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Møteinnkalling 

5/19 Godkjenning av møteinnkalling 19.05.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00135-30 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 19.09.2019 5/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkallingen godkjennes. 
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Møteprotokoll 

5/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 20.06.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00135-31 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 19.09.2019 5/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokollen fra møtet 20.06.2019 godkjennes. 

 

 

 

 
Vedlegg:  

- Protokoll Grimstad kontrollutvalg 20.06.2019 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

31/19 Oppfølging av sak om brudd på anskaffelsesregelverket i Teknisk 

sektor 

 
Arkivsak-dok.  19/10594-5 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 19.09.2019 31/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Rådmannen orienterte i kontrollutvalget 20.06.2019 om avvikene fra innkjøpsrutiner i 

kommunaltekniske tjenester. Utarbeidet en skriftlig redegjørelse til møtet som redegjorde for 

saken, hvilke tiltak allerede var iverksatt og hva det jobbes videre med. Rådmannen skrev i sin 

redegjørelse at det gjennom Agderposten sine innsynskrav var fremkommet at: 

 
- Det er innkjøpt tjenester for ca. 40 mill., på en rammeavtale hvor estimert verdi var på kr. 7 mill. 

- Rammeavtalen er signert uten fullmakt til signering 

- Rammeavtale ikke lagret etter rutine i Public 360 (saksbehandlingssystemet) 

- Anskaffelse er ikke forsvarlig gjennomført 

- Avrop ikke dokumentert 

- Opsjon er ikke skriftliggjort eller dokumentert i Public 360 

 

I tillegg erkjenner rådmannen at kommunen ikke oppdaget avviket selv og viser til: 
- At man skulle hatt oversikt over alle rammeavtaler innen innkjøp 

- Mangler i internkontroll dokumentasjon og arkiv 

- Mangler i internkontroll økonomi 

 

Rådmannen hadde følgende vurdering av den aktuelle avtalen i sin redegjørelse: 
- Kontrakten var offentliggjort etter rutine, og det var ikke satt økonomisk ramme i utlysningen. 

Avtalen skulle gjelde i 4 år, og utlysningen var datert 08.05.2015. 

- Standardkontrakt som er brukt er ikke godt egnet til denne type anskaffelse og rådmannen er 

usikker på om alle kvalifikasjonskrav er oppfylt. 

- Evaluering av anbud består av flere dokumenter, både excelark og håndskrevne sider, 

håndskrevne dokumenter kan være vanskelig å tyde og dermed etterprøve. 

- Det er ført protokoll. Dersom intensjonen var 7 mill. pr år kommer det ikke frem. Det er kun 

oppgitt 7 mill. i kontrakten. 

- Det at det er motstrid i anskaffelsesdokumentene gjør at anskaffelsen burde vært avlyst. 

- Innkjøpsansvarliges vurdering: Anskaffelse er 100% formalistisk med bredspektret prosedyre og 

omstendelig regelsett. Her er det gjort god innsats for å gjennomføre en konkurranse om 

rammeavtalen. Konkurransen var kunngjort og således ikke unndratt fra markedet. Ingen av 

deltagerne klaget på beslutningen i 2015. 



 

 6  

 

Tabellen under er hentet fra rådmannens notat og viser kjøp fra PS Anlegg AS i perioden fra 

inngåelse av rammeavtalen i 2015 frem til i dag. Av tabellen kan man se at det i 2015 og 2016 er 

gjort innkjøp for kr. 20,5 mill.

 
Videre redegjorde rådmannen for gjeldende praksis med endrete rutiner som ble implementert i 

forbindelse med Handlingsplan for oppfølging av innkjøpssaken. Her står det i rådmannens 

redegjørelse: 

• Sektoren melder behov for rammeavtale i halvårige møter med innkjøpsansvarlig 

• Innkjøpsansvarlig ivaretar alle steg i anskaffelse og kontraktprosessen i 

kunngjøringspliktige anskaffelser 

• Implementeringsmøte med sektoren hvor det gjennomgås viktige elementer i avtalen 

• Alle kontrakter legges inn i House of Control. Denne kommer med et varsel når 

kontrakten er i ferd med å gå ut slik at enheten kan forlenge (innkjøpsrådgiver som oftest 

ikke inn i bildet) i tråd med opsjon. Majoriteten er forlengelse.  

• Anskaffelse og kontrakt arkiveres i dag i 360 

• Arbeidsflyt og rutiner ligger på ansattportalen 

Rådmannen har på bakgrunn av avviket med rammeavtalen med PS Anlegg AS startet en 

kartlegging av kjennskap til og etterlevelsen av gjeldende rutiner og regelverk i samfunn- og 

miljøsektoren. Det ble gjennomført intervjuer med enhetsledere for kommunaltekniske tjenester, 

bygg- og eiendomstjenesten, brann og redning, innkjøpsansvarlig, rådgiver internkontroll, 

systemansvarlig for sak- og arkivsystemet og kommunalsjef. Rådmannen skriver at det 

oppsummert fremgår at de intervjuede kjenner rutinene for innkjøp, ansvarsmatrisen og rutiner 

for avtaler for signering. Det er gjennomgående ikke godt nok internkontrollsystem for å 

kontrollere avrop mot kontraktsum. De skal ikke kjenne til forhold med nært vennskap eller 

slektskap til leverandører jf. kommunens etiske retningslinjer. 

 

Totaloversikt kjøp i perioden 07.2015 - 05.2019 for PS Anlegg AS

År Drift investering totalt

201507/2016 1 096 420,00    19 481 875,04  20 578 295,04  

2017 2 889 899,51 7 975 295,73 10 865 195,24  

2018 2 436 788,03 3 564 793,92 6 001 581,95    

2019 3 359 704,56 3 359 704,56 6 719 409,12    

9 782 812,10    34 381 669,25 44 164 481,35 

mva 8 832 896,27    

eks mva 35 331 585,08  

Totaloversikt kjøp i perioden 07.2015 - 05.2019 for PS Anlegg AS

År Drift investering totalt

201507/2016 1 096 420,00    19 481 875,04  20 578 295,04  

2017 2 889 899,51 7 975 295,73 10 865 195,24  

2018 2 436 788,03 3 564 793,92 6 001 581,95    

2019 3 359 704,56 3 359 704,56 6 719 409,12    

9 782 812,10    34 381 669,25 44 164 481,35 

mva 8 832 896,27    

eks mva 35 331 585,08  
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Kommunalsjefen sin vurdering er at lov om offentlig anskaffelser og kommunens 

innkjøpsreglement er godt kjent og følges av sektorens enhetsledere, prosjektledere og 

fagansvarlige når det gjelder nye avtaler. Bevisstheten er ikke like stor på eldre avtaler og 

oppdatering og oppfølging av disse har ikke hatt samme fokus som nye avtaler. 

 

Rådmannen beskriver i sin redegjørelse fra juni ulike tiltak som er gjennomført og som pågår på 

det tidspunktet: 

 

• Undersøke omfang på avrop, rapport fra økonomiavdeling på denne kontrakten - 

gjennomført 

• Kontrollere rammeavtalens kvalitet og lovlighet - gjennomført 

• Alle gamle rammeavtaler arkiveres og sentraliseres – pågår 

• Gjennomgang av avrop og ramme på alle rammeavtaler i sektoren – pågår 

• Oversikt på opplæringstiltak og deltagerlister på sak/ arkiv og innkjøp - fullført 

• Internkontroll 

– Ny kontrollsløyfe inkluderes i månedlig rapportering – sak- og arkiv, internkontroll, 

innkjøp – settes i verk fra august 

– Plan for tilsyn på risikoområder – tilsynsteam systemansvarlig sak- og arkivsystem, 

rådgiver internkontroll, innkjøpsansvarlig, økonomirådgiver, ansvar for støtte til å 

etablere gode rutiner lokalt samt kontrollere – to enheter før ferien 

– Kontrollfunksjoner i økonomisystemet – meldt inn som behov til fagsystemet  

– Fakturakontroll som avsjekk eller ordrebekreftelse – utarbeides effektiv rutine for 

skriftlighet ved avrop  

– Sertifisering/ sjekkliste – kommer i Dossier 01.08 (utviklingstiltak i programvare) 

– Nytt kvalitetssystem går ut på anbud uke 25 gjennom IKT Agder, nåværende system 

brukes inntil videre 

– Arkivering – månedlig rapport fra sak- og arkivsystem til leder  

– Oppfølging enkeltansattes praksis - pågår 

– Gjennomgang av ansvar og rutiner på ryddedagen - gjennomført 

– Mappestrukturen ryddes - pågår 

• Styrke innkjøpsfunksjonen – stilling opprettet, tilbud gitt 

• Vurdering av bruk av rammeavtaler i så stort omfang  

• Kost/ nytteverdi med eksterne kjøp kontra egenregi 

• Vurdere utvidet interkommunalt samarbeid 

• Organisering og ledelse 

• (Automatisk fangst av epost – innspill til ny arkivlov) 
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Oppsummert skrev rådmannen at det var prioritert å kartlegge praksis i sektoren. Rådmannen 

vurderte at de overordnede rutinene var på plass, opplæring er tilgjengelig og ansvarsforholdene 

er klare. Andre avtaler med eventuelle avvik vil bli stoppet og lyst ut på ny 

 

Kontrollutvalget vedtok følgende vedtak i saken: 

  

«Kontrollutvalget noterer at det i Samfunn- og Miljøsektoren er avdekket tilfeller der eldre 

rammeavtaler er behandlet på en utilbørlig måte. 

