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Møteprotokoll  
 

Grimstad kontrollutvalg 

 
Dato: 19.09.2019 kl. 8:30-13.30 
Sted: I4Helse /Rådhuset, formannskapssalen 
Arkivsak: 19/00135 
  
Til stede:  Gunnar Topland (leder), Tore Fredvig Erichsen, Hege Bjerke Erlandsen, Eli 

Skaiaa, Jarle Christiansen 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:   
  
Andre: Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke sak 31-33/19 

Forvaltningsrevisor Magnus Solsvik sak 31-33/19 

Organisasjonssjef Olav Kavli sak 31-32/19 

Enhetsleder Svein Flo sak 31-32/19 

Fagleder prosjekt Tommy Egge sak 32/19 

Prosjektleder Ranjith Molegoda sak 32/19 

Ass. Kommunalsjef Arne Haugland sak 33/19 

Rådgiver skole Anette Meling sak 33/19 
Hovedrevisor Elin Slaatten Sollid sak 34-43/19 

Kommunalsjef Aase Hobbesland sak 34/19 

Fagansvarlig Rolf Inge Pettersen sak 35/19 

 

 
  

 
  
Protokollfører: Sander Haga Ask 
  

 

Møtet begynte med et virksomhetsbesøk på I4Helse fra kl. 08.30-10.00 Ordinært møte startet 

kl. 10.10 på rådhuset. 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 
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5/19 19/00135-30 Godkjenning av møteinnkalling 19.05.2019 3 

Møteprotokoll 

5/19 19/00135-31 Godkjenning av protokoll fra møtet 20.06.2019 4 

Saker til behandling 

31/19 19/10594-5 
Oppfølging av sak om brudd på anskaffelsesregelverket i Teknisk 

sektor 
5 

32/19 18/13026-5 Inngått avtale om lysanlegg Levermyr og økte kostnader 6 

33/19 17/04370-127 Forvaltningsrevisjonsrapport Psykososialt miljø i skole og barnehage 8 

34/19 19/14981-1 Grimstad kommune sin kommunikasjon med innbyggere og brukere 10 

35/19 19/14681-3 Henvendelse om offentlig gjestebrygge på Fevik 11 

36/19 19/14942-1 
Rapport fra tilsyn med Grimstad kommunes tjenester til personer 

med rus- og psykisk helseproblematikk 
12 

37/19 19/14912-1 Arbeidstilsynet - 3 tilsyn i Enhet for habilitering 13 

38/19 19/14041-1 
Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for forvaltningsrevisjon 2020-2023 Grimstad kommune 
14 

39/19 19/14049-1 
Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for eierskapskontroll 2020-2023 Grimstad kommune 
15 

40/19 19/14041-2 
Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll 

2020-2023 
16 

41/19 19/14070-1 Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2020 Grimstad kommune 17 

42/19 19/00143-9 Orientering fra revisor 19.09.2019 18 

43/19 19/00144-9 Eventuelt 19.09.2019 19 

    

 

 
Grimstad, 19.09.2019 

 

 

Gunnar Topland        Sander Haga Ask 

Kontrollutvalgsleder        Sekretær 
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Møteinnkalling 

5/19 Godkjenning av møteinnkalling 19.05.2019 

 
Handsama av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 19.09.2019 5/19 

 

 
Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

5/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 20.06.2019 

 
Handsama av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 19.09.2019 5/19 

 

 
Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokollen fra møtet 20.06.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokollen fra møtet 20.06.2019 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

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

sektor 

 
Handsama av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 19.09.2019 31/19 

 

 
Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Organisasjonssjef Olav Kavli og enhetsleder Svein Flo orienterte om oppfølgingen av brudd 

på anskaffelsesregelverket i Teknisk sektor og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

 

