene til utbygging 
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av Norac stadion. Det har ikke fremkommet noe annet kostnadsanslag for prosjektet ut over 

det som er nevnt her. Det økonomiske estimatet som bystyret bygget sitt vedtak på i 

november 2016, baserte seg på denne prosjektskissen. Det økonomiske avviket mellom denne 

skissen og endelig kalkyle i april 2017 (ca. 17 mill., avhengig av alternativ), tilsier at 

grunnlaget for vedtaket var mangelfullt. 

 

 

3.6 Hva er kommunens andel av driftsutgiftene, og hvordan er dette gjort kjent?  
 

Investering 

Ved utgangen av 2018 finner vi følgende tall for prosjektet for perioden 2017 til 2018: 

 

Med unntak av skriftlig orientering i formannskapsmøtet i april 2017, hvor estimert totalutgift 

var justert opp til kr 46,7 millioner, samt melding til bystyret i november 2018, kan vi ikke se 

at formannskapet eller bystyret har fått annen skriftlig orientering om sluttsummer på 

prosjektet ved utgangen av 2018. 

 

Drift 

Totale driftsutgifter på prosjekt 7624 (Bjønnes) utgjør netto kr 1,2 million ved utgangen av 

2018, mens det var budsjettert med et forbruk på kr 1 million. Merforbruket skyldes i 

hovedsak økte strømutgifter i forhold til budsjettert. Dette var for øvrig første driftsår for 

anlegget. 

Når kommunen oppfører bygg og anlegg som ikke direkte skal benyttes i kommunens 

virksomhet, er det viktig at kommunen har eiendoms- og råderett over bygget/anlegget, samt 

ansvar for drift og vedlikehold. Dersom dette ikke er tilfelle, og noen eksterne har ytet 

økonomiske bidrag for å oppnå særskilte rettigheter, kan kommunen miste deler av sitt krav 

på kompensasjon av merverdiavgift som er betalt ved oppføring.  

Norac AS sitt årlige økonomiske bidrag er betaling for en reklametjeneste, og påvirker i 

utgangspunktet ikke kommunens kompensasjonsrett ved oppføring av stadion. Vi er heller 

ikke kjent med at noen lag eller klubber betaler leie for bruk av banen, eller er pålagt 

vedlikeholdsarbeid uten økonomisk godtgjørelse fra kommunen. Dersom lag eller klubber er 

pålagt å utføre slike vedlikeholdstjenester uten vederlag fra kommunen, og disse klubbene får 

rettigheter i anlegget, kan disse tjenestene tolkes som motytelse for bruk av anlegget. Dette 

Faktisk byggekostnad (Xledger) 60 047 284                

Kompensasjon av mva. (Xledger) -11 863 165              

Spillemidler (ikke mottatt) -1 000 000                

Refusjoner (Arendal fotball, VA) -2 085 000                

Netto totalutgift etter refusjon 45 099 119                

Finansiering fra Norac AS - over 15 år 21 885 000                

Andel Arendal kommune 23 214 119                
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kan bli tolket som utleie av anlegget, og ikke utlån. Det kan få betydning for kommunens rett 

på kompensasjon. 

Vi kjenner ikke til at andre enn kommunen har særskilte drifts- og vedlikeholdsansvar. Det er 

m.a.o. kommunen som har det fulle ansvaret for drift og vedlikehold. Dette bekreftes også i 

epostkorrespondanse med kommunen, som beskriver at kommunen er fullt ut ansvarlig for 

løpende drift av anlegget. Unntak fra dette er VIP modul, mediabrakker/ skjermer, 

toalettbrakker og midlertidige tribuner som eies og er bekostet av AF.  

Driftsutgiftene rapporteres under Ansvar Park-, idretts- og friluftsanlegg under Enhet for 

Kultur. 

 

 

3.7 Hva er Noracs AS faktiske bidrag i prosjektet, og hvilken sikkerhet er knyttet til 

disse inntektene?  
 

Det har tilsynelatende vært en forutsetning at halvparten av prosjektets utgifter skulle dekkes 

av eksterne – i realiteten Norac AS. Arendal Fotball har for øvrig bekostet prosjektering av 

prosjektet med ca. 2,5 mill.  

Første utkast til økonomisk avtale mellom kommunen og Norac AS, ble signert 4. april 2017. 

Etter denne er det utarbeidet 2 tilleggsavtaler som omhandler økt pris på navnerettighetene for 

stadion – dvs. del-finansiering av prosjektet. 

 

Summen utgjør litt mindre enn halvparten av prosjektets totale nettoutgifter ved utgangen av 

2018, jf. oversikt under punkt 3.7. Dette skyldes delvis at Arendal Fotball har bidratt med 

noen egne investeringer. 

Otterlei Group AS, som er Norac AS sitt morselskap, har gjennom en egen erklæring stilt 

selvskyldnergaranti overfor Norac AS sine betalingsforpliktelser til kommunen i 

avtaleperioden.  

Selvskyldnergaranti er en sterk form for garanti, da manglende oppgjør fra debitor utløser en 

plikt for garantisten, uansett årsak på debitors hånd. Garantisten har derimot også like 

rettigheter som debitor.  

Når en garantist er organisert som et aksjeselskap med begrenset økonomisk ansvar, vil en 

konkurs føre til at garantisten opphører å eksistere. Kommunens risiko vil derfor være knyttet 

til om begge selskapene skulle gå konkurs i løpet av avtaleperioden.  

 

 

Opprinnelig avtale med Norac av 4. april 2017 - over 12 år 12 000 000                

Tilleggsavtale 1 av 27. april 2017 - med forlenget periode til 15 år 6 135 000                  

Ny avtalesum 2017 med Norac over 15 år 18 135 000                

Tilleggsavtale 2 av 16. november 2018 - periode på 15 år 3 750 000                  

Ny avtalesum 2018 med Norac over 15 år 21 885 000                
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4.0 Innspill til kontrollutvalget  
 

- Det vil alltid være forhold som kan påvirke prosjekter i denne størrelsesorden. Det er 

imidlertid avgjørende at det i forarbeidet til vedtaket er sikret tilstrekkelig kompetanse 

som på en tilfredsstillende måte kan skissere hvilken økonomisk risiko politikerne tar 

når slike prosjekter vedtas. Helt sentralt ved en kjent økonomisk risiko, er hvilke tiltak 

som settes inn for å redusere denne risikoen, og hvem som er ansvarlig for å måle 

effekten av disse tiltakene.  

 

- Vedtaket om prosjektstart i november 2016, bygget kun på et skisseprosjekt, da 

endelig prosjektkalkyle ikke forelå før flere måneder senere. Dette tilsier at prosjektet 

ble vedtatt på et mangelfullt grunnlag, og med desto høyere økonomisk risiko. 

 

- Skriftlighet omkring løpende informasjon til formannskapet og bystyret kunne vært 

bedre. Skriftlighet gir bedre etterprøvbarhet og samtidig bidrar til mer transparens i 

de prosesser som har foregått. 

 

- Med bakgrunn i prosjektets negative økonomiske utvikling, kan det stilles spørsmål om 

rapportering til bystyret burde vært hyppigere.  

 

- Bystyret er kommunens øverste organ og er den bevilgende myndighet overfor 

administrasjonen. Orienteringer knyttet til overskridelser på inneværende års budsjett, 

bør således også gis til bystyret i samme detaljeringsgrad som til formannskapet. 

 

- Administrasjonen har i utgangspunktet ikke anledning til å overskride en bevilgning 

som bystyret har vedtatt. Dersom det er signaler i prosjektet om at det vil påløpe 

tilleggsarbeider i forhold til først antatt, må en økning av en bevilgning vedtas i 

forkant av når utgiften pådras. 
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Arkivsak-dok. 18/06135-18 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Kommunens tilpasning til nye personvernregler 2018 - oppdatering 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Forslag til vedtak legges frem i møtet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget fikk i sitt møte 9.5.2018 sak 24/18 en orientering fra rådmannen ved IKT-leder om 

Arendal kommunes arbeid med å implementere nye personvernregler. Siden mye arbeid gjenstod, ba 

kontrollutvalget om en ny orientering etter at nye regler var trådt i kraft, til sitt møte 21.11.2018 sak 

61/18. Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak i sak 61/18: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget påpeker at kommunen fortsatt ikke tilfredsstiller lovens 

krav, og ber om ny oppdatering i løpet av våren 2019. 

 

IKT-leder henvendte seg til kontrollutvalget etter denne behandlingen med forespørsel om å endre 

formuleringen, da han ikke mente det var grunnlag for å si at kommunen ikke tilfredsstilte lovens krav, 

samtidig som det heller ikke var grunnlag for å si det motsatte. Henvendelsen ble tatt opp i 

kontrollutvalgets møte 12.12.2018 under sak 72/18 Referatsaker, og kontrollutvalget valgte å stå ved 

vedtaket sitt fra sak 61/18. 

 

Saksopplysninger: 
Dessverre var det ikke mulig for rådmannen å stille med oppdatering på kontrollutvalgets siste møte våren 

2019, og saken ble derfor utsatt til dette møtet. I vedlagte notat fra rådmannen blir status for arbeidet med 

implementeringen av de nye reglene gjort rede for. Informasjon er gjort tilgjengelig for ansatte og 

innbyggere, kommunen har en egen ressursgruppe med ansvar for oppfyllelse av generelt lovverk, og det 

er nedsatt et felles informasjonssikkerhetsforum for IKT Agder-samarbeidet (mandat for dette følger ved 

saken). 

 

Rådmannen viser i sitt notat til at det har vært tidkrevende og komplekst å få oversikt over alle 

personopplysninger, kvalitetssikre at kommunen oppfyller alle nye lovkrav, gjennomgå nytt regelverk og 

lage nye rutiner der det har vært nødvendig. 