Det er konstatert manglende etterlevelse av lover og forskrifter og regelverk, manglende 

journalføring og arkivering, manglende internkontroll, og inntil nå har sektoren manglet 

oversikt over eksisterende rammeavtaler. 

 

Kontrollutvalget konstaterer at kommunestyret blir holdt løpende orientert og har hånd om 

oppfølgingen. Kontrollutvalget ønsker å følge med på utviklingen i saken og ber om en 

oppdatering i neste møte.» 

 

Saksopplysninger: 

I tråd med kontrollutvalgets vedtak i saken er rådmannen bedt om å orientere kontrollutvalget 

om saken og administrasjonen vil orientere i møtet. Rådmannen har ettersendt en skriftlig 

tilbakemelding til kontrollutvalget om oppfølgingen som følger vedlagt. Det vises til den 

vedlagte tilbakemeldingen fra rådmannen. 

 

Administrasjonen vil i møtet kunne svare på eventuelle spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget har i denne valgperioden hatt et stort fokus på innkjøp og 

anskaffelsesregelverket i forbindelse med innkjøpssaken i kommunen. Rådmannen har jevnlig 

orientert om oppfølgingen av innkjøpssaken i kommunestyret og i kontrollutvalget. Sekretariatet 

opplever at det har vært et stort fokus i administrasjonen på innkjøpsregelverket og rutiner de 

siste årene. Sekretariatet har ikke kommet med et forslag til vedtak i saken i påvente av 

administrasjonens orientering. Eventuelle dokumenter og skriftlige orienteringer fra 

administrasjonen vil bli ettersendt da de ikke foreligger ved utsending av sakspapirene. 

 

Administrasjonens tilbakemelding ble ettersendt etter utsendinga v sakspapirene til 

kontrollutvalget. Sekretariatet har derfor ikke tatt stilling til eller vurdert innholdet i 

tilbakemeldingen. 

 

 
Vedlegg:  

- Rådmannens redegjørelse for saken datert 12.06.2019 

- Notat fra rådmannen om oppfølgingen av saken 

 

 

Vedlegg til sak 
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32/19 Inngått avtale om lysanlegg Levermyr og økte kostnader 

 
Arkivsak-dok.  18/13026-5 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 19.09.2019 32/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Det har blitt stilt spørsmål til kontrollutvalgets leder om avtalen som er inngått for levering av 

lysanlegg til Levermyr stadion og kostnadene knyttet til dette. Kontrollutvalget har tidligere 

behandlet en sak om lysanleggene på Levermyr stadion og om kjøp av master var gjort før de 

nødvendige vedtak var fattet. 

 

Saksopplysninger: 

Kommunestyret behandlet i sitt møte 17.06.2019 sak om økte kostnader for lysanlegg på 

Levermyr stadion. Av saken fremgår det at i kommunestyresak 50/15 ble det vedtatt av 

Levermyr skulle oppgraderes med lysanlegg som fremstiller krav fra Norges Fotballforbund. 

Arbeidet med etablering av lysanlegget ble opprinnelig planlagt ferdigstilt i løpet av 1. kvartal 

2017 og finansiering ble lagt inn i budsjettet. Det ble da satt av en ramme på inntil kr 8 mill. eks. 

mva. til lysanlegg på stadion. På bakgrunn av dette ble det lyst ut en anbudskonkurranse på 

oppføring av lysmaster, med tilhørende gravearbeid, fundamentering, kabling og montering av 

lys og master. Anbudet på dette ble vunnet av Nettpartner, med et tilbud på kr 7,8 mill. eks. mva. 

De to andre tilbudene som kom inn lå vesentlig høyere enn kostnadsrammen. Basert på kontrakt 

med Nettpartner er det så langt i prosjektet kjøpt inn lysarmaturer og en opsjon i 

produksjonslinjen til masteleverandør. Totalt har Nettpartner fakturert Grimstad kommune kr 2,5 

mill. eks. mva. for påløpte kostnader.  

 

Tiltaket ble bygge-søkt parallelt med kontraktsinngåelse, og i forbindelse med byggesøknaden 

kom det inn flere naboklager på tiltaket. Etter flere behandlinger av saken ble kommunens 

tillatelse til tiltaket endelig stadfestet av Fylkesmannen i Agder i mars 2019, mer enn 2 år etter 

prosjektet ble gitt til Nettpartner. Grunnet den lange tiden siden kontrakten er inngått skal 

kostander på arbeid og materialer endret seg og nettpartner har krav på å gå regulert opp økte 

kostnader i prosjektet. Videre skal grunnundersøkelser vist at det vil være påkrevd med peling 

under tre av de fire mastefundamentene. Dette er en kostand som ikke skal ha vært en del av det 

opprinnelige anbudsgrunnlaget. Videre skal ordretilgangen for nettpartner ha nedre seg vesentlig 

slik at de ikke har ledig kapasitet til prosjektledelse og start av prosjektet før tidligst november 

2019. Administrasjonen skriver i saksfremlegget til kommunestyret at dette innebærer at det ikke 

er mulig å få gjennomført prosjektet innenfor den opprinnelige kostnadsrammen. Det skal være 

gitt signaler om at det ikke vil bli gitt dispensasjon for spill i OBOS-ligaen uten flomlys. 

 

Kommunen har ifølge saken i kommunestyret engasjert Rambøll for å få frem et realistisk 

kostnadsbilde.  Vedlagt følger Rambøll sitt kostnadsoverslag. Deres beregning viser at 
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totalkostnaden for etablering av lysanlegget vil beløpe seg på ca. 14 millioner kroner. I denne 

summen er det lagt inn en kostnad for indeks regulering på 25% på nettpartners opprinnelige 

tilbud, kostnader til peling, økte kostnader til fundamentering og prosjektering, samt en 

usikkerhetsmargin på 15%. Det vises for øvrig til vedlagte sakspapirer fra kommunestyret. 

 

Revisjonen og sekretariatet har diskutert saken og rådmannen er bedt om å besvare følgende 

spørsmål: 

 
- Hva legger Grimstad kommune til grunn for å følge Rambølls anbefaling om å etterkomme krav 

om 25% indeksregulering av kontraktens verdi? 

o Hva legges til grunn for indeksregulering av hele kontraktsummen sett i lys av at 

Grimstad kommune allerede har betalt kr. 2 500 000 til Nettpartner? 

- Hvorfor imøtegår Grimstad kommune en kostnad til peling når dette er forhold som tilbyder må 

ta hensyn til i konkurransegrunnlaget? 

- Hva legges til grunn for å tilby Nettpartner en usikkerhetsmargin etter kontraktsinngåelse og dette 

på tross av at Nettprater selv ikke la dett til grunn i sitt tilbud? 

- Hvorfor oppstår det nå en diskusjon om tidsaspekter for Nettpartners gjennomføringsevne sett i 

lys av Grimstad kommune i konkurransegrunnlaget eksplisitt gjør oppmerksom på dette i form av 

forbehold mht. naboer mm.? 

- Hva er bakgrunnen for at partene i kontrakten med Nettpartner har signert med 2 års mellomrom? 

Nettpartner signerte i 2017 og ordfører signerte i 2019. Har dette noen konsekvenser for avtalen? 

 

Rådmannen har i e-post til sekretariatet 15.09.2019 svart på spørsmålene og det vises til vedlagte 

svar fra rådmannen. 

 

Administrasjonen vil i møtet kunne svare på eventuelle spørsmål fra kontrollutvalget.  

 
Vurdering fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av administrasjonens svar i saken. Svar fra 

administrasjonen vil bli lagt frem i møtet eller ettersendt utvalgets medlemmer. 

