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Møteprotokoll  
 

Kragerø kontrollutvalg 

 
Dato: 02.09.2019 kl. 16:00 – 18:10 
Sted: Administrasjonsbygget på Tangen, rom 224 - OBS! Endret sted! 
Arkivsak: 19/00045 
  
Til stede:  Iver Juel (leder), Unn Kristin Nygaard (nestleder), Bjørn Vidar Bråthen 

(medlem), Arne Kristiansen (medlem), Nina Haugland (medlem) 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

- 

  
Forfall:  - 
  
Andre: Rådmann Inger Lysa 

Virksomhetsleder Andreas Tengelsen, sak 35/19 
Barnevernleder Ellen Mentzen, sak 36/19 
Rektor Sannidal ungdomsskole Per Oskar Refsalen, sak 37/19 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson 
Oppdragsrevisor Marianne Rogn 

  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  
 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

5/19 19/00045-30 Godkjenning av innkalling 2.9.2019 3 

Møteprotokoll 

5/19 19/00045-29 Godkjenning av protokoll 28.5.2019 4 

Saker til behandling 

35/19 19/09413-18 Rammeavtaler i Kragerø kommune 5 
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36/19 18/10794-18 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Barneverntjenesten i Kragerø 6 

37/19 19/02961-10 Oppfølging av aktivitetsplikt etter Opplæringslova kap. 9 A Kragerø 7 

38/19 17/13334-44 
Oppfølging av selskapskontroll Kragerø Fjordbåtselskap IKS - 
Kragerø 

8 

39/19 19/14545-1 Budsjett for kontrollarbeidet 2020 Kragerø 9 

40/19 18/13348-13 
Rapport fra selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Kragerø 
Energi AS 

10 

41/19 19/11789-2 Overordnet revisjonsstrategi 2019 Kragerø 12 

42/19 19/09418-9 
Innspill til planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-
2023 Kragerø 

13 

43/19 19/02850-9 Orienteringer fra revisor 2.9.2019 14 

44/19 19/02867-9 Referatsaker 2.9.2019 15 

45/19 19/02857-9 Eventuelt 2.9.2019 16 

    

 
 
Kragerø, 02.09.2019 
 
 
Iver Juel       Benedikte Muruvik Vonen 
Kontrollutvalgsleder      Rådgiver Temark 
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Møteinnkalling 

5/19 Godkjenning av innkalling 2.9.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 02.09.2019 5/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Innkalling til møte 2.9.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Innkalling til møte 2.9.2019 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

5/19 Godkjenning av protokoll 28.5.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 02.09.2019 5/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 28.5.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 28.5.2019 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

35/19 Rammeavtaler i Kragerø kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 02.09.2019 35/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Leder Iver Juel innledet i saken og viste til den behandlingen kontrollutvalget gjorde i sitt 
møte 28.5.2019 sak 28/19.  
 
Rådmann Inger Lysa redegjorde for saken og viste til tilsendt dokumentasjon. Utsendt 
regneark med oversikt over fakturaer var vanskelig tilgjengelig, men ble lagt frem på 
storskjerm i møtet. I 22 av ca. 350 tilfeller har ikke rådmannen tilfredsstillende 
dokumentasjon, og disse kan dermed karakteriseres som mulige avvik, av disse 10 etter 2017. 
Hun svarte på spørsmål. 
 
Virksomhetsleder Andreas Tengelsen redegjorde for konkrete eksempler som Kragerø 
Næringsforening hadde pekt på, og svarte på spørsmål. Ved ett eksempel er kommunen uenig 
i fremlagt påstand om innkjøp som ikke er i tråd med lov og/eller rammeavtale. I flere andre 
tilfeller foreligger det manglende dokumentasjon, og i noen tilfeller ser rådmannen at det har 
vært brudd på lov om anskaffelser eller brudd på forutsetningene i inngåtte rammeavtaler. De 
bruker nå mer av sjekklister utarbeidet for bruk i større anskaffelsessaker, også ved kjøp ut fra 
rammeavtaler. 
 
