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Møteprotokoll  
 

Arendal kontrollutvalg 

 
Dato: 04.09.2019 kl. 9:00 – 13:30 
Sted: Arendal Kultur- og rådhus, Komitérom 252 Barbu 
Arkivsak: 19/00043 
  
Til stede:  Per-Jakob Haakstad (leder), Liv Andersen (nestleder), Anne Rostad (medlem), 

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

- 

  
Forfall:  - 
  
Andre: Barnevernleder Iris A. Olsen, sak 38/19 

Seniorrådgiver økonomi Anita Rønning, sak 39/19 
Juridisk seniorrådgiver Charlotte Raudsandmoen, sak 39/19 og 41-42/19 
Personvernombud Marte Aarthun, sak 40/19 
Revisjonssjef Kristian Fjellheim Bakke 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes, sak 44-50/19 

  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  

 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

5/19 19/00043-30 Godkjenning av innkalling 4.9.2019 3 

Møteprotokoll 

5/19 19/00043-31 Godkjenning av protokoll 29.5.2019 4 

Saker til behandling 

38/19 15/16251-53 Oppfølging tiltak barnevern 5 
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39/19 18/13117-21 Oppfølging av undersøkelse Norac stadion Arendal 7 

40/19 18/06135-18 Kommunens tilpasning til nye personvernregler 2018 - oppdatering 8 

41/19 19/10065-4 Klagesaker hos Fylkesmannen - Arendal 9 

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

10 

43/19 19/14788-1 Budsjett for kontrollarbeidet 2020 Arendal 11 

44/19 19/10232-1 
Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 
for forvaltningsrevisjon 2020-2023 Arendal 

12 

45/19 19/10232-2 
Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 
for eierskapskontroll 2020-2023 Arendal 

13 

46/19 19/13922-2 Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2019 Arendal 14 

47/19 19/14803-1 Møte- og arbeidsplan 2020 for Arendal kontrollutvalg 15 

48/19 19/00117-9 Orienteringer fra revisor 4.9.2019 16 

49/19 19/00118-9 Referatsaker 4.9.2019 17 

50/19 19/00156-9 Eventuelt 4.9.2019 18 

    

 
 
Arendal, 04.09.2019 
 
 
Per-Jakob Haakstad      Benedikte Muruvik Vonen 
Kontrollutvalgsleder      Rådgiver Temark 
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Møteinnkalling 

5/19 Godkjenning av innkalling 4.9.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 5/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Innkalling til møte 4.9.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Innkalling til møte 4.9.2019 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

5/19 Godkjenning av protokoll 29.5.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 5/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 29.5.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Protokoll fra møte 29.5.2019 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

38/19 Oppfølging tiltak barnevern 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 38/19 

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

Barnevernleder Iris A. Olsen redegjorde for utviklingen i tjenesten, tiltak som er gjennomført 
og hvilken effekt disse har hatt, og svarte på spørsmål. Hun sendte ut en egen rapport med 
tilbakemeldinger knyttet til hvert punkt i bystyrets vedtak i forkant av møtet, som ble 
oversendt til kontrollutvalgets medlemmer og revisjonen. Hun viste til at mye nå er på plass, 
som struktur, lokaliteter og internkontroll. Har fått mer kapasitet til å gjøre en bedre jobb. De 
største utfordringene ligger i realistiske budsjetter og stabilisering av personalet (høy 
turnover, høyt sykefravær). Utfordrende med finansiering over sykepengerefusjoner. 
Omlegging til tiltaksteam fremfor å kjøpe tjenester utenfra vil gi en innsparing, men dette er 
midler som ikke ligger i tjenesten fra før. 
 
Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Redegjørelsen tas til orientering. Rapporten oversendes til bystyret med følgende forslag til 
vedtak: 
 
Bystyret ber om at ekstern evaluering av barneverntjenesten i tråd med punkt 5 i bystyrets 

vedtak sak 158/16 blir gjennomført i løpet av våren 2020, slik at den også kan inkludere 

evaluering av nytt tiltaksteam. 

 

Bystyret ber om at rådmannen rapporterer resultatet av evalueringen tilbake til 

kontrollutvalget og bystyret tidlig høsten 2020. 