 

I vedlegget med kontrakten mellom kommunen og nettpartner har ikke sekretariatet tatt stilling 

til om tilbudet til nettpartner inneholder opplysninger som er unntatt offentlighet som 

forretningshemmeligheter og lignende. Inntil videre vil derfor kun kontrollutvalgets medlemmer 

få dette dokumentet tilsendt.  

 

På grunn av at rådmannens svar foreligger etter utsending av sakspapirene har ikke sekretariatet 

tatt stilling til eller vurdert innholdet i svaret.  

 
Vedlegg:  

- Sakspapirer kommunestyre sak 19/89 med vedlegg 

- Kontrakt med vedlegg Grimstad kommune og Nettpartner 

- Rådmannens svar på spørsmål 

Vedlegg til sak 
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33/19 Forvaltningsrevisjonsrapport Psykososialt miljø i skole og barnehage 

 
Arkivsak-dok.  17/04370-127 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 19.09.2019 33/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og innstiller følgende til kommunestyret: 

 

Forvaltningsrevisjonsrapporten tas til orientering og kommunestyret ber rådmannen følge opp 

funnene og anbefalingene i rapporten om: 
- Å vurdere om det er behov for å iverksette tiltak i forhold til å sikre en god overgang mellom 

barnehage og skole 

- At kommunen i tilstrekkelig grad sikrer at plan og rutiner for det psykososiale skolemiljø gjøres 

kjent blant alle ansatte i skolen 

- At kommunen gjennomfører evalueringsprosesser med bred involvering på både barnehage- og 

skoleområdet knyttet til det psykososiale miljøet 

- Å vurdere om det er behov for å sette inn tiltak for å sikre at det oppleves som trygt for alle å si 

ifra om svikt knyttet til saker etter opplæringsloven kapittel 9A 

- At kommunen iverksetter tiltak for å sikre at skolens informasjonsplikt ivaretas i FAU og 

foreldremøter, i tråd med kommunens egne rutiner 

 

Rådmannen bes om å gi en skriftlig tilbakemelding på oppfølgingen av rapporten til 

kontrollutvalget innen september 2020. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget i Grimstad kommune vedtok og godkjente i møte 23.04.2018 prosjektplanen for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykososialt miljø i skole og barnehage. Aust-Agder Revisjon 

IKS har gjennomført forvaltningsrevisjonen og har nå levert en rapport til behandling i 

kontrollutvalget. 

 

Saksopplysninger: 

Rapporten omhandler kartlegging av kommunens psykososiale miljø i barnehage og skole, 

herunder systemer for, og praktisk håndtering av mobbing og krenkelser. Rapporten tar 

utgangspunkt i kommunens lovpålagte ansvar for å sikre et godt psykososialt miljø i barnehage 

og skole. Barnehageloven og opplæringsloven stiller klare forventninger til barnehagens og 

skolens forpliktelser til å skape et godt læringsmiljø for barn. Arbeidet tilknyttet det psykososiale 

miljøet til barn og unge er et komplekst fagfelt og rapporten har derfor enkelte avgrensinger i 

omfanget knyttet til barnehage. Forvaltningsrevisjonen har hatt følgende problemstillinger: 

 
1. Har skolene og barnehagene i Grimstad kommune tilfredsstillende rutiner for sikre et trygt og 

psykososialt miljø? Herunder sikre kompetanse til å forebygge, avdekke og håndtere krenkende 

atferd? 

2. Ivaretar skolene informasjonsplikten knyttet til foreldre og elever, både i forhold til 

aktivitetsplikten og det systematiske arbeidet for et godt skolemiljø? 
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3. Tilfredsstiller skolene dokumentasjonskravet knyttet til aktivitetsplikten? Og foreligger det 

dokumentasjon i enkeltsaker som oppfyller kravene etter opplæringslovens bestemmelser om 

innholdet i den skriftlige planen når det skal gjøres tiltak i en sak? 

 

For å besvare problemstillingen har revisjonen gjennomført dokumentanalyser av relevant 

dokumentasjon, 14 intervjuer med nøkkelpersoner innen oppvekstsektoren, gjennomgått av en 

utplukk enkeltsaker samt gjennomført spørreundersøkelser blant foresatte og ansatte. 

 

Revisjonen skriver i rapporten at det er tilstrekkelig fokus på innsats i tråd med kommunedelplan 

når det kommer til arbeidet med mobbing og krenkelser i barnehagene. Revisjonen mener det er 

viktig at det gjennomføres regelmessige møter mellom enhetsledere og sektorledelsen Det er 

revisors vurdering at det er et forbedringspotensiale knyttet til gjennomføringen av den uttalte 

møtestrukturen. I rapporten kommer det videre frem at det på den enkelte kommunalt eide 

barnehage er etablert rutiner og tilfredsstillende fokus på å gi ansatte kompetanse for å forebygge 

og håndtere situasjoner, men at det i større grad bør legges til rette for evaluering og overføring 

av god praksis. Videre skriver revisjonen at man finner det lite tilfredsstillende at det foreligger 

konkrete tilbakemeldinger på at samarbeidet mellom barnehager og skoler ikke fungerer når det 

kommer til overføring av dokumentasjon og kompetanse omkring barn som skal starte på skolen.  

 

Skoleeier skal ha dannet et solid fundament for det systematiske arbeidet ved Grimstadskolene 

gjennom plan og rutiner for det psykososiale miljøet. Rammeverket gir på en god måte et 

utgangspunkt som skolene kan gjøre nytte av og som ser ut til å være bredt forankret. Revisjonen 

skriver videre at det ser ut til å være noen utfordringer knyttet til implementering av planen blant 

ansatte i Grimstadskolen.. Revisor anser det som ikke tilfredsstillende at noen er kjent med 

planen, andre ikke, så lenge man snakker om ansatte på samme skole. 

 

Ved de to undersøkte skolene synes revisor at arbeidet med informasjon til foreldre ivaretas på 

en tilfredsstillende måte. Derimot skaper det en usikkerhet om arbeidet når det i 

spørreundersøkelsen blant foresatt viser at flere skoler har en relativt høy andel foresatte som 

ikke opplever å motta informasjon i tråd med skolens lovpålagte plikt. Revisors vurdering er at 

Grimstad kommune ved flere skoler i større grad må sikre informasjonsplikten, også ved å holde 

FAU orientert om sitt systematiske arbeid.  

 

Revisors vurdering er at skolenes arbeid med å gi foresatte et bilde av skolens arbeid med et godt 

skolemiljø og at det stimuleres til elevenes trivsel, i større grad lykkes sett opp mot resultatene 

knyttet til informasjonsplikten om de lovpålagte rettighetene.  

 

Samlet sett er det ifølge rapporten store mangler i det systematiske arbeidet med informasjon 

mellom skole og foresatt i Grimstad kommune. De forventninger skoleeier signaliserer gjennom 

plan og rutiner er i tråd med lovens krav, men det er ved flere skoler svikt i arbeidet med å 

forvalte dette ansvaret. Revisors samlede vurdering er at informasjonsarbeidet i Grimstadsskolen 

i liten grad oppleves å være betryggende når det kommer til å gi foresatte informasjon om hvilke 

rettigheter og fremgangsmåte som gjelder hvis deres barn blir utsatt for mobbing eller 

krenkelser. 

 

Når det kommer til den siste problemstillingen har Grimstad kommune en felles 

rutinebeskrivelse, som beskriver kommunens plan og rutiner for aktivitetsplikten, inndelt etter 

delkrav. Kommunen har dermed oppfylt dokumentasjonsplikten etter loven §9 A-4 1. til 5. ledd. 

Det er opp til den enkelte skole hvordan de konkret vil jobbe med aktivitetsplikten. Revisjonen 

har ikke undersøkt den enkelte skoles praksis når det gjelder dette, men legger til grunn at det 

ved de to skolene som det er gjennomført intervjuer ved, er det et gjennomgående fokus på dette.  
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Kommunikasjon og samarbeid om felles rutiner på skolen gir en felles forståelse av 

utfordringene og fungerende tiltak.  

 

Det er utarbeidet en felles mal for aktivitetsplaner for alle skolene, som etter revisjonens 

vurdering dekker lovens krav for innhold i en aktivitetsplan. Revisjonen skriver videre at de 

opplever at dette gir et godt utgangspunkt for å utarbeide planer, da situasjonen i stor grad blir 

gjennomgått i detalj med tydelig fokus på hvilke tiltak som er ment å løse situasjonen. 