Oppdragsrevisor Marianne Rogn viste til ny kommunelovs bestemmelser om 
etterlevelseskontroll. Dette kan bety at regnskapsrevisjon vil inkludere noe av denne typen 
kontroller. Mer om dette kommer senere. 
 
Tilleggsforslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Kontrollutvalget oversender problemstillingen til revisjonen som innspill til risiko- og 
vesentlighetsvurderingene av kommunens virksomhet som grunnlag for Plan for 
forvaltningsrevisjon 2020-2023. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. Kontrollutvalget oversender problemstillingen til revisjonen som 
innspill til risiko- og vesentlighetsvurderingene av kommunens virksomhet som grunnlag for 
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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36/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Barneverntjenesten i Kragerø 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 02.09.2019 36/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding på kommunestyrets vedtak vedr. 
forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten i Kragerø til orientering. På grunn av at flere tiltak 
ennå ikke er igangsatt eller opplevd effekt av, ber kontrollutvalget om nye oppdateringer: 

- i løpet av våren 2020 
- i løpet av høsten 2020 
- i løpet av våren 2021. 

 
 
Møtebehandling 
Barnevernleder Ellen Mentzen redegjorde for oppfølgingen av kommunestyrets vedtak knyttet 
til forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten i Kragerø, og svarte på spørsmål. I tillegg til å 
følge opp forvaltningsrevisjonen og kommunestyrevedtaket, jobber barnevernet med å svare 
ut spørsmål fra fylkesmannen. De har fokus på å få ned fristbrudd, og har hatt en særlig 
utfordring med sykefravær. For begge områder ser utviklingen nå positiv ut, økt bemanning 
har avhjulpet noe. 
 
Rådmann Inger Lysa var til stede under behandlingen og ga utfyllende kommentarer. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding på kommunestyrets vedtak vedr. 
forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten i Kragerø til orientering. På grunn av at flere tiltak 
ennå ikke er igangsatt eller opplevd effekt av, ber kontrollutvalget om nye oppdateringer: 

- i løpet av våren 2020 
- i løpet av høsten 2020 
- i løpet av våren 2021. 

 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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37/19 Oppfølging av aktivitetsplikt etter Opplæringslova kap. 9 A Kragerø 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 02.09.2019 37/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. Temaet spilles inn til revisjonens arbeid med risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmann Inger Lysa innledet kort i saken, og ga også utfyllende kommentarer under 
behandlingen av saken. 
 
Rektor ved Sannidal ungdomsskole Per Oskar Refsalen redegjorde for tiltak som er planlagt 
og iverksatt sfa. økt aktivitetsplikt etter opplæringsloven kap. 9 A, og svarte på spørsmål. 
Både trivsel og mobbing som gjelder elever, og vold og trusler overfor ansatte, ble tatt opp. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. Temaet spilles inn til revisjonens arbeid med risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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38/19 Oppfølging av selskapskontroll Kragerø Fjordbåtselskap IKS - 
Kragerø 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 02.09.2019 38/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar vedtatte retningslinjer for innkjøp etter reglene om offentlige anskaffelser 
i Kragerø Fjordbåtselskap IKS til orientering, og lukker med dette saken. 
 
 
Møtebehandling 
Det ble vist til vedlagt dokumentasjon, som var det eneste gjenværende som var etterspurt. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar vedtatte retningslinjer for innkjøp etter reglene om offentlige anskaffelser 
i Kragerø Fjordbåtselskap IKS til orientering, og lukker med dette saken. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
  



 

 9  

 
39/19 Budsjett for kontrollarbeidet 2020 Kragerø 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 02.09.2019 39/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 
 
Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2020 kontroll, tilsyn og revisjon i Kragerø 
kommune med en ramme på kr 1 746 000. 
 
Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 
formannskapet. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet innledet kort i saken og svarte på spørsmål. 
 
Redaksjonell endring: Kontroll, tilsyn og revisjon er nå endret i kommuneloven til 
kontrollarbeid, og dette justeres også i vedtaket. Andre setning blir dermed: 
Kommunestyret vedtar forslag til budsjett 2020 for kontrollarbeid i Kragerø kommune med en 

ramme på kr 1 746 000. 

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak med redaksjonell endring i møtet. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 
 
Kommunestyret vedtar forslag til budsjett 2020 for kontrollarbeid i Kragerø kommune med en 
ramme på kr 1 746 000. 
 
Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 
formannskapet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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40/19 Rapport fra selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Kragerø 
Energi AS 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 02.09.2019 40/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget oversender rapporten Kragerø Energi – Eierstyring, samfunnsansvar og 
utbytte, til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 
 
Kommunestyret tar rapporten Kragerø Energi – Eierstyring, samfunnsansvar og utbytte til 
orientering. 
 
Kommunestyret ber om at det blir fremmet sak til kommunestyret for å vurdere: 

- å endre vedtektene for Kragerø Energi Holding AS når det gjelder innkallingsfrist, valgkomité 
og varaordning 

- styresammensetningen i konsernet opp mot kommunens eierskapsprinsipp og KS anbefalinger 
for styresammensetning i konsern. 

 
Kommunestyret ber styret i Kragerø Energi Holding AS som eier av datterselskapene å sørge 
for: 

- at kjønnsrepresentasjonen i styret i Kragerø Installasjon AS blir lovlig 
- at styrene i de i de aktuelle datterselskapene fastsetter styreinstruks i samsvar med aksjeloven 

§ 6-23 
- at det blir nedfelt skriftlige rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i samsvar med 

kravene i arbeidsmiljøloven § 2A-3 
- at Kragerø Energi AS etablerer rutiner for anskaffelser i samsvar med gjeldende 

anskaffelsesregler. 
 
Kommunestyret ber ordfører og selskapet gi en kortfattet skriftlig og også muntlig 
tilbakemelding om gjennomførte tiltak og effekten av disse i kontrollutvalget senest i siste 
møte i første halvår 2020. 
 
 
Møtebehandling 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson presenterte rapporten og svarte på 
spørsmål. 
 
Redaksjonell endring (fjernet «i de» som stod to ganger i andre strekpunkt overfor styret i 
Kragerø Energi Holding SA). 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak med liten redaksjonell endring. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget oversender rapporten Kragerø Energi – Eierstyring, samfunnsansvar og 
utbytte, til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 
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Kommunestyret tar rapporten Kragerø Energi – Eierstyring, samfunnsansvar og utbytte til 
orientering. 
 
Kommunestyret ber om at det blir fremmet sak til kommunestyret for å vurdere: 

- å endre vedtektene for Kragerø Energi Holding AS når det gjelder innkallingsfrist, valgkomité 
og varaordning 

- styresammensetningen i konsernet opp mot kommunens eierskapsprinsipp og KS anbefalinger 
for styresammensetning i konsern. 

 
Kommunestyret ber styret i Kragerø Energi Holding AS som eier av datterselskapene å sørge 
for: 

- at kjønnsrepresentasjonen i styret i Kragerø Installasjon AS blir lovlig 
- at styrene i de aktuelle datterselskapene fastsetter styreinstruks i samsvar med aksjeloven § 6-

23 
- at det blir nedfelt skriftlige rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i samsvar med 

kravene i arbeidsmiljøloven § 2A-3 
- at Kragerø Energi AS etablerer rutiner for anskaffelser i samsvar med gjeldende 

anskaffelsesregler. 
 