Omforent forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering, men noterer at det gjenstår arbeid med 

gjennomgang av avtaler. Videre tar kontrollutvalget til etterretning at rådmannen vurderer en 

styrking av prosjektkontoret og at det planlegges en gjennomgang og justering av kommunens 

rammeverk for prosjektgjennomføring med tilhørende kontrollmekanismer. Kontrollutvalget 

vil påpeke viktigheten av at planlagte kontrollmekanismer fundamenteres i et helhetlig 

internkontrollsystem og at kontrollrutinene følges opp til enhver tid. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering, men noterer at det gjenstår arbeid med 

gjennomgang av avtaler. Videre tar kontrollutvalget til etterretning at rådmannen vurderer en 

styrking av prosjektkontoret og at det planlegges en gjennomgang og justering av kommunens 

rammeverk for prosjektgjennomføring med tilhørende kontrollmekanismer. Kontrollutvalget 

vil påpeke viktigheten av at planlagte kontrollmekanismer fundamenteres i et helhetlig 

internkontrollsystem og at kontrollrutinene følges opp til enhver tid. 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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32/19 Inngått avtale om lysanlegg Levermyr og økte kostnader 

 
Handsama av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 19.09.2019 32/19 

 

 
Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Fagleder prosjekt Tommy Egge og prosjektleder Ranjith Molegoda orienterte om saken og 

svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

Revisjonen orienterte at ressursene for forvaltningsrevisjon er brukt opp.  

Kontrollutvalget vil belaste kostnadene med oppdraget fra posten «Kontrolltjenester». 

 

 

 

Omforent forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget konstaterer at der etter dagens redegjørelse fra administrasjonen fremdeles 

gjenstår ubesvarte spørsmål. Kontrollutvalget ber derfor Aust-Agder Revisjon IKS 

gjennomføre en undersøkelse av kommunens behandling av saken i hele perioden den har 

versert. Undersøkelsen bør omfatte hele innkjøpsprosessen sett i lys av lov- og regelverk om 

offentlige anskaffelser, kontraktsinngåelsen, forskuddsbetalingen til Nettpartner, bakgrunnen 

for Rambøls kostnadsoverslag som lå til grunn for vedtak i Kommunestyret 17.06.2019 samt 

kommunens saksbehandling gjennom sakens gang. 

 

Revisjonen vil gi en foreløpig tilbakemelding på neste møte. 

 

Kostnadene for oppdraget belastes posten «Kontrolltjenester». 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget konstaterer at der etter dagens redegjørelse fra administrasjonen fremdeles 

gjenstår ubesvarte spørsmål. Kontrollutvalget ber derfor Aust-Agder Revisjon IKS 

gjennomføre en undersøkelse av kommunens behandling av saken i hele perioden den har 

versert. Undersøkelsen bør omfatte hele innkjøpsprosessen sett i lys av lov- og regelverk om 

offentlige anskaffelser, kontraktsinngåelsen, forskuddsbetalingen til Nettpartner, bakgrunnen 

for Rambøls kostnadsoverslag som lå til grunn for vedtak i Kommunestyret 17.06.2019 samt 

kommunens saksbehandling gjennom sakens gang. 

 

Revisjonen vil gi en foreløpig tilbakemelding på neste møte. 

 

Kostnadene for oppdraget belastes posten «Kontrolltjenester». 
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[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



 

 8  

 

33/19 Forvaltningsrevisjonsrapport Psykososialt miljø i skole og barnehage 

 
Handsama av 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. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke og forvaltningsrevisor 

Magnus Solsvik presenterte forvaltningsrevisjonsrapporten og svarte på spørsmål fra 

kontrollutvalget. 

 

Ass. Kommunalsjef Arne Haugland og rådgiver skole Anette Meling orienterte om 

forvaltningsrevisjonen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

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 
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- 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. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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34/19 Grimstad kommune sin kommunikasjon med innbyggere og brukere 

 
Handsama av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 19.09.2019 34/19 

 

 
Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Kommunalsjef Aase Hobbesland orienterte om arbeidet med å få en god kommunikasjon med 

kommunens innbyggere, brukere og pårørende. 

 

Omforent forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar Rådmannens generelle redegjørelse til orientering. Imidlertid har 

Kontrollutvalget i løpet av inneværende periode mottatt mange henvendelser fra kommunens 

innbyggere der kommunikasjonen oppleves kritikkverdig. Som eksempler kan nevnes at 

henvendelser ikke blir besvart til tross for purringer eller at innsendt korrespondanse kommer 

bort eller ikke blir journalført. Dette er forhold som svekker tillit og stille kommunen i et 

ufordelaktig lys. Kontrollutvalget anbefaler derfor Rådmannen om å ta grep for å få bukt med 

problemet. 