 

Det ble i en overgangsfase gjort avtale med Arendalsadvokatene AS om midlertidig tjeneste som 

personvernombud for Østre Agder, før det i vår ble ansatt et felles personvernombud for Østre Agder-

kommunene, som nå nettopp har tiltrådt. 
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Kommunalsjef HR, IKT og kvalitet Karl Mork og personvernombud Marte Aarthun vil orientere i saken i 

møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet vil legge frem forslag til vedtak i møtet ut fra orienteringen og behandlingen av saken. 

 

Vedlegg:  
Notat om personvern i Arendal kommune 

Vedlegg til møte i kontrollutvalget 04.09. om personvern i Arendal 
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8.8.2019 

Arendal kommunes tilpassing til nye personvernregler 

Bakgrunn 

Kontrollutvalget fikk i sitt møte 21.11.2018 en redegjørelse fra IKT-leder Thomas Henriksen 

om Arendal kommunes tilpasning til nye personvernregler innført sommeren 2018. 

Kontrollutvalget ba i den forbindelse om en ny oppdatering i løpet av våren 2019. 

 

Status 

- Informasjon til ansatte finnes fra forsiden av ansatt-portalen og er lett synlig. Under 

fanen «Avvik» ligger det egen kategori for «Informasjonssikkerhet og personvern» 

- For innbyggerne ligger personvernerklæring og informasjon på nettsiden tilgjengelig 

via link, søkemotor og chat-bot 

- Vi har egen ressursgruppe med ansvar for oppfyllelse av generelt lovverk. Gruppen 

er satt sammen av IKT leder, jurist og HR rådgiver 

- Felles informasjonssikkerhetsforum for IKT Agder-samarbeidet forvalter oversikter, 

maler og rutiner 

- Kommunen er en stor og kompleks organisasjon og det har vært tidkrevende og 

komplekst å få oversikt over alle personopplysninger, kvalitetssikre at vi oppfyller alle 

nye lovkrav, gjennomgå nytt regelverk og lage nye rutiner der det har vært 

nødvendig. Overgangen for kommunene til nytt regelverk har likevel antakelig vært 

enklere enn for mange private virksomheter. Den tidligere personopplysningsloven, 

offentlighetsloven og de ulike reglene om taushetsplikt har vært godt innarbeidet i det 

offentlige i mange år.  

 

Midlertidig ordning med Arendalsadvokatene AS 

- Avtale med Arendalsadvokatene AS om midlertidig tjeneste som personvernombud 

for Østre Agder forlenget frem til nytt personvernombud tiltrer 
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- 15 henvendelser i 2019, alle besvart. 14 fra ansatte i kommuner og 1 fra privatperson 

om registrerte opplysninger 

 

Nytt felles personvernombud for Østre Agder-kommunene 

- Nytt personvernombud for Østre Agder-kommunene ble ansatt i vår. Marte Aartun er 

38 år, bosatt i Søgne, utdannet jurist og har jobbet som advokatfullmektig i flere 

advokatfirma og med egen praksis. Hun har bred erfaring fra forskjellige sivile 

rettsområder og har jobbet med de fleste sakstyper. 

- Marte tiltrer 15. august og foreløpig kontorsted vil være hos IKT Agder IKS. En viktig 

del av Martes funksjon vil være opplæring og veiledning i kommunene og hun vil 

derfor bruke mye av arbeidstiden sin i kommunene som deltar i samarbeidet.  

- Hovedoppgavene hennes vil være å:  

o bistå med informasjon, råd og opplæring for å sikre tilstrekkelig kompetanse 

og holdninger til personvern og behandling av personopplysninger 

o delta i blant annet konsekvensanalyser og håndtering av personvernbrudd  

o kontrollere og rapportere om risiko ved manglende etterlevelse av relevante 

regelverk  

o være et kontaktpunkt for innbyggere, ansatte og tilsynsmyndigheter i spørsmål 

vedrørende personvern og behandling av personopplysninger 

 

 

 

Karl Mork 

Kommunalsjef HR, IKT og kvalitet 



40/19 Kommunens tilpasning til nye personvernregler 2018 - oppdatering - 18/06135-18 Kommunens tilpasning til nye personvernregler 2018 - oppdatering : Vedlegg til møte i Kontrollutvalget 04.09 om personvern i Arendal



40/19 Kommunens tilpasning til nye personvernregler 2018 - oppdatering - 18/06135-18 Kommunens tilpasning til nye personvernregler 2018 - oppdatering : Vedlegg til møte i Kontrollutvalget 04.09 om personvern i Arendal



40/19 Kommunens tilpasning til nye personvernregler 2018 - oppdatering - 18/06135-18 Kommunens tilpasning til nye personvernregler 2018 - oppdatering : Vedlegg til møte i Kontrollutvalget 04.09 om personvern i Arendal



40/19 Kommunens tilpasning til nye personvernregler 2018 - oppdatering - 18/06135-18 Kommunens tilpasning til nye personvernregler 2018 - oppdatering : Vedlegg til møte i Kontrollutvalget 04.09 om personvern i Arendal



40/19 Kommunens tilpasning til nye personvernregler 2018 - oppdatering - 18/06135-18 Kommunens tilpasning til nye personvernregler 2018 - oppdatering : Vedlegg til møte i Kontrollutvalget 04.09 om personvern i Arendal



40/19 Kommunens tilpasning til nye personvernregler 2018 - oppdatering - 18/06135-18 Kommunens tilpasning til nye personvernregler 2018 - oppdatering : Vedlegg til møte i Kontrollutvalget 04.09 om personvern i Arendal



40/19 Kommunens tilpasning til nye personvernregler 2018 - oppdatering - 18/06135-18 Kommunens tilpasning til nye personvernregler 2018 - oppdatering : Vedlegg til møte i Kontrollutvalget 04.09 om personvern i Arendal



40/19 Kommunens tilpasning til nye personvernregler 2018 - oppdatering - 18/06135-18 Kommunens tilpasning til nye personvernregler 2018 - oppdatering : Vedlegg til møte i Kontrollutvalget 04.09 om personvern i Arendal



40/19 Kommunens tilpasning til nye personvernregler 2018 - oppdatering - 18/06135-18 Kommunens tilpasning til nye personvernregler 2018 - oppdatering : Vedlegg til møte i Kontrollutvalget 04.09 om personvern i Arendal



40/19 Kommunens tilpasning til nye personvernregler 2018 - oppdatering - 18/06135-18 Kommunens tilpasning til nye personvernregler 2018 - oppdatering : Vedlegg til møte i Kontrollutvalget 04.09 om personvern i Arendal



41/19 Klagesaker hos Fylkesmannen - Arendal - 19/10065-4 Klagesaker hos Fylkesmannen - Arendal : Klagesaker hos Fylkesmannen - Arendal

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 19/10065-4 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Klagesaker hos Fylkesmannen - Arendal 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Forslag til vedtak legges frem i møtet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget ba i sitt møte 23.1.2019 under sak 7/19 Eventuelt om en innhenting og gjennomgang av 

statistikk for klagesaker hos Fylkesmannen som gjelder Arendal kommune. 

 

Saksopplysninger: 
Det ble tidlig klart at statistikk for slike klagesaker ikke var utarbeidet. Rådmannen i Arendal fant at det 

kunne ha interesse for flere at denne ble utarbeidet, og har lagt ned mye arbeid i å få statistikk på plass. 

Av praktiske årsaker er statistikken avgrenset til å gjelde saker i 2018. 

 

Rådmannen viser i vedlagte presentasjon til bruk i møtet, at det må skilles mellom fylkesmannen og 

kommunens klageutvalg som klageinstanser. Fylkesmannen er kun klageinstans for enkeltvedtak der det 

fremgår av lov/forskrift, ellers er kommunens klageutvalg klageinstans. Det er trukket frem hva slags 

saker som har vært behandlet i kommunens klageutvalg, og hvilket utfall sakene har fått. 

 

Når det gjelder fylkesmannen som klageinstans, fremgår det hvor mange vedtak som er fattet, hvor mange 

som er påklaget, og hvor mange av disse som er stadfestet, omgjort eller opphevet innen Justis- og 

vergemålssektoren (byggesaker, plansaker). Videre følger en oversikt over tilsyns- og rettighetssaker 

behandlet av Helse- og sosialavdelingen. Til slutt følger en oversikt over saker knyttet til opplæring, til 

enkeltvedtak i barneverntjenesten, og tilsynssaker knyttet til barnevern behandlet av Utdanning og 

barnevernsavdelingen. Statistikken fra fylkesmannen på Helse- og sosialavdelingen og Utdanning og 

barnevernsavdelingen følger ved saken. 

 

Juridisk seniorrådgiver Charlotte Raudsandmoen vil orientere i saken og besvare spørsmål i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet vurderer det skriftlige materialet fra rådmannen til å gi et godt grunnlag for behandlingen i 

møtet. Vi avventer å komme med forslag til vedtak til redegjørelsen er gitt. 

 

Vedlegg:  

Statistikk klagesaker 

Fra FM Helse- og sosialavdeling 
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Fra FM Oversikt over klagesaker mottatt på Utdannings- og barnevern 
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Statistikk klagesaker
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Bestillingen:

• «Kontrollutvalget ønsker en innhenting og gjennomgang av 
statistikk for klagesaker hos Fylkesmannen som gjelder Arendal 
kommune»

Stab juss

Statistikk klagesaker
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Generelt:

• Sporadisk statistikk både hos fylkesmann og kommune

• Avgrenset til 2018
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Klageinstansene

• Fylkeskommunen er klageinstans over enkeltvedtak der det 
fremgår av lov/forskrift

• Kommunens klageutvalg klageinstans i de andre
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Klageutvalget som klageinstans

• Behandler klager over alle enkeltvedtak som etter loven ikke 
skal behandles av andre

• Eks: søknader om startlån, tildeling av barnehageplass, 
søknader om redusert foreldrebetaling, sommervann mm.
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Klageutvalget som klageinstans

• Klageutvalgets vedtak kan ikke påklages

• Behandles i utgangspunktet i åpne møter

• Forberedes av jussnettverket

• Behandlet 19 saker i 2018
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Klageutvalget som klageinstans

• Startlån
• Totalt 220 søknader (140 innvilget, 80 avslått)

• 10 klager

• Samtlige avslag opprettholdt

• Kommunal bolig
• Totalt 89 saker (hvorav 19 avslag)

• 4 klager

• Samtlige avslag opprettholdt
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Klageutvalget som klageinstans

• Parkeringstillatelse
• Antatt innvilget ca 100, avslag ca 30
• 1 klage – avslag opprettholdt

• Sommervann
• 1 klage, avslag opprettholdt

• Fysiohjemmel

• Renovasjon
• 1 klage på endret renovasjonsløsning. Ikke tatt til følge.