 

Det er gjennomført en utplukk av aktivitetsplaner som viser at aktivitetsplanene i all hovedsak er 

fylt ut etter lovens krav, men at det er noen forbedringspunkter i enkelte av planene, særlig på 

ansvar for gjennomføring og evaluering av tiltakene. At «alle skal følge med», eller at ansvaret 

for gjennomføringen er lagt til «alle på skolen» er ikke tilfredsstillende etter Udirs retningslinjer. 

For å få ønsket effekt av tiltak som er satt i verk, er man avhengig av god oppfølging gjennom 

ansvarsfordeling og konkret evaluering.  

 

Revisor skriver i rapporten at en generell vurdering av skoleområdet kan det oppleves som at 

Grimstad kommune er noe sent ute med arbeidet de gjennomfører knyttet til implementering av 

plan og rutiner for elevenes psykososiale skolemiljø. Dette mener revisor er lite tilfredsstillende 

at det samlet sett foreligger en del indikasjoner på at både implementeringen og det systematiske 

arbeidet felles for skolene fremdeles etter to år etter at loven trådte i kraft. Revisors samlede 

vurdering for både barnehage og skole er at det pågår mye godt arbeid lokalt både for å sikre 

overholdelse av lover og regler. Videre at også skoleeier arbeider aktivt for å sikre gode 

rammebetingelser for at man skal lykkes med arbeidet. Det som midlertidig står sentralt og som 

er helt avgjørende for hvordan Grimstad kommune skal lykkes med det videre arbeidet er evnen 

til å legge til rette for, gjennomføre og ta lærdom av de evalueringsprosesser som anses å måtte 

være nært forestående.  

 

Revisor kommer i rapporten med følgende anbefalinger: 

 
- Grimstad kommune vurderer om det er behov for å iverksette tiltak i forhold til å sikre en god 

overgang mellom barnehage og skole 

- Grimstad kommune i tilstrekkelig grad sikrer at plan og rutiner for det psykososiale skolemiljø 

gjøres kjent blant alle ansatte i skolen 

- Grimstad kommune gjennomfører evalueringsprosesser med bred involvering på både barnehage- 

og skoleområdet knyttet til det psykososiale miljøet 

- Grimstad kommune vurderer om det er behov for å sette inn tiltak for å sikre at det oppleves som 

trygt for alle å si ifra om svikt knyttet til saker etter opplæringslovens kapittel 9A 

- Grimstad kommune iverksetter tiltak for å sikre at skolens informasjonsplikt ivaretas i FAU og 

foreldremøter, i tråd med kommunens egne retningslinjer  

 

Rådmannen skriver i sin høringsuttalelse at rapporten vil være et nyttig redskap i videre 

oppfølging av arbeidet med psykososialt miljø i skole og barnehage. Oppvekstsektoren har ny 

toppledelse og det har vært flere rektorskifter ved skolene de sist tre årene. Det vil i slike 

perioder være særlig krevende å holde stå kurs i implementeringsarbeidet, og rapporten gir 

sektoren og rådmannen en god oversikt hvordan skole og barnehage arbeider med psykososialt 

miljø. Rådmannen utrykker bekymring forover funn som indikerer at nesten halvparten av de 

ansatte er lite eller dårlig kjent med rammene til arbeidet med psykososialt lek- og læringsmiljø 

og vil vurdere om det pågående arbeidet er tilstrekkelig. Videre sier rådmannen at sektoren 

allerede er i gang med tiltakene som forvaltningsrevisjonen peker på og at det jobbes mye med 

implementering av planer og rutiner i barnehage- og skolene i Grimstad. 
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Revisjonen vil i møtet presentere rapporten og svare på eventuelle spørsmål fra kontrollutvalget.  

 

Administrasjonen vil også være tilgjengelig for å svare på eventuelle spørsmål fra 

kontrollutvalget. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Revisjonen har levert en omfattende og grundig rapport til behandling i kontrollutvalget. 

Sekretariatet vurderer at rapporten besvarer kontrollutvalgets bestilling. Forslag til vedtak i saken 

tar utgangspunkt i rapporten anbefalinger til kommunen. 

 

 

 
Vedlegg:  

- Forvaltningsrevisjonsrapport Psykososialt miljø i skole og barnehage 

 

 

Vedlegg til sak 
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34/19 Grimstad kommune sin kommunikasjon med innbyggere og brukere 

 
Arkivsak-dok.  19/14981-1 

Arkivkode.  028  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 19.09.2019 34/19 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

Saksopplysninger: 

I kontrollutvalgets møte 20.06.2019 sak 27/19 Saksbehandling og dokumentflyt i helse og 

omsorg vedtok ble følgende vedtak fattet: 

 

«Kontrollutvalget har diskutert saken basert på mottatte dokumenter og muntlige redegjørelser. 

Tjenestetilbudet som sådan, som for øyeblikket er til behandling hos Fylkesmannen, er ikke en 

sak for kontrollutvalget. 

 

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

bekymring. Spesielt gjelder det påstander angående kommunens dialog med b ruker/pårørende 

som beskriver mangelfulle møtereferater, manglende/senetilbakemeldinger, manglende svar på 

henvendelser, informasjonssvikt, mangelfull journalføring og svik i postdistribusjonen. 

Kontrollutvalget har fått henvendelser om lignende påstander tidligere, og som kan tyde på at 

problemet er tverrsektorielt. 

 

Kontrollutvalget ber om at rådmannen gi en skriftligredegjørelse til møtet i september om hva 

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

 

  

Det er viktig at innbyggere, brukere og pårørende har en god opplevelse av kommunikasjonen 

med kommunen. Kommunikasjonen mellom partene vil også kunne påvirke tilliten til 

kommunen.  

 

Kommunikasjonen mellom kommune og privatpersoner vil ofte ha sammenheng med en tjeneste 

innen et fagområde. Det er viktig at saksbehandler og ledere har et tydelig og forståelig språk 

som innbyggere, pårørende og brukere kan forstå. Man bør unngå fremmedord og faguttrykk 

som den vanlige innbygger ikke nødvendigvis har kjennskap til.  

Kommunikasjonen vil ofte kunne være asymmetrisk som betyr at partene ikke er likeverdige. 

Dette er for eksempel ved søknader om tjenester og enkeltvedtak eller en lærer til elev. Det vil da 

kunne være behov for å tilpasse ordvalg og formuleringer til den situasjonen man befinner seg i. 

God kommunikasjon handler om å være bevisst på situasjonen, hvem vi kommuniserer med, og 

hva som kan skape misforståelser. Dette innebærer å tilpasse både språket og det nonverbale 

språket til den enkelte situasjonen.  

 

 

Administrasjonen er invitert til kontrollutvalgets møte for å orientere om saken og svare på 

eventuelle spørsmål. 
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35/19 Henvendelse om offentlig gjestebrygge på Fevik 

 
Arkivsak-dok.  19/14681-3 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 19.09.2019 35/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering og følger ikke opp saken ytterligere. 

 

Sekretariatet bes svare på henvendelsen. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget ved leder har fått en henvendelse fra Fevik Båteierforening ved leder Einar 

Sætra. Foreningen skal i sommer fått flere henvendelser fra båtbesøkende til Fevik som har blitt 

sendt bort fra den kommunale gjestebryggen/friområdet mellom kl. 24.00 og kl. 06.00. Det 

stilles i henvendelsen spørsmål ved hvordan man kan jage besøkende båter vekk om natta og at 

det skal ha blitt vedtatt et ordensregler i Teknisk utvalg 21.08.2018. 

 

Videre skriver Sætra: 

« Men i sakspapirene til dette møtet er ikke denne saken nevnt, hverken i innkallingspapirene 

eller i protokollen. Dette er en sak som griper inn i reguleringsplanen ved å sette begrensninger 

på bruken av G1 og G2 utover det reguleringsplanen sier og burde derfor vært behandlet som en 

reg.endring. Ingen har vært kjent med denne endringen, bortsett fra de som har bedt om den.  

Slik saksbehandling bør ikke forekomme. Derfor bes det om at saken behandles på nytt der 

sakspapirene blir offentlig lagt frem på en riktig måte.  

 

Håper kontrollutvalget sørger for det.» 

 

 

Saksopplysninger: 

Rådmannen er spurt om å orientere om saken og vedlagt følger rådmannens tilbakemelding på 

henvendelsen. Rådmannen skriver følgende i e-post til sekretariatet av 15.09.2019: 

 

«Bakgrunn og saksgang frem til nå er, slik vi har kunnet oppsummere, følgende:  

 
- Spørsmålet vedrørende regulering/regler for gjestebryggene ble først fremmet for Teknisk Utvalg 

(TU) i 2014. I vedtaket fra TU, sak 20/14, ble det bestemt at bryggene skulle skiltet med «offentlig 

brygge», samt at det skulle legges ut utriggere på G1 (Betegnelse fra reguleringsplan). De 

foreslåtte ordensreglene som lå ved saken, ble ikke vedtatt.  