 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. Rapporten oversendes til bystyret med følgende forslag til 
vedtak: 
 
Bystyret ber om at ekstern evaluering av barneverntjenesten i tråd med punkt 5 i bystyrets 

vedtak sak 158/16 blir gjennomført i løpet av våren 2020, slik at den også kan inkludere 

evaluering av nytt tiltaksteam. 

 

Bystyret ber om at rådmannen rapporterer resultatet av evalueringen tilbake til 

kontrollutvalget og bystyret tidlig høsten 2020. 
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[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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39/19 Oppfølging av undersøkelse Norac stadion Arendal 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 39/19 

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

Juridisk seniorrådgiver Charlotte Raudsandmoen og seniorrådgiver økonomi Anita Rønning 
viste til notat fra rådmannen, der han gjorde rede for oppfølgingen av rapporten fra 
undersøkelsen Norac stadion. De svarte på spørsmål.  
 
Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Kontrollutvalget finner rådmannens oversikt over hvordan bystyrets vedtak og anbefalingene 
fra revisjonen følges opp fra rådmannens side, tilfredsstillende. Videre politisk oppfølging av 
investeringsprosjekter legges til måneds- og tertialrapporter, og kontrollutvalget avslutter med 
dette saken. 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  

Kontrollutvalget finner rådmannens oversikt over hvordan bystyrets vedtak og anbefalingene 
fra revisjonen følges opp fra rådmannens side, tilfredsstillende. Videre politisk oppfølging av 
investeringsprosjekter legges til måneds- og tertialrapporter, og kontrollutvalget avslutter med 
dette saken. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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40/19 Kommunens tilpasning til nye personvernregler 2018 - oppdatering 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 40/19 

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

Personvernombud Marte Aarthun viste til tilsendt dokumentasjon og svarte på spørsmål. Hun 
orienterte om hvilke rutiner som nå er på plass og om sin nye rolle som felles 
personvernombud for IKT Agder-kommunene. Hun viste også til hvilke forhold som det 
fortsatt jobbes med.  
 
Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen om kommunens tilpasning til gjeldende personvernregler til 
orientering. Kontrollutvalget anmoder revisjonen om å ta med dette fagområdet inn i arbeidet 
med risiko- og vesentlighetsvurderingen av kommunens virksomhet. 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  

Kontrollutvalget tar redegjørelsen om kommunens tilpasning til gjeldende personvernregler til 
orientering. Kontrollutvalget anmoder revisjonen om å ta med dette fagområdet inn i arbeidet 
med risiko- og vesentlighetsvurderingen av kommunens virksomhet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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41/19 Klagesaker hos Fylkesmannen - Arendal 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 41/19 

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

Juridisk seniorrådgiver Charlotte Raudsandmoen gjennomgikk statistikk for klagesaker hos 
kommunens klageutvalg og hos Fylkesmannen, og svarte på spørsmål. 
 
Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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42/19 Oppfølging av generell selskapskontroll: Overordnet eierskap og 

eierstyring i kommunens selskaper Arendal 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 42/19 

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

Juridisk seniorrådgiver Charlotte Raudsandmoen viste til notat fra rådmannen ved juridisk 
spesialrådgiver Ingunn Kilen Thomassen i saken og svarte på spørsmål. 
 
Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Redegjørelsen fra rådmannen tas til orientering. Kontrollutvalget noterer seg at bystyrets 
vedtak i sak 43/17 ennå ikke er oppfylt, selv om forutsetningen var at det skulle være på plass 
i god tid før nye eierrepresentanter velges. Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å lage 
god dokumentasjon som tydeliggjør eierrepresentantenes rolle og oppgaver, i forbindelse med 
gjennomføring av seminar i styrearbeid etter valget 2019. Kontrollutvalget ber om en ny 
orientering i saken tidlig i 2020. 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  

Redegjørelsen fra rådmannen tas til orientering. Kontrollutvalget noterer seg at bystyrets 
vedtak i sak 43/17 ennå ikke er oppfylt, selv om forutsetningen var at det skulle være på plass 
i god tid før nye eierrepresentanter velges. Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å lage 
god dokumentasjon som tydeliggjør eierrepresentantenes rolle og oppgaver, i forbindelse med 
gjennomføring av seminar i styrearbeid etter valget 2019. Kontrollutvalget ber om en ny 
orientering i saken tidlig i 2020. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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43/19 Budsjett for kontrollarbeidet 2020 Arendal 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 43/19 

 
 
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. 
 