• Sommervann
• 1 klage, pålegg opprettholdt

• Utslippstillatelse
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Fylkesmannen som klageinstans
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Justis- og vergemålssektoren

Byggesaker:

• Totalt 1138 vedtak er fattet

• Totalt 39 saker påklaget
• 25 stadfestet

• 3 omgjort

• 11 opphevet
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Justis- og vergemålssektoren

Plansaker:

• Totalt 5 saker påklaget
• 5 stadfestet
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Helse- og sosialavdelingen

• Fylkesmannen utarbeider en oversikt over tilsyns- og 
rettighetssaker.
• Tilsynssaker kommunen

• Totalt 6 saker

• 3 lovbrudd, 1 ingen bemerkning, og 2 lokale avklaringer

• Tilsynssaker fastlege
• 12 saker (mot 4 i 2017), hvorav 1 påpekt pliktbrudd

• Rettighetssaker helse og omsorg
• Totalt 16 saker (mot 8 i 2017)

• 1 opphevet, 4 helt eller delvis endret og 11 stadfestet.
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Utdannings- og barnevernsavdelingen

• 13 saker knyttet til opplæring
• 8 tatt til følge, 2 omgjort

• 5 saker knyttet til barnevernstjenesten (enkeltvedtak)
• samtlige opprettholdt

• 5 tilsynssaker knyttet til barnevern
• 4 lovbrudd/kritikk – 1 ikke lovbrudd, lokal avklaring
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Fylkesmannen i Agder 

Arendal kommune - Tilsyns- og rettighetssaker avsluttet i 2018  

 
1. Tilsynssaker helse- og omsorgstjenester 

 
Fylkesmannen har behandlet 6 saker mot Arenddal kommunes helse og omsorgstjeneste 
(ekskl legevakt) i 2018. ( 2017:12) 

Tilsynssaker helse- og omsorgstjenester (ekskl legevakt) 
 Lovbrudd Råd og 

veiledning 
Ingen 
bemerkning 

Lokal 
avklaring 

Totalt 

Sykehjem 1     
Hjemmebaserte 
helse og 
omsorgstjenester 

1     

Annen helse og 
omsorgstjeneste 

1  1 2  

Totalt 3  1 2 6 
 

Sykehjem:  

17/1659 – Myratunet – Ingen bemerkning 

Hjemmebasert helse- og omsorgstjeneste: 

2017/11099 – Hjemmetjenester/KØH - Lovbrudd 

Annen kommunal helse- og omsorgstjeneste: 

18/1295 – Bemanning i bofellesskap/organisering av tjenester - lovbrudd 

2017/1865 Fengselshelsetjeneste – suicid – Ingen bemerkning 

2017/9921 – Fengselshelsetjeneste – Lokal avklaring 

2018/6928 – Fengselshelsetjeneste – Lokal avklaring 

 
2. Arendal legevakt 

Fylkesmannen har behandlet 3 saker mot Arendal legevakt. Det ble ikke avdekket lovbrudd i disse 
sakene. 

Påpekt lovbrudd   
Råd/veiledning gitt  
Ingen bemerkning 1 
Lokal avklaring 2 
Totalt  3 
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2017/11320 – Ingen bemerkning 

2018/1613 – kommunikasjon – lokal avklaring 

2018/3421 – organisering- køprioritering – lokal avklaring 

 

3. Individsaker mot helsepersonell ansatt i kommunens helse- og omsorgstjenester 

Fylkesmannen har behandler to saker mot helsepersonell ansatt i Arendal kommunens helse- og 
omsorgstjeneste.  

2017/12084 – Brudd på taushetsplikt - Lovbrudd 

2018/6731 – Uforsvarlighet – helsefagarbeider – Oversendt Statens helsetilsyn 

4. Tilsynssaker mot fastleger 

Fylkesmannen behandlet 12 tilsynssaker mot fastleger med kontoradresse Arendal ( 2017:4) Totalt 
behandlet vi 73 tilsynssaker mot fastleger i Agder-fylkene i 2018. 

Resultat av vår saksbehandling:   

Påpekt pliktbrudd 1 
Råd og veiledning 2 
Ingen bemerkning 2 
Lokal avklaring 7 
 12 

 2017/11569 – Lokal avklaring 

2017/8451 – råd og veiledning 

2018/1024 – råd og veiledning 

2018/1039 – lokal avklaring 

2018/1995 – Ingen bemerkning 

2018/2822 – Lokal avklaring 

18/4677 – Lokal avklaring 

18/5084 – Lokal avklaring 

2018/6184 – Påpekt pliktbrudd 

2018/6676 – Lokal avklaring 

2018/7098 – Ingen bemerkning 

201879586 – Lokal avklaring 
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5. Rettighetssaker helse og omsorg 

Vi behandlet 16 rettighetsklager ( 2017: 8 - Her har det altså vært en fordobling. ) 

Rettighetssaker helse og omsorg 
 Opphevet Endret helt eller 

delvis 
Stadfestet Totalt  

Avlastning 1 1 4  
Støttekontakt  1 1  
Praktisk bistand og 
opplæring 

  1  

Omsorgsstønad   2  
Individuell 
plan/koordinator 

 1 1  

BPA   1  
Egenandel i 
institusjon 

  1  

Psykisk 
helsetjeneste 

 1   

 1 4 11 16 
 

 

6. Rettighetssaker sosial 

Fylkesmannen har behandlet 65 saker fra NAV Arendal i 2018. Av disse ble 5 saker endret, 9 
opphevet og sendt tilbake for ny behandling, og 51 opprettholdt. (I 2017 behandlet vi 60 saker fra 
NAV Arendal, så her er det en liten økning) 

 
7. Tilsynssaker på sosialområdet  

Fylkesmannen har behandlet en tilsynssak fra NAV Arendal etter medieoppslag i 
Agderposten. Saken ble avsluttet uten bemerkning. 
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Oversikt over klagesaker mottatt på Utdanning og barnevernsavdelingen 

 

Oversikt over klagesaker knyttet til opplæring: 

 

Klagesak etter…. Tatt til følge Omgjort Ikke avsluttet Avsluttet 
etter 
veiledning 

Avvist 

Kapittel 5 i 
Opplæringslova 

  1   

Kapittel 5 og 9 i 
Opplæringslova 

   1  

Klage på 
klassesammensetning 

    1 

Introduksjonsloven 6 2    

Nærskoleklage, 
oppl.l. §8-1 

2     

 

 

 

Oversikt over klagesaker knyttet til barneverntjenesten: 

Presiseringer: 

1. Klager kan vi følge opp på følgende måte:  
a. Klage på enkeltvedtak. Disse behandlere vi alltid.  

Øvrige klager som ikke er klager på enkeltvedtak, men klager på barneverntjenestens 
saksbehandling/oppfølging i konkrete saker: 

b. Råd og veiledning til klager/barneverntjenesten.  
c. Lokal avklaring. Dvs at vi sender saken tilbake til tjenesten for at tjenesten selv skal 

løse/følge opp saken. 
d. Tilsynssak opprettes. Dokumentasjon og uttalelse innhentes fra tjenesten. Fylkesmannen 

vurderer forholdene og kan konkludere med lovbrudd, 
merknad/forbedringspunkt/kritikk, eller ikke lovbrudd. 

2. Oversikten under viser klager/saker som er mottatt hos Fylkesmannen i 2018 
3. Fylkesmannen har dessverre ikke noen god oversikt over klager mottatt hos oss, hvor vi kun 

gir råd og veiledning.  
 

Klage på enkeltvedtak: 

 Konklusjon Vurderte lovbestemmelser 

Klagesak knyttet til 

barneverntjenesten 

Fylkesmannen opprettholdt 

bv.tj. sitt vedtak 

Bvl. § 4-4 (søknad om 

hjelpetiltaket økonomisk støtte 

til husleie) 
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Klagesak knyttet til 

barneverntjenesten 

Fylkesmannen opprettholdt 

bv.tj. sitt vedtak 

Bvl. § 4-4 (søknad om 

økonomisk støtte til transport) 

Klagesak knyttet til 

barneverntjenesten 

Fylkesmannen opprettholdt 

bv.tj. sitt vedtak 

Bvl. § 4-4 (søknad om 

økonomisk støtte til diverse 

klær/utstyr) 

Klagesak knyttet til 

barneverntjenesten 

Fylkesmannen opprettholdt 

bv.tj. sitt vedtak 

Bvl. § 4-4. Barneloven § 43a 

(søknad om samvær ved 

skype) 

 

Klagesak knyttet til 

barneverntjenesten 

Fylkesmannen opprettholder 

bv.tj. sitt vedtak 

Bvl. § 4-4 (søknad om dekning 

av utgifter til fritidsaktiviteter) 

 

 

 

 

Tilsynssaker/lokal avklaring: 

 Konklusjon Vurderte lovbestemmelser 

Tilsynssak/lokal avklaring Lovbrudd og kritikk Bvl. § 4-1, jf. § 1-4. 
Bvl. § 8-4 første ledd annet 
punktum 