 

- I etterkant av dette kom det inn henvendelser om ordensforstyrrelser i området og at enkelte båter 

okkuperte båtplasser over lengre tid.  
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- På denne bakgrunn ble det fremmet en ny sak til TU 28.11.2017, med innstilling om at de 

tidligere foreslåtte ordensreglene ble sendt ut på høring, bl.a. slik at man har en hjemmel for å 

kunne fjerne uregistrerte båter. Innstilling ble vedtatt og de foreslåtte reglene ble sent ut på 

høring våren 2018.  

 

- Høringen ble annonsert i Grimstad Adressetidene og det ble annonsert på hjemmesiden til 

Grimstad kommune med lenke til dokumentene, med en frist på 6 uker for å sende inn merknader. 

Det kom ingen innspill/merknader til saken, og det ble fremmet en ny sak til TU høsten 2018.  

 

- I saken som ble behandlet i TU 16.10.2018 (ikke i møtet 21.08.18), ble innstilling med forslag om 

å vedta de foreslåtte ordensreglene enstemmig vedtatt. På denne bakgrunn ble det satt opp skilter 

som begrenser bruken av gjesteplassene.  

 

I henvendelsen til kontrollutvalget vises det til at det er blitt jaget bort besøkende fra bryggene. 

Hvem som står bak dette er ikke kjent for oss, men det er ikke akseptabelt at noen tar på seg 

rollen som lokal håndhever av regler på kommunal eiendom. I henvendelsen til kontrollutvalget 

påstås det at dette skal ha skjedd uten at noen har vært kjent med prosessen. For ordens skyld så 

bør det opplyses om at innsender av henvendelsen til KU, fikk våren 2018 tilsendt forslaget til 

ordensregler på epost i forbindelse med at de ble lagt ut på høring.  

 

Vi har fått en del henvendelser vedrørende begrensningen i overnatting og ser at dette kanskje 

bør gjøres noe lemping her. Vi tenker derfor at det bør fremmes en ny sak til TU i løpet av 

høsten, med forslag om f.eks overnatting i inntil 2 døgn i gjestebryggene.  

 

Vedlagt ligger protokoll fra møte i TU 16.10.18 og møtet 28.11.17.» 

 

 

 
Vedlegg:  

- Henvendelse frå Fevik Båteierforening v/leder  

- Tilbakemelding fra rådmannen  

- Protokoll Teknisk utvalg 16.10.18 

- Protokoll Teknisk utvalg 28.11.17 

 

 

Vedlegg til sak 
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36/19 Rapport fra tilsyn med Grimstad kommunes tjenester til personer med 

rus- og psykisk helseproblematikk 

 
Arkivsak-dok.  19/14942-1 

Arkivkode.  219  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 19.09.2019 36/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kommunestyret har det overordnede tilsynsansvaret i kommunen for all virksomhet og som går 

under samlebegrepet kommunens egenkontroll. Det er kontrollutvalget og rådmannens 

internkontroll som utgjør hovedlinjene i kommunens egenkontroll. Kontrollutvalget skal på 

vegne av kommunestyret før tilsyn og kontroll med forvaltningen. Dette kan gjøres gjennom 

forvaltningsrevisjon, regnskapsrevisjon, selskapskontroller, orienteringer fra administrasjonen 

eller fremleggelse av tilsynsrapporter. Det er et uttalt mål fra statlig hold at statlige tilsyn og 

kommunens egenkontroll skal koordineres og utfylle hverandre. Som et ledd i dette blir 

kontrollutvalget årlig orientert om den samordnede kalenderen for tilsyn og 

forvaltningsrevisjoner. Videre vil det være av interesse for kontrollutvalget å bli orientert om 

aktuelle tilsyn for å holde seg oppdatert på de funn som tilsynsrapportene har. Statlige tilsyn vil 

også påvirke utvalget egne vurderinger for valg av forvaltningsrevisjoner eller andre 

undersøkelser 

 

Saksopplysninger: 

Fylkesmannen i Agder gjennomførte tilsyn med Grimstad kommune 05.03.2019 til 06.03.2019 

og besøkte i den forbindelse Ekelunden. Det ble undersøkt om kommunen sørget for at tjenester 

til personer med samtidig rus- og psykisk helseproblematikk blir utført i samsvar med aktuelle 

lovkrav slik at brukerne får trygge og gode tjenester. Tilsynet ble gjennomført som del av årets 

planlagte tilsyn initiert av Fylkesmannen. Fylkesmannen avdekket to lovbrudd i tilsynet. 

 

Tilsynet er rettet mot kommunens tjenester til voksene personer (>18 år) som har samtidig 

rusmiddelproblem og psykiske lidelse som hver for seg eller samlet gjør at de har et funksjonstap 

som medfører behov fra kommunen over tid. Tilsynsobjektet for Fylkesmannen var 10 beboere 

som har leilighet på Ekelunden.  

 

Fylkesmannen undersøkte om kommunen legger til rette for at brukerne av tjenesten mottar 

individuelt tilpasset, samordnede og forsvarlige helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester.  

 

Tilsynet hadde fokus på om kommunen ved helse og omsorgstjenesten  

 Kartlegger brukerens helhetlige situasjon og behov for tjenester  

 Gir oppfølging av rus, -psykiske- sosiale og somatiske helseproblemer  

 Samarbeider slik at tjenestene brukerne mottar er helthetlige og koordinerte  

 Tilbyr og yter tjenester slik at bruker kan mestre å bo i egen bolig  
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 Ivaretar brukeren rett til å medvirke  

 

Tilsynet inkluderer brukere uavhengig av hvilke rusmidler som de benytter (alkohol, legemidler, 

illegale rusmidler) og uavhengig av om de har fått diagnostisert en ruslidelse. Tilsvarende gjelder 

for psykiske lidelser ved at tilsynet er rettet mot kommunens tjenester uavhengig av om 

personene har en psykiatrisk diagnose. 

 

Tilsynet ble gjennomført som en systemrevisjon. Det innebærer at Fylkesmannen i tilsynet har 

undersøkt om kommunen gjennom god internkontroll sikrer forsvarlige tjenester. I tilsynet ble 

det undersøkt hvordan kommunens ledelse følger med på at styringen av tjenestene fungerer som 

forutsatt og er tilstrekkelig for å sikre forsvarlige tjenester.  

 

Fylkesmannen konklusjon:  

Lovbrudd 1  

Grimstad kommune sikrer ikke systematisk kartlegging og journalføring ved evaluering av 

tjenesten av ROP – brukerens helhetlige situasjon, mål/tiltak og mulige behov for tjenester. Det 

mangler samordnede planer for de som har behov for dette.  

 

Lovbrudd 2  

Ved endring av tjeneste fattes det ikke nytt vedtak.   

 

Beskrivelse av faktaopplysninger fra tilsynet vedrørende lovbrudd 1:  

Tilsynet gjennomgikk ti brukerjournaler på brukerne som bor på Ekelunden. Ved gjennomgang 

av journalene fant Fylkesmannen ut at det var for stor variasjon til hva som var kartlagt i 

evalueringen av rus-psykisk helse og somatiske helseplager til at en kan være sikker på at 

tjenestene var forsvarlige. Dette gjorde det vanskelig å vurdere om brukeren får rett tjeneste og 

om den er individuelt tilpasset. Det manglet individuell plan eller annen samordnede plan. 

Samlet sett vurderte Fylkesmannen at dette gir for stor risiko for svikt i tjenestetilbudet og som 

dermed ikke vil være en forsvarlig tjeneste, jf. helse og omsorgstjenesteloven § 4-1.  

 

Beskrivelse av faktaopplysninger fra tilsynet vedrørende lovbrudd 2:  

Kravet etter forvaltningsloven § 17 er at kommunen skal påse at saken er så godt opplyst som 

mulig før et nytt vedtak treffes eller når vedtak endres. I forvaltningsloven står det definisjon av 

vedtak og regler om klager. Når kommunen endrer opprinnelig tjenestetilbud uten å fatte nytt 

vedtak mister bruker den rettsikkerheten som forvaltningsloven skal sørge for blir ivaretatt. Det 

fremkom at det var gjort endringer i tjenestene uten at det var dokumentert kartlegging. Det kan 

føre til ulik praksis og det kan bli personavhengig hvilke tjenester som iverksettes. Når brukere 

selv ønsker å avslutte tjeneste er det ikke nødvendig med nytt vedtak, men kartlegging må 

utføres. 