 
Møtebehandling 

Sekretariatet la kort frem forslaget til budsjett for kontrollarbeidet 2020 i Arendal kommune 
og svarte på spørsmål. Kontrollutvalget drøftet aktivitetsnivå og bevisst bruk av ulike verktøy 
for kontrollutvalget. 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

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. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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44/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for forvaltningsrevisjon 2020-2023 Arendal 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 44/19 

 
 
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. 
 
 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

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. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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45/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for eierskapskontroll 2020-2023 Arendal 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 45/19 

 
 
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. 
 
 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

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. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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46/19 Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2019 Arendal 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 46/19 

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

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes viste til fremlagt overordnet 
revisjonsstrategi. 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Overordnet revisjonsstrategi 2019 for Arendal kommune tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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47/19 Møte- og arbeidsplan 2020 for Arendal kontrollutvalg 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 47/19 

 
 
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. 
 
 
Møtebehandling 

Sekretær orienterte kort. 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

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. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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48/19 Orienteringer fra revisor 4.9.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 48/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

Revisjonssjef Kristian Fjellheim Bakke ga en kort orientering om status i 
forvaltningsrevisjonene 

- Pleie og omsorg: godt i gang, blir mest sannsynlig lagt frem for nytt kontrollutvalg. 
- Avtaler og beslutningsprosesser knyttet til «Hove-saken»: vil kunne svare på 

problemstillingene, ut fra den dokumentasjonen de har. Regner med å kunne legge frem i 
oktobermøtet, om høringsrunder går etter plan. 

 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes orienterte kort om løpende 
revisjonsoppgaver. Tema som ble tatt opp: 

- Prosjektavslutninger 
- Reiseutlegg i regnskapet 

 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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49/19 Referatsaker 4.9.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 49/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

 
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 (lydopptak) 
Sekretariatet redegjorde kort for henvendelsen og svarte på spørsmål. Saken avvises 
på grunnlag av at den er en prosessuell klage, og kontrollutvalget er ikke klageinstans. 
Sekretariatet besvarer henvendelsen og henviser til andre klageinstanser. 

b. Henvendelse til revisjonen vedr. barnevern  
Revisjonssjef Kristian Fjellheim Bakke redegjorde kort for henvendelsen og svarte på 
spørsmål. Tema er om barnevernet i Arendal har betalt for rettshjelp til sivil rettssak 
for én part i sak hvor kommunen ikke er part, og i så fall på hvilket grunnlag. 
Kontrollutvalget ber revisjonen undersøke: 

1. Er påstanden korrekt, dvs. foregår det? 
2. Hva er i så fall lovgrunnlaget som tillater dette? 
3. Hvem tar eventuelt avgjørelsen i en slik sak? 

og komme tilbake til kontrollutvalget med en orientering i neste møte. 
Sekretariatet sender tilbakemelding til den som kom med henvendelsen, hvor 
det klargjøres at kontrollutvalget ikke går inn i den aktuelle enkeltsaken, men 
at temaet vil bli tatt opp på strukturelt nivå. 

3. Neste møte 9.10.2019  

 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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50/19 Eventuelt 4.9.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 04.09.2019 50/19 

 
 
  
 
Møtebehandling 

- Drøftet avisoppslag om mulig avtale Arendal Herregård har om bruk av kommunal grunn på 
Hove til privat brygge. Ikke bedt om sak på området nå. 

- Drøftet avisoppslag koblet til sak behandlet tidligere om avgift ved påkobling til kommunalt 
VA-nett. Politisk sak der kontrollutvalget mener de har undersøkt det de kan ut fra sitt 
kontrollperspektiv. 

 
Votering 

 
 
Vedtak  

 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