Tilsynssak/lokal avklaring Lovbrudd og kritikk Bvl. § 3-2a, jf. § 1-4 

Tilsynssak/lokal avklaring Lovbrudd Bvl. § 4-3, jf. 1-4 
Bvl. § 4-12, jf. § 4-4 
Bvl. § 4-16 

Tilsynssak/lokal avklaring Ikke lovbrudd (Lokal avklaring) Forvaltningsloven §§ 18 og 19 
(dokumentinnsyn) 

Tilsynssak/lokal avklaring Lovbrudd Bvl. § 4-16 annet punktum og  
§ 1-4 

 



42/19 Oppfølging av generell selskapskontroll: Overordnet eierskap og eierstyring i kommunens selskaper Arendal - 17/02248-21 Oppfølging av generell selskapskontroll: Overordnet eierskap og eierstyring i kommunens selskaper Arendal : Oppfølging av generell selskapskontroll: Overordnet eierskap og eierstyring i kommunens selskaper Arendal

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 17/02248-21 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av generell selskapskontroll: Overordnet eierskap og 

eierstyring i kommunens selskaper Arendal 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Forslag til vedtak legges frem i møtet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 27.9.2017 sak 43/17 rapport fra generell selskapskontroll 

Overordnet eierskap og eierstyring i kommunens selskaper Arendal. Kontrollutvalget oversendte 

rapporten til bystyret med følgende forslag til vedtak: 

 

Bystyret tar rapporten Overordnet eierskap og eierstyring ved kommunens selskaper til orientering og 

ber om at revisjonens anbefalinger i rapporten følges opp gjennom: 

- Årlig vedlikehold av eierskapsmeldingen 

- Oppfølging av arbeidsgruppe 

- Formalisering av opplæringen av eierrepresentanter gjennom skriftlig beskrivelse av 

eierrepresentantenes rolle og oppgaver 

- Tydeliggjøring av forventninger til eierrepresentantene knyttet til ivaretakelse av kommunens 

eierinteresser og rapportering fra eierorganene 

 

Bystyret ber rådmannen rapportere til kontrollutvalget innen september 2018 om gjennomførte og 

planlagte tiltak for forbedret overordnet eierskap og eierstyring i Arendal kommune. 

 

Bystyret vedtok enstemmig kontrollutvalgets innstilling i sin behandling 26.10.2017 sak 17/136. 

 

I kontrollutvalgets møte 19.9.2018 sak 41/18 fikk kontrollutvalget en redegjørelse fra rådmannen ved 

juridisk seniorrådgiver Ingunn Kilen Thomassen, fulgt av en kortfattet skriftlig orientering. Siden det 

foreløpig var mye som var på planleggingsstadiet ved orienteringen 19.9.2018, ønsket kontrollutvalget en 

ny oppdatering for å sjekke ut at aktuelle endringer var på plass før valgnemnd og partier skulle utføre sitt 

arbeid frem mot og etter valget 2019. Særlig var kontrollutvalget opptatt av informasjon gitt om at 

arbeidsgruppen som jobbet med eierskap gjennom høsten/vinteren 2018-19 skulle utarbeide et dokument 

som skulle konkretisere og beskrive eierrepresentantenes rolle og oppgaver i styrearbeid. Kontrollutvalget 

gjorde følgende vedtak: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om å få en ny orientering i løpet av våren 2019.  
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Saksopplysninger: 
Det lot seg ikke gjøre for rådmannen å gi tilbakemelding til kontrollutvalget våren 2019. Tematikken ble 

imidlertid aktualisert gjennom flere saker gjennom våren 2019, som f.eks. Hove-saken. Kontrollutvalget 

får denne gangen en skriftlig redegjørelse fra rådmannen ved Ingunn Kilen Thomassen, men hun har 

dessverre ikke anledning til å delta i møtet pga. opplæring i forbindelse med valget. 

 

Vedlagt følger en kortfattet skriftlig redegjørelse fra Thomassen, der hun viser til eierskapskontrollens 

konklusjon om at det var behov for å tydeliggjøre eierrepresentantenes roller i styrearbeid. Som et ledd i 

oppfølging av dette punktet ble det gjennomført et foredrag for medlemmene i bystyret med fokus på 

offentlig eierskap, ulike roller osv. Presentasjonen følger vedlagt. 

 

Videre viser Thomassen til at det planlegges et seminar i styrearbeid som skal gjennomføres i 

desember/januar. Hun skriver også at det ikke er utarbeidet et dokument som sier noe om 

eierrepresentantenes rolle i Arendal kommune, men at rådmannen mener at dette vil bli tydeliggjort 

gjennom opplæringen i styrearbeid. 

 

Juridisk seniorrådgiver Charlotte Raudsandmoen vil kunne svare på eventuelle spørsmål kontrollutvalget 

måtte ha i saken. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Forslag til vedtak vil bli lagt frem ut fra kontrollutvalgets behandling av saken. 

 

Vedlegg:  

Svar på forespørsel oppfølging av generell selskapskontroll Overordnet eierskap og eierstyring i 

kommunens selskaper 

Seminar Arendal kommune 
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Fra: Thomassen, Ingunn Kilen 
<Ingunn.Kilen.Thomassen@arendal.kommune.no> 

Sendt: 27. august 2019 09:49 
Til: Benedikte Vonen 
Kopi: Danielsen, Harald; Rist, Bente; Raudsandmoen, Ragnhild Charlotte 
Emne: VS: Arendal kontrollutvalg 29.5.2019 - forespørsel oppfølging av generell 

selskapskontroll Overordnet eierskap og eierstyring i kommunens 
selskaper 

Vedlegg: seminar arendal kommune.pptx 
 
Hei 
Jeg viser til din forespørsel nedenfor, som gjelder oppfølging av den generelle eierskapskontrollen 
hvor det ble konkludert med at det var behov for å tydeliggjøre eierrepresentantenes roller i 
styrearbeid. 
Som et ledd i oppfølging av dette punktet inviterte Arendal kommune i mars Roy Mersland til å holdt 
et foredrag for medlemmene i bystyret der det ble satt fokus på offentlig eierskap, ulike roller osv. 
Presentasjonen følger vedlagt. 
Videre har vi i disse dager startet planlegging av seminar i styrearbeid som skal avholdes i 
desember/januar. Dette seminaret vil også ta for seg de ulike rollene man har når man sitter i styre i 
et offentlig eid selskap. Det er foreløpig ikke besluttet hvem som skal holde dette kurset, men vi har 
tidligere benyttet KS til denne oppgaven. 
Vi har derfor pt ikke et «dokument» som sier noe om eierrepresentantenes rolle, men tenker at det 
vil bli tydeliggjort når vi har opplæring senere i høst/vinter.  
Når det gjelder møtet 4. september så kolliderer dette med en opplæring ifbm valget, som alle 
juristene er opptatt med. Det er derfor vanskelig for oss å møtet i kontrollutvalget denne datoen. 
Men i og med at Charlotte skal møte i kontrollutvalget i en annen sak så kan hun evt svare på 
spørsmål, dersom dere har det. 

 

Vennlig hilsen 
Ingunn Kilen Thomassen 
Juridisk spesialrådgiver 
Rådmannens stab juss 
Telefon: 926 988 83  
ingunn.kilen.thomassen@arendal.kommune.no | www.arendal.kommune.no 

Fra: Benedikte Vonen <Benedikte.Vonen@temark.no>  
Sendt: fredag 23. august 2019 15:34 
Til: Danielsen, Harald <Harald.Danielsen@arendal.kommune.no>; Thomassen, Ingunn Kilen 
<Ingunn.Kilen.Thomassen@arendal.kommune.no> 
Kopi: Postmottak Arendal kommune <Postmottak@arendal.kommune.no> 
Emne: Arendal kontrollutvalg 29.5.2019 - forespørsel oppfølging av generell selskapskontroll 
Overordnet eierskap og eierstyring i kommunens selskaper 
Hei! 
Vi viser til epost under. Vi utsatte behandlingen av denne saken fra maimøtet til møtet nå 
4.9.2019. Vi ber om at dokument og hvem som skal orientere i saken blir oversendt oss så 
snart som mulig, og primært i løpet av mandag førstkommende. 
Med vennlig hilsen 

Benedikte Muruvik Vonen 

Rådgiver 

Temark 

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Mobil: 90589043 
Epost: benedikte.vonen@temark.no 
Hjemmeside: www.temark.no 
Postboks 788 Stoa 
4809 Arendal 

Fra: Danielsen, Harald <Harald.Danielsen@arendal.kommune.no>  
Sendt: 19. mai 2019 10:58 
Til: Benedikte Vonen <Benedikte.Vonen@temark.no>; Thomassen, Ingunn Kilen 
<Ingunn.Kilen.Thomassen@arendal.kommune.no> 
Kopi: Postmottak Arendal kommune <Postmottak@arendal.kommune.no> 
Emne: SV: Arendal kontrollutvalg 29.5.2019 - forespørsel oppfølging av generell selskapskontroll 
Overordnet eierskap og eierstyring i kommunens selskaper 
Her er vi nok ikke helt klar for å orientere. 
Vi har flere bestillinger, og ikke minst Hove – saken har aktualisert tematikken. 
Jeg må be om at vi får henstand til juni med dette. 
Harald 

Fra: Benedikte Vonen <Benedikte.Vonen@temark.no>  
Sendt: 16. mai 2019 16:37 
Til: Thomassen, Ingunn Kilen <Ingunn.Kilen.Thomassen@arendal.kommune.no> 
Kopi: Danielsen, Harald <Harald.Danielsen@arendal.kommune.no>; Postmottak Arendal kommune 
<Postmottak@arendal.kommune.no> 
Emne: Arendal kontrollutvalg 29.5.2019 - forespørsel oppfølging av generell selskapskontroll 
Overordnet eierskap og eierstyring i kommunens selskaper 
Hei! 
I kontrollutvalgets møte 19.9.2018 sak 41/18 fikk kontrollutvalget en god orientering om 
hvordan den generelle selskapskontrollen Overordnet eierskap og eierstyring i kommunens 
selskaper var fulgt opp. Kontrollutvalget tok redegjørelsen til orientering, og ba om en ny 
orientering i løpet av våren 2019. Dette gikk særlig på orienteringen om at arbeidsgruppen 
som jobbet med eierskap gjennom høsten/vinteren 2018-19 skulle utarbeide et dokument 
som konkretiserer og beskriver eierrepresentantenes rolle og oppgaver i styrearbeid. 