 

 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Ansvaret for å påse at tilsynsrapportene blir fulgt opp faller på den aktuelle tilsynsaktøren som 

utførte tilsynet. Det er likevel av interesse for kontrollutvalget å bli orientert om aktuelle tilsyn 

for å holde seg oppdatert på de funn som tilsynsrapportene har. Statlige tilsyn vil også kunne 

påvirke utvalget egne vurderinger og prioriteringer for valg av forvaltningsrevisjoner eller andre 

undersøkelser. 
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Kommunestyret fikk de aktuelle tilsynsrapportene og tilbakemelding til orientering i sitt møte 

26.08.2019. 

 

 
Vedlegg:  

- Tilsynsrapport tjenester til personer med rus- og psykisk helseproblematikk 

- Oversendelsesbrev til rapport fra tilsyn med Grimstad kommunes tjenester til personer med rus- 

og psykisk helseproblematikk 

- Saksfremlegg KS – Rapport fra tilsyn med Grimstad kommunes tjenester til personer med rus- og 

psykisk helseproblematikk 

- Plan for å rette lovbruddene i forbindelse med tilsyn 

 

 

Vedlegg til sak 
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37/19 Arbeidstilsynet - 3 tilsyn i Enhet for habilitering 

 
Arkivsak-dok.  19/14912-1 

Arkivkode.  219  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 19.09.2019 37/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar tilsynsrapportene og tilbakemeldingene til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kommunestyret har det overordnede tilsynsansvaret i kommunen for all virksomhet og som går 

under samlebegrepet kommunens egenkontroll. Det er kontrollutvalget og rådmannens 

internkontroll som utgjør hovedlinjene i kommunens egenkontroll. Kontrollutvalget skal på 

vegne av kommunestyret før tilsyn og kontroll med forvaltningen. Dette kan gjøres gjennom 

forvaltningsrevisjon, regnskapsrevisjon, selskapskontroller, orienteringer fra administrasjonen 

eller fremleggelse av tilsynsrapporter. Det er et uttalt mål fra statlig hold at statlige tilsyn og 

kommunens egenkontroll skal koordineres og utfylle hverandre. Som et ledd i dette blir 

kontrollutvalget årlig orientert om den samordnede kalenderen for tilsyn og 

forvaltningsrevisjoner. Videre vil det være av interesse for kontrollutvalget å bli orientert om 

aktuelle tilsyn for å holde seg oppdatert på de funn som tilsynsrapportene har. Statlige tilsyn vil 

også påvirke utvalget egne vurderinger for valg av forvaltningsrevisjoner eller andre 

undersøkelser. 

 

Saksopplysninger: 

Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn i tre bofellesskap i enhet for habilitering i perioden januar-

mars 2019. Holteveien-, Markveien- og Fevik bofelleskap fikk alle pålegg knyttet til vold, trusler 

om vold og uheldige belastninger – kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan. Markveien og 

Fevik bofelleskap fikk i tillegg pålegg knyttet til plan for bedriftshelsetjenesten. 

 

24.01.2019 ble tilsynet ved Holtevien bofelleskap gjennomført av Arbeidstilsynet og rapport fra 

tilsynet forelå 20.022019. Av tilsynsrapporten går det frem at kommune fikk pålegg om forbedre 

virksomhetens kartlegging og risikovurdering ved arbeidssituasjoner som kan medføre at 

arbeidstaker blir utsatt for vold, trussel om vold og uheldige belastninger som følge av kontakt 

med andre. Arbeidstilsynet skriver at virksomheten er risikoutsatt med tanke på vold og trusler, 

men det foreligger ikke tilstrekkelig dokumentasjon på kartlegging, risikovurdering og 

handlingsplan med tiltak som tilfredsstiller lovkravet. Arbeidstilsynet ba kommunen innen 

01.05.2019 oversende: 
- Kopi av kartlegging og risikovurdering av vold og trusler om vold som oppfyller minimumskrav i 

forskrift 

- Oversikt over gjennomført tiltak og/eller plan med frist for gjennomføring av tiltak 

- Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant og eventuelt bedriftshelsetjenesten har 

medvirket.  

I tilbakemeldingen fra Arbeidstilsynet til avdelingen 14.05.2019 skriver de: 
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«I tilbakemeldingen dokumenteres gjennomført kartlegging, risikovurdering og gjennomførte 

risikoreduserende tiltak knyttet til vold og trusler ved Holteveien bofellesskap. Det redegjøres 

videre for hvilke ytterligere risikoreduserende tiltak som er tenkt gjennomført frem i tid, og 

hvordan verneombud og ansatte har medvirket. Arbeidstilsynet får inntrykk av at det har vært en 

grundig og ryddig prosess i tråd med lov og forskrift, og anser pålegget som oppfylt». 

 

 

28.02.2019 ble tilsynet på Fevik bofelleskap gjennomført og rapport fra tilsynet forelå 

15.03.2019. Av tilsynsrapporten går det frem at det den siste tiden er utarbeidet planer for å sette 

i gang et mer levende HMS-arbeid i enheten. De ansatte i Fevik bofellesskap har krevende 

hverdag og det er områder som må forbedres i forhold til de ansattes sikkerhet.  Det skal være 

stor vilje til åta fatt på forbedringsarbeidet blant ledere og de ansatte. Arbeidstilsynet ga følgende 

3 pålegg etter tilsynet: 
- Det må gjennomføres opplæring av verneombud 

- Det må utarbeides en plan for bistand fra bedriftshelsetjenesten 

- Det må gjennomføres en kartlegging og risikovurdering med påfølgende tiltak og plan for 

håndtering av vold, trusler om vold og uheldige psykiske belastninger 

 

I tilbakemeldingen fra Arbeidstilsynet til avdelingen av 01.07.2019 skriver de: 

«Arbeidstilsynet mottok et dokument med overskriften "Enheten- og avdelingens rutiner og plan 

for bruk av Lund bedriftshelsetjeneste". I dokumentet var det bl.a. henvist til Grimstad 

kommunes rutine for hvordan bedriftshelsetjenesten skal brukes og hvordan tjenestene skal 

bestilles.  Dokumentet gav en oversikt over hva bedriftshelsetjenesten skal og kan bidra med i 

den enkelte avdeling, hvem som har ansvar for å gjøre bedriftshelsetjenesten kjent for de ansatte 

og hvem som skal og kan bestille deres tjenester. På bakgrunn av tilbakemeldingen anser 

Arbeidstilsynet pålegget for oppfylt.» 

 

«I tilbakemeldingen ble det redegjort for hvilke tiltak virksomheten har utført.  Arbeidstilsynet 

mottok en "Risikoanalyse vold/trakassering - Enhet for habilitering, Fevik", som samlet sett viser 

1,6 på sannsynlighet og 2,5 på konsekvens i forhold til temaet - gult område. Avdelingen har 

mange forbyggende tiltak på planen og flere er gjennomført allerede. Vi mottok følgende som 

dokumenterer de gjennomførte tiltakene:  
- Risikoanalyse Bofellesskap  

- HUA-treninger (håndtering av utfordrende atferd) (03.04, 24.04 og 05.06.2019)  

- HUA-perm  

- Risiko og sårbarhetsanalyse fra Safepro (fra før innflytting)  

- Rutine i Gerica for håndtering av enkeltbrukere med utfordrende atferd  

 

På bakgrunn av tilbakemeldingen anser Arbeidstilsynet pålegget for oppfylt». 

 

Pålegget om opplæring av verneombud ble etter tilsynet trukket da verneombudets kurs ble 

godkjent i ettertid. 

 

01.03.2019 ble tilsynet ved Markveien bolig gjennomført av Arbeidstilsynet og rapport fra 

tilsynet forelå 15.03.2019. Av tilsynsrapporten går det frem at de ansatte h Markveien 

bofelleskap har mange beboere de skal hjelpe og ha oversikt over. De opplever ofte at de ikke 

rekker over det de skal. Mye av boligmassen er gammel og ikke tilpasset dagens utfordringer. 