Kommunestyret ber ordfører og selskapet gi en kortfattet skriftlig og også muntlig 
tilbakemelding om gjennomførte tiltak og effekten av disse i kontrollutvalget senest i siste 
møte i første halvår 2020. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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41/19 Overordnet revisjonsstrategi 2019 Kragerø 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 02.09.2019 41/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Overordnet revisjonsstrategi 2019 for Kragerø kommune tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Oppdragsrevisor Marianne Rogn redegjorde for saken og delte ut presentasjon.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Overordnet revisjonsstrategi 2019 for Kragerø kommune tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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42/19 Innspill til planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-
2023 Kragerø 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 02.09.2019 42/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Forslag til vedtak legges frem i møtet. 
 
 
Møtebehandling 
Ulike fag-, forvaltnings- og tjenesteområder ble drøftet. 
 
Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Kontrollutvalget spiller inn følgende aktuelle risikoområder til revisjonens risiko- og 
vesentlighetsvurderinger av kommunens virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper, 
og til tilsvarende vurderinger av kommunens eierskap: 

- Lov om offentlige anskaffelser 
- Måloppnåelse, utfordringer og tiltak inkl. oppfølging av vedtak i barnevernet 
- Utfordringer ut fra opplæringsloven kap. 9A 
- Kunstskole AS 
- Delecto AS 

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget spiller inn følgende aktuelle risikoområder til revisjonens risiko- og 
vesentlighetsvurderinger av kommunens virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper, 
og til tilsvarende vurderinger av kommunens eierskap: 

- Lov om offentlige anskaffelser 
- Måloppnåelse, utfordringer og tiltak inkl. oppfølging av vedtak i barnevernet 
- Utfordringer ut fra opplæringsloven kap. 9A 
- Kunstskole AS 
- Delecto AS 

 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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43/19 Orienteringer fra revisor 2.9.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 02.09.2019 43/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor hadde ikke andre saker enn de som ble behandlet som egne saker i møtet. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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44/19 Referatsaker 2.9.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 02.09.2019 44/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 

1. Behandling i kommunestyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget: 
a. 13.06.2019: 

i. PS 58/19 Årsmelding 2018 Kragerø Havnevesen KF 
ii. PS 59/19 Årsregnskap 2018 Kragerø Havnevesen KF 

iii. PS 60/19 Årsberetning 2018 Kragerø kommune 
iv. PS 61/19 Årsregnskap 2018 Kragerø kommune 
v. PS 62/19 Tertialrapport drift 30.04.2019 

vi. PS 63/19 Tertialrapport investering 30.04.2019 
vii. PS 64/19 Kragerø kommunes forventede økonomiske situasjon for 2020-2023 

(kommende økonomiplanperiode) 
viii. PS 65/19 Etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS 

ix. PS 66/19 Forslag til endring av selskapsavtale for Kragerø Fjordbåtselskap 
AS 

x. PS 67/19 Tilstandsrapport for grunnskolen 2019 
2. Henvendelse til leder vedr. oppfølging av regler for boplikt i Kragerø kommune 

o Leder orienterte om en muntlig henvendelse om informasjon vedr. regler for boplikt 
på Skrubbodden, gitt av et meglerfirma. Han redegjorde kort for hvordan 
henvendelsen ble håndtert. Han konkluderte med at det ikke var en sak for 
kontrollutvalget. 

o Nestleder mente at henvendelsen ikke var tilfredsstillende håndtert fra leder, og viste 
til at kontrollutvalgets innsynsrett hos kommunen gjelder for kontrollutvalget som 

kollegium. 
o Sekretariatet ba om å få oversendt alle henvendelser til medlemmene som 

kontrollutvalgsmedlem, skriftlig til sekretariatet. 
3. Neste møte blir obligatorisk opplæringsdag for nytt kontrollutvalg, Bø Hotell onsdag 

20.11.2019. 
Neste ordinære møte (nytt kontrollutvalg) 2.12.2019. 

 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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45/19 Eventuelt 2.9.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 02.09.2019 45/19 
 
 
  
 
Møtebehandling 
Ingen saker. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