- Er det mulig å få en slik orientering i kontrollutvalgets møte 29.5.2019, og i så fall 
ved hvem? Om dokumentet er utarbeidet, kan vi få det tilsendt som grunnlag? 

Med vennlig hilsen 

Benedikte Muruvik Vonen 

Rådgiver 

Temark 

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 
Mobil: 90589043 
Epost: benedikte.vonen@temark.no 
Hjemmeside: www.temark.no 
Postboks 788 Stoa 
4809 Arendal 
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Seminar
Arendal Kommune

5 mars 2019

Roy Mersland

Professor 

Handelshøyskolen ved UiA
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Agenda

• Selskapsformer i kommunal regi
• Offentlig eierskap
• Corporate governance systemet
• 5 eierskapsroller 
• Forslag til eierskapsorganisering i kommunen
• Profit maximizers versus profit satisficers
• Lederen i fokus
• Politikere i styrene
• Symptomer på svak eierstyring
• 5 råd

P.S. 
Jeg har fått null 

føringer eller 
instrukser. Jeg 

fokuserer på det jeg 
mener er viktig.

Foredraget er 
generelt og ikke 
rettet inn mot 

enkeltselskaper i 
Arendal kommune
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Kommunene har stor frihet til å organisere 
sitt eierskap
• I kommunal regi

• Kommunalt foretak (ikke eget rettsobjekt)

• Paragraf 27 selskap

• Interkommunalt samarbeid (delt ansvar mellom partene)

• Aksjeselskap

• Samvirkeselskap

• Stiftelser

Interkommunale 
selskap og 

aksjeselskap er de 
mest brukte for 

utskilling av 
virksomhet
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Enkelt og greit – eller?

KS: Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll
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Aksjeselskap – det er jo enkelt

Så hvorfor blir det stadige misforståelser?
Spesielt i kommunalt eide aksjeselskaper

https://estudie.no/corporate-governance/

To årsaker:
- Eierskapet er 

dårlig organisert
- Styret mangler 

fingerspitzgefühl
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Hvorfor er eierstyring så viktig?
• Eierne og ledelsen er ofte ikke samme person

• ”Den gode forvalter”. Ja, men:
• Beslutninger som eierne ikke ønsker?
• Aktiviteter som ikke er prioritert av eierne?
• Mindre stram økonomistyring enn eierne? 

• Selskaper med dårlig eierstyring risikerer:
• Å gi eierne dårlig avkastning og/eller dårlige 

måloppnåelse på andre områder
• Å miste konkurransekraft

• Offentlig eierskap defineres ofte som svakt og 
forbundet med dårlig eierstyring. 
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Selskaper uten bevisste eiere:
«Der har de det greit»
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Selskaper uten bevisste eiere:
«Der har de det kjipt»

8
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Offentlig eiere

• Offentlig eierskap ofte ansett 
som «svakere» enn privat 
eierskap

• Skyldes ofte
• Uklart hva eieren vil

• Feil/svake eiersignaler

• Opererer i markeder med 
markedssvikt

• Har sosiale/politiske målsetninger 
i tillegg til finansielle
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Styremedlemmer i offentlige selskaper:
Agenter for kommunen eller for ledelsen?

• Holder ofte kortene tett til 
brystet

• Ønsker ikke eierinnsyn

• Problematiserer hvem i 
kommunen de skal forholde seg 
til

• Unngår ærlige og åpne samtaler

• Blir formalistiske og vil kun 
forholde seg til 
Generalforsamlingen
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En utfordring med offentlige eiere er at det ofte er lite eller 
uklar motmakt (styringssignaler) inn mot styret

Det formelle er ikke nok. 
Det trengs oppfølging 

utover:
- Vedtekter

- Generalforsamling
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Corporate governance systemet

12
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5 eierskapsroller:
Fokus på utfordringer i offentlig 

eide selskaper
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Eierskapsutfordring 1: Å holde seg oppdatert 
om og sende signaler til selskapet
• Gode eiere holder seg oppdatert om selskapet og sender signaler til styret

• Her «syndes» det mye i offentlig eide selskaper
• Å holde seg oppdatert betyr ikke å oppnevne en politiker som styremedlem
• Å sende «signaler» betyr ikke å trå inn i styrets arbeid
• Noen på «eiernivå» må holde seg oppdatert og kunne kommunisere med styret i 

selskapet

• Hvem er ansvarlig i Arendal kommune?
• Hvilke mekanismer/fora er etablert for å kunne holde seg oppdatert?
• Hvordan sendes eiersignaler?
• Rollen til rådmannen og Ordfører
• Rollen til Politisk organ (hvilket?)
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Eierskapsutfordring 2:
Kollektive beslutninger
• Eiere har forskjellige meninger

• Ikke alle får det som de vil 

• Å fatte en beslutning tar tid og er kostbart

• Konfliktløsning og konsensussøkning mellom eiere er kostbart

• Hvordan løses dette i Arendal?
• Selvsagt på Generalforsamlinger

• Men før og mellom Generalforsamlinger?

• Eierskapsmeldinger er viktige for å gi eiersignaler også til andre eiere

• Utbyttepolitikk

• Aksjonæravtaler

• Hvem har ansvaret?
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Eierskapsutfordring 3:
Kontrollere ledelsen

• Utfordringen varierer avhengig av blant annet:
• Nivået på frie kontantstrømmer
• Hvor fokusert selskapet er innenfor sine kjerneområder
• Konkurransen i markedet
• Offentlige reguleringer og oppfølging
• Ekstern gjeld 
• Reel mulighet for eier til å selge sine aksjer

• Avbøtingsmekanisme # 1: Et godt fungerende og kompetent styre. Fungerer alltid!

• Avbøtingsmekanisme # 2: Nivå på utbytte. Fungerer godt ved høye kontantstrømmer

• Avbøtingsmekanisme # 3: Økt gjeldsnivå. Kan fungere i mange selskaper

• Avbøtingsmekanisme # 4: Et selskap fokusert om kjernevirksomhet. Fungerer alltid

• Avbøtingsmekanisme # 5: Godt, aktivt og velstrukturert eierskap. Fungerer alltid
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Eierskapsutfordring 4:
Tilgang på ny kapital
• En grunnleggende eieroppgave er å stille kapital til rådighet

• Mekanisme Nr. 1: Bestemme hvor stor del av overskuddet som blir 
igjen i selskapet hvert år
• Utbytte

• Utbytte er IKKE tapping av et selskap. 
• Å la penger være igjen i selskapet betyr at eiere oppkapitaliserer selskapet

• Mekanisme Nr. 2: Tilføre ny kapital pga krise, lovpålegg eller gode 
investeringsmuligheter
• En hovedutfordring i offentlig eide selskaper
• Bør etableres en forhåndsdefinert mekanisme (fond?)
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Eierskapsutfordring 5:
Innestenging av kapital
• Eiere generelt ønsker mulighet for aksjesalg («exit»)

• Ofte umulig i offentlige eide selskaper

• Noen selskaper har lovpålagt 0 i utbytte

• Selskaper «legger på kistebunnen» fordi de regner med at 
kommunen i fremtiden ikke vil kunne stille med frisk kapital

• Svar på utfordringen:
• Høye utbytter
• Krav/anmodning om ekstra innsats for «formålet»
• Etablert ordning for tilgang til frisk kapital

Offentlige eide 
selskaper er 
ofte for godt 
kapitalisert
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Organisering av eierskapet:
Min generelle anbefaling 
(som må vurderes fra sak til sak)

• Formannskapet er generalforsamling

• Et lite arbeidsutvalg (ca 3-4 politikere) 
ledet av ordfører

• Rådmann pluss en fra administrasjonen 
fungerer som sekretær for utvalget

• Styret settes sammen basert på 
kunnskap. Ingen fra Generalforsamlingen 
deltar i styret (også politikere som sitter i 
bystyret bør unngås)

• I majoritetseide selskaper er 
arbeidsutvalget valgkomite og evaluerer 
årlig hvert enkelt styremedlem

Generalforsamling

(Formannskapet)

Styret

Daglig leder

Arbeidsutvalg

Sekretær

Om mulig: En 
fellesstruktur 

for alle 
selskapene
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Gruppeoppgave

• Diskuter min generelle anbefaling for organisering av eierstyring
• Vil denne kunne fungere for Arendal kommune?

• Hvorfor? / Hvorfor ikke?

• For hvilke selskaper ville den kunne fungere?

• For hvilke selskaper ville den ikke kunne fungere?
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Profit maximizers versus 
profit satisficers

Fokus på formålsoppnåelse eller økonomiske resultater
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Balansere politikk og profit
Hvor hører bedriften inn på linjen?

• I praksis ofte vanskelig å definere

• Krever eiersignaler og eierdialog

• En «minimumsprofitt» blir i praksis ofte mål # 1

Profit 
maximizer

Political/
social

maximizer
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Er selskapet «Profit maximizer»?

Profit 
maximizer

Political/
social

maximizer
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Er selskapet «Social maximizer»?