Det er også områder som m å forbedres i forhold til de ansattes sikkerhet. Det er stor vilje til å ta 

fatt på forbedringsarbeidet blant ledere og de ansatte. Arbeidstilsynet ga følgende 2 pålegg fra 

tilsynet: 
- Det må utarbeides en plan for bistand fra bedriftshelsetjenesten 
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- Det må gjennomføres en kartlegging og risikovurdering med påfølgende tiltak og plan for 

håndtering av vold, trusler om vold og uheldige psykiske belastninger 

 

I tilbakemeldingen fra Arbeidstilsynet fra 01.07.2019 skriver de: 

«I tilbakemeldingen ble det redegjort for hvilke tiltak virksomheten har utført.  Arbeidstilsynet 

mottok et dokument med overskriften "Enheten- og avdelingens rutiner og plan for bruk av Lund 

bedriftshelsetjeneste". I dokumentet var det bl.a. henvist til Grimstad kommunes rutine for 

hvordan bedriftshelsetjenesten skal brukes og hvordan tjenestene skal bestilles. Dokumentet gav 

en oversikt over hva bedriftshelsetjenesten skal og kan bidra med i den enkelte avdeling, hvem 

som har ansvar for å gjøre bedriftshelsetjenesten kjent for de ansatte og hvem som skal og kan 

bestille deres tjenester.  

På bakgrunn av tilbakemeldingen anser Arbeidstilsynet pålegget for oppfylt». 

 

«I tilbakemeldingen ble det redegjort for hvilke tiltak virksomheten har utført. Arbeidstilsynet 

mottok en risikovurdering med forslag til tiltak. Risikovurderingen tok utgangspunkt i et 

sløyfediagram. Samlet sett viser risikoanalysen av det er liten fare for at de ansatte kan bli utsatt 

for vold og trussel om vold, men det arbeides godt med forebygging og risikoreduserende tiltak. 

Personalet er opptatt av dette og avdelingen ser at det har god effekt.  

De bygningsmessige forholdene kommer dårligst ut på risikovurderingen. Det er ikke satt opp 

planlagte tiltak for utbedringer, så langt vi kan se. Mange andre tiltak er enten gjennomført eller 

planlagt gjennomført med tidsfrist.  

Vi mottok følgende som dokumenterte de gjennomførte tiltakene:  
- Tiltak ved utfordrende atferd  

- Husregler  

- Prosedyrer for nattevaktsrutiner og bakvakt  

- Opplæringsplan nyansatte  

 

På bakgrunn av tilbakemeldingen anser Arbeidstilsynet pålegget for oppfylt». 

 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Ansvaret for å påse at tilsynsrapportene blir fulgt opp faller på den aktuelle tilsynsaktøren som 

utførte tilsynet. Det er likevel av interesse for kontrollutvalget å bli orientert om aktuelle tilsyn 

for å holde seg oppdatert på de funn som tilsynsrapportene har. Statlige tilsyn vil også kunne 

påvirke utvalget egne vurderinger og prioriteringer for valg av forvaltningsrevisjoner eller andre 

undersøkelser. 

 

Kommunestyret fikk de aktuelle tilsynsrapportene og tilbakemelding til orientering i sitt møte 

26.08.2019. 

 

Arbeidstilsynet er fornøyd med kommunens oppfølging av påleggene og sekretariatet anbefaler 

at kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 
Vedlegg:  

- Tilsynsrapport Holteveien bofelleskap datert 20.02.2019 

- Brev om oppfyllelse av pålegg ved Holteveien bofellesskap datert 14.05.2019 

- Tilsynsrapport Fevik bofelleskap datert 15.03.2019 

- Brev om oppfyllelse av pålegg ved Fevik bofellesskap datert 01.07.2019 

- Tilsynsrapport Markveien bofelleskap datert 15.03.2019 

- Brev om oppfyllelse av pålegg ved Markveien bofelleskap datert 01.07.2019 
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Vedlegg til sak 
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38/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for 

forvaltningsrevisjon 2020-2023 Grimstad kommune 

 
Arkivsak-dok.  19/14041-1 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 19.09.2019 38/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Grimstad 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 2020. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Ny kommunelov, som i hovedsak trer i kraft ved konstituering av nytt kommunestyre i Grimstad 

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 er satt 

opp en egen sak i møtet der kontrollutvalget kan gi sine vurderinger av hvilke områder som kan 

være relevant å undersøke nærmere for vurdere om det kan være behov for forvaltningsrevisjon. 

 

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

møte i kommunestyret i oktober 2019 som skal legge frem Plan for forvaltningsrevisjon for det 

nye kommunestyret. 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 
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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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39/19 Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for 

eierskapskontroll 2020-2023 Grimstad kommune 

 
Arkivsak-dok.  19/14049-1 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 19.09.2019 39/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Grimstad kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og 

virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-4 fra Aust-Agder 

Revisjon IKS. Analysen forventes levert i løpet av 2020. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Ny kommunelov, som i hovedsak trer i kraft ved konstituering av nytt kommunestyre i Grimstad 

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 virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. Det er satt 

opp en egen sak i møtet der kontrollutvalget kan gi sine vurderinger av hvilke områder som kan 

være relevant å undersøke nærmere for 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 kommunestyret i oktober 2019 som skal legge frem Plan for eierskapskontroll for det nye 

kommunestyret. 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 
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de beste prioriteringene av hvilke områder kontrollutvalget mener det er viktigst å gjennomføre 

eierskapskontroller på. 

 

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

behovet for forvaltningsrevisjon i selskapet. En eventuell forvaltningsrevisjon i selskap vil falle 

inn under Plan for forvaltningsrevisjon. 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 vesentlighetsvurdering av 

kommunens eierskap. Loven fastsetter at det er revisjonen som skal gjennomføre 

eierskapskontroller, men den sier ikke noe hvem som skal gjennomføre den bakenforliggende 

risiko- og vesentlighetsvurderingen. Denne bestillingen vil dermed være avklarende i forhold til 

revisjonen og sekretariatet i forhold til dette. 

 

 

 

  



 

 29  

40/19 Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll 

2020-2023 

 
Arkivsak-dok.  19/14041-2 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 19.09.2019 40/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Sittende kontrollutvalg skal gis anledning til å komme med innspill til neste planperiode ut i fra 

deres kjennskap og kunnskap til kommunen. 

 

Saksopplysninger: 

Bestemmelsene om planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er hjemlet både i ny 

kommunelov  

§ 23-3 og § 23-4. Videre gir dagens forskrift om kontrollutvalg og forskrift om revisjon en 

nærmere beskrivelse av bestemmelsene om planarbeidet.  

 

For å sikre at kommunestyret velger ut de mest relevante prosjektene, skal kontrollutvalget 

utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon og en plan for eierskapskontroll. Begge planene er i 

utgangspunktet uavhengige av hverandre, men det kan være en fordel å samordne planarbeidet. 

Det nye kontrollutvalget og kommunestyre vil behandle plan for forvaltningsrevisjon og plan for 

eierskapskontroll for neste valgperiode i løpet av høsten 2020. 

 

For å utarbeide gode planer som får frem hvilke områder i kommunen som bør kontrolleres, må 

det gjennomføres en risiko- og vesentlighetsanalyse (tidligere overordnet analyse) av 

kommunens virksomhet. Risiko- og vesentlighetsanalysen skal gi svar på hvilke områder det er 

knyttet størst risiko til, og hvilke områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke. 

En slik analyse er planlagt gjennomført vinteren/våren 2019/2020 og det er tradisjonelt 

revisjonen som gjennomfører denne analysen i samarbeid med kontrollutvalget og sekretariatet. 

Det er viktig at kontrollutvalget er aktivt involvert i prosessen, spesielt når det gjelder vurdering 

og prioritering av prosjekt som skal gjennomføres i planperioden. 

 

Det kommer også frem av «Kontrollutvalgsboken» at kontrollutvalget selv er en viktig 

informasjonskilde i analysearbeidet. Det er derfor en fordel at kontrollutvalget selv er aktivt 

involvert i analysearbeidet. Kontrollutvalgsmedlemmene sitter på viktig kunnskap om 

kommunen med bakgrunn i sitt politiske engasjement og arbeidet i utvalget. Også revisjonen og 

sekretariatet vil ha erfaringer fra gjennomførte revisjoner, kontroller og behandlede saker som 

kan være viktige informasjonskilder. 