 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar Rådmannens generelle redegjørelse til orientering. Imidlertid har 

Kontrollutvalget i løpet av inneværende periode mottatt mange henvendelser fra kommunens 

innbyggere der kommunikasjonen oppleves kritikkverdig. Som eksempler kan nevnes at 

henvendelser ikke blir besvart til tross for purringer eller at innsendt korrespondanse kommer 

bort eller ikke blir journalført. Dette er forhold som svekker tillit og stille kommunen i et 

ufordelaktig lys. Kontrollutvalget anbefaler derfor Rådmannen om å ta grep for å få bukt med 

problemet. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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35/19 Henvendelse om offentlig gjestebrygge på Fevik 

 
Handsama av 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. 

 

 

Møtebehandling 

Fagansvarlig Rolf Inge Pettersen orienterte om saken og svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

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

 

Sekretariatet bes svare på henvendelsen. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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36/19 Rapport fra tilsyn med Grimstad kommunes tjenester til personer 

med rus- og psykisk helseproblematikk 

 
Handsama av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 19.09.2019 36/19 

 

 
Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget gikk igjennom tilsynsrapporten. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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37/19 Arbeidstilsynet - 3 tilsyn i Enhet for habilitering 

 
Handsama av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 19.09.2019 37/19 

 

 
Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar tilsynsrapportene og tilbakemeldingene til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget gikk igjennom tilsynsrapportene og tilbakemeldingene. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar tilsynsrapportene og tilbakemeldingene til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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38/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for forvaltningsrevisjon 2020-2023 Grimstad kommune 

 
Handsama av 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 

(forvaltningsrevisjon) fra Aust-Agder Revisjon IKS. Analysen forventes levert i løpet av 

2020. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget diskuterte saken. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Grimstad kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet 

og virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 

(forvaltningsrevisjon) fra Aust-Agder Revisjon IKS. Analysen forventes levert i løpet av 

2020. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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39/19 Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for eierskapskontroll 2020-2023 Grimstad kommune 

 
Handsama av 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 

(eierskapskontroll) fra Aust-Agder Revisjon IKS. Analysen forventes levert i løpet av 2020. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget diskuterte saken. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Grimstad kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet 

og virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-4 

(eierskapskontroll) fra Aust-Agder Revisjon IKS. Analysen forventes levert i løpet av 2020. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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40/19 Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll 

2020-2023 

 
Handsama av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 19.09.2019 40/19 

 

 
Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet orienterte om bakgrunnen for saken. 

 

Omforent forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget spiller inn følgende tema til arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon: 
- Hvordan tidligere forvaltningsrevisjoner er fulgt opp av kommunen 

- Barnevernet 

- Budsjettering og økonomistyring 

 

Plan for eierskapskontroll: 
- Grimstad eiendomsutvikling AS 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget spiller inn følgende tema til arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon: 
- Hvordan tidligere forvaltningsrevisjoner er fulgt opp av kommunen 

- Barnevernet 

- Budsjettering og økonomistyring 

 

Plan for eierskapskontroll: 
- Grimstad eiendomsutvikling AS 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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41/19 Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2020 Grimstad kommune 

 
Handsama av 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. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget gikk igjennom forslag til budsjett for 2020. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

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. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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42/19 Orientering fra revisor 19.09.2019 

 
Handsama av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 19.09.2019 42/19 

 

 
Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Hovedrevisor Elin Slaatten Sollid orienterte om planlegging av revisjonen for 2019 og 

løpende regnskapsrevisjon. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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43/19 Eventuelt 19.09.2019 

 
Handsama av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 19.09.2019 43/19 

 

 
Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
1. Innkommen post 

a. Ingen 

2. Referatsaker 

a. Ingen 

3. Neste møte blir 17.10.2019 kl. 09.00 

4. Eventuelt 

a. Kontrollutvalget forventer at sakspapirer og redegjørelser fra administrasjonen 

foreligger i god tid før utsending av sakspapirer. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

 