Profit 
maximizer

Political/
social

maximizer

Selskaper med kun 
politiske mål og ikke 

finansielle mål vil 
normalt trenge

årlige kommunale 
overføringer
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Er selskapet både «Social maximizer» & «Profit 
maximizer»? (There is always a trade-off)

Profit 
maximizer

Political/
social

maximizer

«Du kan ikke få i 
pose og sekk»
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Er selskapet «Profit satificer» and «social
maximizer»? Gjelder mange kommunale AS

Profit 
satisficer?

Profit 
maximizer

Political/
social

maximizer
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Profit satificer and social maximizer?
Hvordan fungerer dette i praksis?

• Sikre at den sosiale delen av virksomheten blir en del av styrets agenda
• KPIs etc.

• Hva gjør selskapet når profit er på tilfredsstillende nivå?
• «Slå seg til ro»? Nei!
• Maximere social performance

• Når kapitalen i selskapet er for høy?
• Utbytte ,eller
• Økt sosial innsats

Profit 
satisficer

Profit 
maximizer

Political/
social

maximizer

Har dere 
KPIs utover 

de 
finansielle?
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Gruppeoppgave: Hvor på linjen hører AS som 
Arendal eier hjemme?

• Plasser på linjen 4-5 av de viktigste AS som Arendal eier
• Hva er dagens posisjon på linjen?

• Mener du at selskapet bør gå mer til høyre eller venstre på linjen?

• Forventer dere en viss minimumsavkastning (profit satisficer)?

Profit 
maximizer

Political/
social

maximizer
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Lederen i fokus
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Det er viktigere det som skjer mellom 
styremøtene enn det som skjer på styremøtene

Få lederen 
til å være i 

fokus

Verdens 
beste 

vedtekter,
eierstyring 

og styre 
hjelper 

ingenting 
uten at 
lederen 

også er god
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Rollefordeling mellom ledelsen og styret

• Styret• Ledelsen

• Ledelsen• Styret

Kontrollere Foreslå

GodkjenneGjennomføre

Det trengs 
mer fokus 

på LEDEREN
i 

kommunalt 
eide AS

Uten å bli 
mer 

administra-
sjonsstyrt
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La lederen være i sentrum i styremøtene
Grå mus eller en leder som blomstrer
• Legger frem ideer

• Rapporterer om fremdrift

• Rapporterer om utfordringer

• Daglig leder må få påfyll og energi på 
styremøtene

• Samtalen i styremøtene skal først og fremst 
være en dialog mellom styret og daglig leder 
og ikke en prat mellom styremedlemmer

• «Det viktigste er ikke hva som skjer på 
styremøtene, men hva som skjer mellom 
styremøtene»

Gode eiere 
rekrutterer 
styrer som 
får lederen 

til å 
blomstre

En god 
styreleder er 
særlig viktig
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Styret som strategisk ressurs

x

Lav Høy

Lav

Høy

Fokus 
på 

Strategi

Fokus på Kontroll

Har styrene 
deres fokus 
på strategi 

eller 
kontroll?
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Politikere i styrerommet
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Ledende politikere bør sjeldent sitte i styrene 
til offentlige selskaper
• Gjør eierskapsoppfølgingen svært vanskelig

• Kommer i dobbeltroller

• Har ofte ikke rett kompetanseprofil
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Ledende politikere bør sjeldent sitte i styrene 
til offentlige selskaper
• Gjør eierskapsoppfølgingen svært vanskelig

• Kommer i dobbeltroller

• Har ofte ikke rett kompetanseprofil

Men pass opp for «de 
høye og mørke». 
Styremedlemmer 

som blir agenter for 
ledelsen og ikke for 

kommunen
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Symptomer på svak styring i offentlig selskaper (Roy 
Mersland - motivert av Øyvind Bøhren på BI)

Navn Symptom

Strategi og drift

1. Stinn Høy likviditet / enkel tilgang på finansiering

2. Dorsk og Dvask Lav effektivitet, lav vekst, lite utvikling og innovasjon

3. Målløs Mål er ikke klart definert, kommunisert og forankret. Mangler ofte «politiske/sosiale» KPIs

4. Vimsete Ufokusert vekst. Mange bein å snuble i. Lite fokus på kjernekompetanser

Finansiering

5. Overtrygg Forholdsvis lite gjeld

6. Kjip Lave eller fraværende utbytter

Transparens

7. Ordknapp Lite eller «pyntet» informasjon til eierne

Eiere og styre

8. Foreldreløs Fraværende eller utydelige eierskapssignaler. Svakt organisert Eierskapsoppfølging

9. Dobbeltroller Politikere i styret som rapporterer videre «til seg selv»

10. Svakt styre Styremedlemmer valgt på andre kriterier enn kompetanse
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Gruppeoppgave: Ta eierskapstesten for de AS 
som Arendal eier?
• Velg ut 4-5 av de viktigste AS som Arendal eier

• Gjennomfør eierskapstesten for hvert av selskapene

• Hvilke selskap scorer godt og hvilke scorer dårlig?

• På hvilke av de 10 punktene scorer Arendal sine selskaper generelt dårlig?
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Råd # 1: Sørg for at styremedlemmene vet 
hva kommunen ønsker med selskapet
• Er signalene klare?

• Blir det lyttet?
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Råd # 2: Unngå at ledende politikere sitter i 
styrene
• Inhabilitet

• Kompetanse

• Eierstyring
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Råd # 3: Definer klarere hvordan eierskaps-
oppfølging skal skje i Arendal kommune

Generalforsamling

(Formannskapet)

Styret

Daglig leder

Arbeidsutvalg

Sekretær
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Råd # 4: Vurder kapitalbehovet i hvert selskap og 
ta ut ekstraordinære utbytter der hvor det trengs

• I selskaper hvor utbytte ikke er mulig så sørg for økt «sosial» innsats
• Selvsagt innenfor kompetanse/virksomhetsområde til bedriften
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Råd # 5: Husk «å røre i grøten» -
fornyelse og innovasjon krever ofte nytt mannskap

• Styremedlemmer bør byttes 
ut med jevne og ujevne 
mellomrom

• Hvem bidrar?
• Hvem er en ressurs for 

lederen i selskapet?
• Hvem passer inn i dagens 

markeds/utfordringsbilde?
• Hvem har sittet lenge nok?

• Styremedlemmer bør gjøre 
egenevaluering

• Eierne må evaluere
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Arkivsak-dok. 19/14788-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Budsjett for kontrollarbeidet 2020 Arendal 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller følgende til bystyret: 

 

Bystyret vedtar forslag til budsjett 2020 for kontrollarbeidet i Arendal kommune med en ramme på kr 

4 307 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til bystyret via formannskapet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon gjeldende fra konstituering av nytt bystyre høsten 2019 § 2 sier 

følgende om kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet: 

 

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje 

ledd til kommunestyret eller fylkestinget. 

 

Av kommuneloven § 14-3 tredje ledd fremgår følgende: 

Formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og 

årsberetning. […] 

 

Kontrollutvalget fremmer med dette en sak til kommunestyret (via formannskapet) om budsjett for 

kontrollarbeidet for 2020 i Arendal kommune. 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Arendal kommune for 2020. 

Kontrollutvalgets budsjett omfatter kostnadene knyttet til selve driften av utvalget, og i tillegg kostnadene 

til sekretariattjenester for kontrollutvalget og kommunens kjøp av revisjonstjenester. Budsjettet er 

hovedsakelig basert på kommunens reglement for godtgjørelse av folkevalgte for perioden 2019-2023, 

tidligere budsjettall som kontrollutvalget har spilt inn, regnskapstall og innspill fra de interkommunale 

selskapene som utfører arbeid på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalget er bystyrets eget verktøy for gjennomføring av egenkontroll i virksomheten. Bystyret har 

ansvar for å sørge for at det blir bevilget tilstrekkelige ressurser til dette. Sekretariatet ønsker gjennom 

budsjettsaken også å synliggjøre kostnadene innen kontrollarbeid eksplisitt. 
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Møtegodtgjørelse mv. avhenger både av aktiviteten i utvalget og hvilket godtgjøringsnivå kommunen 

ligger på. Budsjettet tar hensyn til Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Arendal kommune for 

valgperioden 2019-2023. Det er i tråd med gjeldende avtale mellom Arendal kommune og Agder og 

Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS tatt høyde for 8 kontrollutvalgsmøter i året og 5 medlemmer i 

kontrollutvalget. Sammensetningen av nytt kontrollutvalg kan påvirke ev. utgifter til tapt 

arbeidsfortjeneste og frikjøp. I budsjettet er det lagt inn behov for frikjøp av ett medlem som er 

selvstendig næringsdrivende (det har vært to personer i siste valgperiode), og det er lagt inn ny makssats 

for dette.  

 

Servering er bevertningen på møtene. Utvalget avslutter som regel møtene sine med lunsj i kantina på 

rådhuset, eller møtene fortsetter etter lunsj. Dersom det lar seg gjøre, legges det opp til en middag i året, 

f.eks. som sommer- eller juleavslutning. Kun lagt inn en liten prisjustering. 

 

Kurs/opplæring og oppdatering av utvalgets medlemmer er vesentlig for kvaliteten på kontrollutvalgets 

arbeid, og det forventes at det settes av tilstrekkelige ressurser til dette. I tillegg er det av stor verdi å få 

kontakt og erfaringsutveksling med kontrollutvalgsmedlemmer i andre kommuner. Sekretariatet 

anbefaler: 

- NKRF’s kontrollutvalgskonferanse i januar 2020 (Norges Kommunerevisorforbund), og/eller 

- FKT’s fagkonferanse i juni 2020 (Forum for kontroll og tilsyn), samt 

- vår- og høstkonferanser regionalt i regi av sekretariatet. 