 

Det er en fordel om det blir lagt til rette for en god prosess som sikrer at alle 

kontrollutvalgsmedlemmene deltar og får uttrykt sin mening. Det sittende kontrollutvalget har 
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god kjennskap til kommunens virksomhetsområder og eierinteresser, derfor er det viktig at det 

sittende kontrollutvalget involveres i arbeidet med risiko- og vesentlighetsanalysen. Et erfarent 

kontrollutvalg på tampen av sin periode kan bidra med viktig informasjon, og oversikt over, 

kommunens virksomhet og kontrollutvalgets arbeid i perioden som har vært. Det i denne 

valgperioden blitt gjennomført selskapskontroller, forvaltningsrevisjoner og undersøkelser med 

temaene: 
- Offentlige anskaffelser 

- Byggesaksbehandling 

- IKT Agder driftssenter IKS 

- Varsling og ytringsklima blant ansatte og ledere 

- Budsjettering og økonomistyring i helse og omsorgssektoren 

- Overordnet eierskap og eierstyring ved kommunale selskaper 

- Psykososialt miljø i skole og barnehage 

- Konsesjonskraft IKS 

 

Det er viktig at denne prosessen blir vektlagt i kontrollutvalget, og det er bakgrunnen for at 

kontrollutvalget får forelagt denne saken på tampen av perioden. Det legges med dette opp til at 

det sittende kontrollutvalget får en anledning til gi innspill i forkant av prosessen med 

analysearbeidet. Denne prosessen er ofte basert på innsamlet informasjon som, sammen med 

kontrollutvalgets egne erfaringer, danner grunnlag for å vurdere kommunens ulike 

tjenesteområder og eierstyring 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Saken legges frem til drøfting i kontrollutvalget uten forslag til vedtak. Kontrollutvalgets 

medlemmer gis anledning til å komme med innspill til planarbeidet i møte. 
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41/19 Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2020 Grimstad kommune 

 
Arkivsak-dok.  19/14070-1 

Arkivkode.  151  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 19.09.2019 41/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget innstiller på følgende budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 til 

kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Grimstad kommune 

med en ramme på kr. 2 912 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 sier følgende om budsjettbehandlingen:  

«Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller 

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

til kommunestyret eller fylkestinget.» 

 

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

for kontrollutvalget sin virksomhet og kjøp av revisjons- og sekretariattjenester for 2020 i 

Drangedal kommune. 

 

 

Saksopplysninger: 

Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Grimstad 

kommune for 2020. Kontrollutvalgets budsjett omfatter kostnadene til selve driften av utvalget, 

og i tillegg kostnadene til sekretariattjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester. 

Budsjettet er basert på tidligere budsjett- og regnskapstall og noe på anslag. 

 

Det å sørge for god kontroll og nødvendig tilsyn med driften av den kommunale virksomheten er 

høyaktuelt. Kontrollutvalget er kommunestyrets eget verktøy for gjennomføring av egenkontroll 

i virksomheten. Kommunestyret har ansvar for å sørge for at det blir bevilget tilstrekkelige 

ressurser til dette. 

 

 

 

Møtegodtgjørelse 

Posten «Møtegodtgjørelse mv.» avhenger både av aktiviteten i utvalget og hvilket 

godtgjøringsnivå kommunen ligger på. Budsjettet er sett i forhold til gjeldende reglement for 

godtgjørelse til folkevalgte i Grimstad kommune. For budsjettet for 2018 og 2019 ble det lagt 



 

 32  

opp til 7 møter i året og sekretariatet anbefaler å videreføre møtefrekvensen også for 2020. 

Møtegodtgjørelsene er bundet opp mot stortingspolitikernes lønn og denne utvikler seg fra år til 

år. Fra juni 2019 er den blitt justert til 987 997 kr. Utvalgsleder har en fast årlig godtgjørelse på 3 

prosent av dette og for hvert møte utbetales det en møtegodtgjørelse til utvalget på 1,5 promille 

av stortingsrepresentantenes lønn. I tillegg vil denne posten dekke arbeidsgiveravgift som utgjør 

14 prosent av de totale godtgjørelsene. Det er også lagt inn 15 000 kr i tapt arbeidsfortjeneste. 

Det vil i 2020 kunne bli endringer i utvalget som medfører at behovet for frikjøp endrer seg og 

tallet er derfor kun et anslag på forventet kostnader. 

 

Abonnement og medlemskap 

Denne posten utgjør kostnader knyttet til abonnement for medlemmene på fagbladet 

Kommunerevisoren og medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn (FKT) for kontrollutvalget.  

 

Kurs og opplæring 

Det er viktig at det blir satt av tilstrekkelige ressurser til opplæring og faglig oppdatering av 

utvalgets medlemmer. I tillegg er det av stor verdi å få god kontakt og erfaringsutveksling med 

kontrollutvalgsmedlemmer i andre kommuner. Sekretariatet anbefaler NKRF’s 

kontrollutvalgskonferanse i februar (Norges Kommunerevisorforbund) og/eller FKT’s 

fagkonferanse i mai (Forum for kontroll og tilsyn), samt vår- og høstkonferanser regionalt i regi 

av sekretariatet. Det å delta på kurs og konferanser hever kompetansen til utvalget og samtidig 

blir en møteplass for kontrollutvalgsmedlemmer både regionalt og nasjonalt. Dette er 

aktualiserer seg ytterligere ved at det i 2020 vil være et nytt utvalg. 

 

Kontrolltjenester 

Kontrolltjenester omfatter de tjenester/undersøkelser kontrollutvalget måtte ha behov for i sitt 

arbeid. Det er viktig at det bevilges nok ressurser til å gjennomføre andre undersøkelser 

kontrollutvalget finner nødvendig. I henhold til økonomiplanen som kontrollutvalget vedtok i 

forbindelse med budsjett saken i 2015 er det fra 2017 er det lagt inn årlige selskapskontroller. 

Nytt for 2018 var at revisjonen vil inkludere kostnadene til selskapskontroll i revisjonstilskuddet 

og kostnadene for dette ble flyttet til posten «Tilskudd til revisjonsdistriktet». Kontrollutvalget 

har hatt behov for ekstra bevilgninger fra kommunestyret i både 2016, 2017 og 2018. I 2018 ble 

denne posten økt til kr. 100 000 og dette ble opprettholdt i 2019. Sekretariatet anbefaler å 

opprettholde dette nivået også i 2020. Kontrollutvalget vil få et større økonomisk spillerom til å 

iverksette nødvendige undersøkelser uten å forsinke igangsettelsen med å måtte sende en 

forespørsel til kommunestyret om ekstra midler.  

 

Sekretariat og revisjon 

Grimstad 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 kontrollutvalget. 

For begge disse selskapene er det representantskapet som vedtar det endelige budsjettet og 

fordelingen av dette på medlemskommunene. Anslagene er derfor oppgitt av det enkelte 

selskapet under forutsetning om godkjenning i respektive representantskap. Kostnadene til 

sekretariatet beregnes etter kommunens størrelse, eierandel og antall møter i året. 

 

Kostnadene til revisjon er på kr. 2 367 000 fordeler seg slik: 

 

Tilskudd lovpålagt finansiell revisjon 537 600 

Tilskudd særattestasjoner og bistand 470 400 

Tilskudd kontrollutvalgsarbeid, møtevirksomhet og bistand KU 268 800 
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Tilskudd forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 604 800 

Andel felleskostnader 485 750 

Totale revisjonskostnader 2 367 000 

 

 

Forslag til budsjett 2020 

 Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett 

 2018 2018 2019 pr. juli 119 2020 

Kontrollutvalget      

Møtegodtgjørelse mv. 87 000 9 165 97 000 63 553 108 000 

Abonnement, medlemskap 2 000 1 275 12 000 10 000 12 000 

Matvarer 5 000 3 390 6 000 2 106 6 000 

Kurs/opplæring (inkl. reise) 60 000 59 167 60 000 37 421 60 000 

Kontrolltjenester 100 000 257 497 100 000 0 100 000 

Sum KU 254 000 330 494 265 000 113 080  

      

Sekretariat 225 000 109 600 227 000 113 375 259 000 

Tilskudd revisjonsdistrikt 2 157 000 1 616 250 2 390 000 1 792 500 2 367 000 

        

Sum kontrollvirksomhet 2 636 000 2 056 344 2 892 000 2 018 955 2 912 000 

 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget har selvstendig innstillingsrett til kommunestyret på budsjett for kontroll, tilsyn 

og revisjon i kommunen. Innstillingen skal derfor gå direkte til kommunestyret via 

formannskapet, og skal legges ved slik den foreligger fra kontrollutvalget når budsjettet 

oversendes fra rådmannen til kommunestyret. Kostnadene for sekretariats- og revisjonstjenester 

er estimater og det er representantskapet til begge selskapene som bestemmer de 

 

Etter sekretariatets vurdering vil det være nødvendig med en ramme på kr. 2 912 000 for 

kontroll, tilsyn og revisjon for Grimstad kommune i 2020. 
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42/19 Orientering fra revisor 19.09.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00143-9 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 19.09.2019 42/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget har et påseansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å 

holde seg orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor 

kontrollutvalget gjennom året. 
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43/19 Eventuelt 19.09.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00144-9 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 19.09.2019 43/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Innkommen post 

2. Referatsaker 

3. Neste møte 

4. Eventuelt 

 

 

 
Vedlegg:  

-   
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