Posten for opplæring tar anslagsvis høyde for at alle medlemmer kan delta på én sentral konferanse eller 

andre tilsvarende opplæringstiltak, samt vår- og høstkonferansen til Temark. Det er en fordel for 

læringsutbyttet for utvalget at minst to personer deltar på samme opplæringstiltak eller konferanse. I 

posten for kurs/opplæring inngår også en post for frikjøp av selvstendig næringsdrivende til å delta på 

opplæringstiltakene. Her er det lagt inn at ett medlem må frikjøpes, og det er lagt inn ny makssats for 

frikjøp av selvstendig næringsdrivende. 

 

Kontrolltjenester/Andre kostnader er en «diverse-post» som bl.a. omfatter abonnement på 

Kommunerevisoren for medlemmene og medlemsavgift i Forum for Kontroll og Tilsyn, i tillegg til andre 

mindre tjenester/undersøkelser kontrollutvalget måtte ha behov for i sitt kontroll- og tilsynsarbeid utover 

tjenester definert inn i totalleveransen fra sekretariat og revisjon. Det har i senere tid vært aktuelt å 

gjennomføre tilleggsundersøkelser pålagt av bystyret utover vedtatte planer. Økning i denne posten kan 

gjøre det lettere å utføre slike undersøkelser uten å måtte be om tilleggsbevilgninger.  

 

Revisjon og sekretariat 

Arendal kommune har valgt å delta i to interkommunale selskaper for å løse kontroll-, tilsyns- og 

revisjonsoppgavene. Dette er Aust-Agder Revisjon IKS for revisjonsoppgaver og Agder og Telemark 

kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver. For begge disse selskapene er det 

representantskapet som vedtar det endelige budsjettet og fordelingen av dette på medlemskommunene.  

 

Aust-Agder Revisjon IKS gjennomførte en større omlegging av sin modell for beregning av 

kommunenes/medlemmenes tilskudd til revisjonsselskapet fra 2018. Den nye modellen bruker 

faktisk/planlagt tidsforbruk i kommunen som en vesentlig faktor for beregningen av tilskuddet. Budsjettet 

baserer seg på lovkrav og behovet for revisjoner og kontroller i Arendal kommune. 

 

Representantskapet til Aust-Agder Revisjon IKS vil vedta fordelingen av selskapets kostnader mellom 

medlemskommunene høsten 2019. Vi presiserer derfor at summene i saken er anslag. Endelig vedtak i 

Aust-Agder Revisjon IKS’ representantskap vil bli oversendt til kommunen. Tilskuddet er bygd opp på 

følgende måte: 
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Tilskuddsart Bud. 2019 Bud. 2020 

Lovpålagt finansiell revisjon 1 027 000 1 041 600 

Særattestasjoner og bistand 552 500 571 200 

KU-arbeid, møtevirksomhet og bistand overfor KU 175 500 181 440 

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 715 000 739 200 

Andel felleskostnader 858 000 871 000 

SUM vedtatt tilskudd fra Arendal kommune: 3 328 000 3 404 440 

Avrunding til nærmeste 1 000 kroner til budsjett: 3 328 000 3 404 000 

 

For Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er også budsjettallet for 2020 et anslag, som er 

avhengig av godkjenning av styret, vedtak om inntreden av nye kommuner i selskapet og vedtak i 

representantskapet. Endelig vedtak i Temarks representantskap i november 2019 vil bli oversendt til 

kommunen. 

 

Budsjett for kontrollarbeidet i Arendal kommune for 2020 kan spesifiseres som følger: 

 

  Regnskap Budsjett Bud.forslag 

  2018 2019 2020 

KONTROLLUTVALGET       

Møtegodtgjørelse mv. 280 400 304 000 289 000 

Servering 11 122 11 000 12 000 

Kurs/opplæring 36 276 97 000 85 000 

Kontrolltjenester/Andre kostnader 4 836 25 000 100 000 

Sum kontrollutvalget 332 634 437 000 486 000 

        

Sekretariat - Temark IKS 359 200 372 000 417 000 

        

Tilskudd A-A Revisjonsdistrikt IKS 3 135 000 3 328 000 3 404 000 

        

SUM KONTROLLVIRKSOMHET 3 826 834 4 137 000 4 307 000 

 

Det er kontrollutvalget som innstiller på budsjett for kontrollarbeidet i kommunen til bystyret. 

Innstillingen skal derfor gå direkte til bystyret via formannskapet, dvs. den skal legges ved når budsjettet 

oversendes fra rådmannen til formannskapet og fra formannskapet til bystyret. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet gjentar at vi må ta forbehold om vedtak i representantskapene i Aust-Agder Revisjon IKS og 

i Temark om tilskudd til hhv. revisjonen og sekretariatet.  

 

Etter sekretariatets vurdering vil det være nødvendig med en ramme på kr 4 307 000 for kontrollarbeidet i 

Arendal kommune for 2020. 
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Arkivsak-dok. 19/10232-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for forvaltningsrevisjon 2020-2023 Arendal 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Arendal kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og 

virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Aust-Agder Revisjon IKS. 

Analysen forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at både avtroppende og nytt kontrollutvalg 

blir sterkt involvert i analyseprosessen. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Ny kommunelov, som i hovedsak trer i kraft ved konstituering av nytt bystyre i Arendal i oktober 2019, 

sier følgende om forvaltningsrevisjon (§ 23-3): 

 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. 

 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal 

gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av 

kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens 

selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 

forvaltningsrevisjon. 

 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til 

kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

 

Saksopplysninger: 
Vi nærmer oss slutten av inneværende valgperiode, og det er på tide å tenke fremover mot ny valgperiode. 

For å sikre at kompetansen til det avtroppende kontrollutvalget blir tatt vare på i overgangen til ny periode 

og nytt utvalg, er det naturlig at revisjonen allerede nå får bestillingen av ny analyse av kommunens 

virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. Det vil i tråd med fastsatt møte- og arbeidsplan for 

Arendal kontrollutvalg 2019 bli satt opp en egen sak i møtet i september 2019 der kontrollutvalget kan gi 

sine innspill om hvilke områder som kan være relevant å undersøke nærmere for vurdere om det kan være 

behov for forvaltningsrevisjon. 
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Det er imidlertid viktig å merke seg at det er det nye kontrollutvalget valgt på konstituerende møte i 

bystyret i oktober 2019 som skal legge frem Plan for forvaltningsrevisjon for det nye bystyret. Det er 

derfor ikke meningen at risiko- og vesentlighetsvurderingen skal ferdigstilles før også det nye 

kontrollutvalget har vært sterkt involvert i analyseprosessen. Det skal skje gjennom vinteren 2019 – våren 

2020. En grundig analyseprosess er nødvendig for å gjøre de beste prioriteringene av hvilke områder 

kontrollutvalget mener det er viktigst å gjennomføre forvaltningsrevisjoner på. 

 

Det er nytt i ny kommunelov at det skal lages en felles plan for forvaltningsrevisjoner som gjelder både 

egen virksomhet og kommunens selskaper. Dette er gjort for at kontrollen av kommunale tjenester skal 

behandles likt uansett om kommunen løser oppgavene innen egen organisasjon eller gjennom et selskap. 

Det er også nytt at kravet om risiko- og vesentlighetsanalyse fremgår av lovteksten og ikke som før i 

forskrift om kontrollutvalg. Risiko- og vesentlighetsanalysen er det som i tidligere forskrift ble kalt 

overordnet analyse. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken er ment som et startpunkt for arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres av revisjonen, men loven sier ikke noe om hvem som skal 

gjennomføre analysen. Denne bestillingen vil dermed være avklarende i forhold til revisjonen i forhold til 

dette. 
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Arkivsak-dok. 19/10232-2 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for eierskapskontroll 2020-2023 Arendal 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Arendal kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap i tråd med ny 

kommunelov § 23-4 fra Aust-Agder Revisjon IKS. Analysen forventes levert i løpet av våren 2020. Det 

forventes at både avtroppende og nytt kontrollutvalg blir involvert i analyseprosessen. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Ny kommunelov, som i hovedsak trer i kraft ved konstituering av nytt bystyre i Arendal i oktober 2019, 

sier følgende om eierskapskontroll (§ 23-4) 

 

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens 

eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 

anerkjente prinsipper for eierstyring. 

 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal 

gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens og 

fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er 

størst behov for eierskapskontroll. 

 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til 

kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

 

Saksopplysninger: 
Vi nærmer oss slutten av inneværende valgperiode, og det er på tide å tenke fremover mot ny valgperiode. 

For å sikre at kompetansen til det avtroppende kontrollutvalget blir tatt vare på i overgangen til ny periode 

og nytt utvalg, er det naturlig at revisjonen allerede nå får bestillingen av ny analyse av kommunens 

eierskap. Det er i tråd med fastsatt møte- og arbeidsplan satt opp en egen sak i møtet der kontrollutvalget 

kan gi sine vurderinger av hvilke selskaper som kan være relevante å undersøke nærmere for å vurdere 

om det kan være behov for eierskapskontroll. 

 

Det er imidlertid viktig å merke seg at det er det nye kontrollutvalget valgt på konstituerende møte i 

bystyret i oktober 2019 som skal legge frem Plan for eierskapskontroll for det nye bystyret. Det er derfor 
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ikke meningen at risiko- og vesentlighetsvurderingen skal ferdigstilles før også det nye kontrollutvalget 

har vært involvert i analyseprosessen. Det skal skje gjennom vinteren 2019-våren 2020. En grundig 

analyseprosess er nødvendig for å gjøre de beste prioriteringene av hvilke selskaper kontrollutvalget 

mener det er viktigst å gjennomføre eierskapskontroller i. 

 

Det er nytt i ny kommunelov at det skal lages en egen plan for eierskapskontroller løsrevet fra behovet for 

forvaltningsrevisjon i selskap. Det er også nytt at kravet om risiko- og vesentlighetsanalyse fremgår av 

lovteksten, og ikke som før, i forskrift om kontrollutvalg. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken er ment som et startpunkt for arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 

eierskap. Loven fastsetter at det er revisjonen som skal gjennomføre eierskapskontroller, men den sier 

ikke noe om hvem som skal gjennomføre den bakenforliggende risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

Dette bestillingen vil dermed være avklarende i forhold til revisjonen når det gjelder dette. 
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Arkivsak-dok. 19/13922-2 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2019 Arendal 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi 2019 for Arendal kommune tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i revisjonsarbeidet. 

Revisjon av kommunen utgjør i henhold til forskrift om revisjon to hovedoppgaver: regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon. Aust-Agder Revisjon IKS er valgt som revisor for Arendal kommune og har avtale 

om å levere disse tjenestene for kommunen.  

 

Overordnet revisjonsstrategi 2019 er det overordnede planleggingsdokumentet for gjennomføring av 

regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2019. Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å planlegge 

revisjonshandlingene på et overordnet nivå, men den egner seg også til å gi kontrollutvalget informasjon 

om de overordnede vurderingene og hensynene som revisor har lagt vekt på i planleggingen av 

revisjonsarbeidet. Ut fra overordnede vurderinger av kommunens drift og økonomiske internkontroll, 

vesentlighet og risiko, har revisor utarbeidet en overordnet revisjonsplan, som inngår som en del av 

strategidokumentet. 

 

Den overordnede revisjonsstrategien, sammen med revisjonens øvrige muntlige og skriftlige 

rapporteringer, vil være et grunnlag for å oppfylle kontrollutvalgets tilsyns- og påseansvar overfor 

revisjonen. Kontrollutvalget kan ved revisors rapportering gjennom året og i forbindelse med revisjonen 

av årsregnskapet etterspørre oppfølging av strategi og revisjonsplan. 

 

Revisor vil presentere overordnet revisjonsstrategi i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi er revisjonens dokument og skal bare tas til orientering av kontrollutvalget. 

Den vil likevel sikre utvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt påseansvar overfor revisjonen. 

 

Vedlegg:  

Overordnet revisjonsstrategi 2019 
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Arkivsak-dok. 19/14803-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Møte- og arbeidsplan 2020 for Arendal kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møte- og arbeidsplan 2020 for Arendal kontrollutvalg godkjennes. 

 

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de 

møter utvalget ønsker. 

 

Møtedatoer 2020: Onsdager kl. 09:00. 

5.2.2020 – 11.3.2020 –22.4.2020 – 10.6.2020 – 9.9.2020 – 7.10.2020 – 11.11.2020 – 9.12.2020. 

 

Vedtaket oversendes bystyret til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Arendal kommune har bedt om at møtekalenderen for Arendal kontrollutvalg blir avklart så tidlig som 

mulig, og at den inkluderes i kommunens møteoversikt på www.arendal.kommune.no så snart den er 

vedtatt. 

 

Saksopplysninger: 
Møteplanen settes opp med 8 møter i 2020, i tråd med omfanget avtalt med sekretariatet. Det er tatt 

hensyn til kommunens plan for behandling av årsregnskap 2019 for Arendal kommune og foretakene. 

 

Kontrollutvalget har i dag møtene sine på onsdager kl. 09:00. Varigheten på møtet bestemmes av 

saksmengden til møtet og utvalgets behandling av sakene. 

 

Møte- og arbeidsplanen er ikke å forstå som en fullstendig presentasjon av alle de oppgaver/saker som 

kontrollutvalget vil behandle i løpet av året, da mange av disse foreløpig ikke er tidfestet. Møte-

/arbeidsplanen skal legges frem som orienteringssak i bystyret. 

 

Det vil bli lagt til rette for opplæring og kursvirksomhet for medlemmene i kontrollutvalget. Denne kan 

skje regionalt (vår- og høstkonferanse i regi av Temark) og/eller gjennom sentrale tilbud. Temark 

anbefaler at alle medlemmer deltar på 

- Kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges Kommunerevisorforbund 29.-30.1.2020 og/eller 

Fagkonferansen i regi av Forum for kontroll og tilsyn 3.-4.6.2020 i tillegg til 

- Temarks regionale konferanser (vår + høst). 
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Dette vil være av særlig betydning for eventuelle nye medlemmer i kontrollutvalget etter valget høsten 

2019. Det er derfor ikke lagt møter til tidspunktene for de sentrale konferansene. Dato for de regionale 

konferansene er ennå ikke klare. 

 

Det nye kontrollutvalget tiltrer først etter det konstituerende bystyremøtet 10.10.2019. Det legges opp til 

obligatorisk opplæringsdag for nytt kontrollutvalg 19.11.2019 i Arendal. Første ordinære møte for nytt 

kontrollutvalg er satt til 11.12.2019.  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet foreslår vedlagte veiledende møte-/arbeidsplan 2020 for Arendal kontrollutvalg. Ved å 

komme med saken så tidlig, vil sekretariatet prøve å komme ønsket fra bystyret i møte. I tillegg kan det 

gjøre det enklere å få bestilt ønskede møterom i Arendal kultur- og rådhus. Det vil være for sent å foreslå 

møtedatoer i desember 2019. 

 

Det nye kontrollutvalget står naturligvis fritt i å endre møteplanen når de har tiltrådt, både hva gjelder 

datoer, ukedag og tidspunkt. Innholdet i de enkelte møtene vil også bli fastsatt etter hvert – det er 

foreløpige datoer som er viktigst nå. Det legges ved et utkast også til innholdet i møtene som er kjent pr. 

nå. I tillegg kommer oppfølging av de rapportene som legges frem i sittende kontrollutvalgs siste møter 

og øvrige saker som ikke blir lukket i inneværende bystyreperiode. 

 

Vedlegg:  

Møte- og arbeidsplan 2020 Arendal kontrollutvalg 
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Arendal kontrollutvalg 

Møte-/arbeidsplan 2020 
 

(29.-30.1.2020: Kontrollutvalgskonferanse i regi av Norges Kommunerevisorforbund, Gardermoen) 

 

Onsdag 5.2.2020 kl. 09:00 – 14:00 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 

- Opplæring i risiko- og vesentlighetsvurderinger som grunnlag for planer for 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

- Årsmelding 2018 fra kontrollutvalget 

- Revisors uavhengighet 2019 

- Orienteringer fra revisor 

- Referatsaker 

- Eventuelt 

 

 

Onsdag 11.3.2020 kl. 09:00 – 14:00 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 

- Arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger som grunnlag for planer for 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

- Orienteringer fra revisor 

- Referatsaker 

- Eventuelt 

 

(April 2020: Vårkonferanse i regi av Temark, Agder/Telemark/Vestfold) 

 

Onsdag 22.4.2020 kl. 09:00 – 14:00 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 

- Årsregnskap 2019 for Arendal kommune, Arendal Havn KF og Arendal Eiendom KF 

- Arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger som grunnlag for planer for 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

- Orienteringer fra revisor 

- Referatsaker 

- Eventuelt 

 

(3.-4.6.2020: Fagkonferanse i regi av Forum for kontroll og tilsyn, Gardermoen) 

 

Onsdag 10.6.2020 kl. 09:00 – 14:00 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 

- Orientering om 1. tertial 2020 

- Arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger som grunnlag for planer for 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

- Orienteringer fra revisor 

- Referatsaker 

- Eventuelt 

 

Onsdag 9.9.2020 kl. 09:00 – 14:00 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 

- Budsjett for kontrollarbeidet i Arendal kommune 2021 

- Arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger som grunnlag for planer for 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

- Overordnet revisjonsstrategi 2020 
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- Møte- og arbeidsplan 2021 Arendal kontrollutvalg 

- Orienteringer fra revisor 

- Referatsaker 

- Eventuelt 

 

 

Onsdag 7.10.2020 kl. 09:00 – 14:00 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 

- Orientering om 2. tertial 2019 

- Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 

- Plan for eierskapskontroll 2020-2023 

- Orienteringer fra revisor 

- Referatsaker 

- Eventuelt 

 

Onsdag 11.11.2020 kl. 09:00 – 14:00 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 

- Orienteringer fra revisor 

- Referatsaker 

- Eventuelt 

 

November 2020: Høstkonferanse i regi av Temark, Agder/Telemark/Vestfold 

 

Onsdag 9.12.2019 kl. 09:00 – 14:00 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 

- Orientering om budsjett 2021 for Arendal kommune 

- Orienteringer fra revisor 

- Referatsaker 

- Eventuelt 

 

 

Det kan være aktuelt å kalle inn rådmannen (/representanter fra administrasjonen) for å orientere om 

aktuelle saker/temaer utover de punktene som er nevnt i planen. Vi gjør oppmerksom på at planen er 

dynamisk, og at saker kan bli flyttet til et annet møte. Ved behov kan det være aktuelt å avlyse, flytte 

eller ta ekstra møter. 
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Arkivsak-dok. 19/00117-9 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Orienteringer fra revisor 4.9.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har et påseansvar for at det blir gjennomført forsvarlig revisjon i Arendal kommune. For 

å holde utvalget orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor 

kontrollutvalget fortløpende gjennom året. 

 

Saksopplysninger: 
Revisor orienterer om aktuelle saker i den løpende revisjonen og annet som er aktuelt for kontrollutvalget, 

utover det som blir fremlagt i separate saker i møtet. 
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Arkivsak-dok. 19/00118-9 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 4.9.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
 

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

a. 20.06.2019: 

i. PS 19/101 Hove – fremtidig organisering 

ii. PS 19/116 Referatsak 2 – Protokoll Arendal kontrollutvalg 29.5.2019 

iii. PS 19/118 Tertialrapport 1 – 2019 

b. 29.08.2019: Ingen aktuelle saker.  

2. Henvendelser: 

a. Henvendelse til sekretariatet vedr. barnevern 

b. Henvendelse til revisjonen vedr. barnevern 

3. Neste møte 
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Arkivsak-dok. 19/00156-9 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 4.9.2019 
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