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Møteprotokoll  
 

Risør kontrollutvalg 

 
Dato: 05.09.2019 kl. 12:30 – 15:30 
Sted: Kommunehuset, møterom Stemmen 
Arkivsak: 19/00046 
  
Til stede:  Randi Gunsteinsen (fung. leder), Per Søderlind (medlem) 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Wenche Monrad (vara for Per Anders Østerholt), Kjell Skarheim (vara for 
Rune Hansen), Dag Jørgen Hveem (vara for Anlaug Stenersen) 

  
Forfall:  Per Anders Østerholt (leder), Rune Hansen (nestleder), Anlaug Stenersen 

(medlem) 
  
Andre: Kommunalsjef Inger Bømark Lunde, sak 24/19 

Organisasjonssjef Geir Steen-Tveit, sak 25/19 
Samfunnsplanlegger Sigrid Hellerdal Garthe, sak 35/19 
Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck, sak 24-29/19 og 35/19 
Revisjonssjef Kristian Fjellheim Bakke 
Hovedrevisor Merete Songedal Knutson 

  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  

 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/19 19/00046-23 Godkjenning av innkalling 5.9.2019 3 

Møteprotokoll 

4/19 19/00046-22 Godkjenning av protokoll fra møte 6.6.2019 4 

Saker til behandling 

24/19 16/12784-43 Samarbeid innen barnehagetjenesten 5 
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25/19 19/10565-5 Etisk reglement Risør kommune 6 

26/19 19/04583-13 Parkering Risør - fakturering av boligsonekort 7 

27/19 19/14947-1 Budsjett for kontrollarbeidet 2020 Risør 8 

28/19 18/12512-8 
Rapport fra forvaltningsrevisjonen HMS og avvikshåndtering ved 
Sandnes Ressurssenter 

9 

29/19 19/10233-9 
Innspill til planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-
2023 Risør 

11 

30/19 19/14544-2 Overordnet revisjonsstrategi 2019 Risør 12 

31/19 19/02852-7 Orienteringer fra revisor 5.9.2019 13 

32/19 19/02870-7 Referatsaker 5.9.2019 14 

33/19 19/14948-1 Evaluering av kontrollutvalgets arbeidsform og saker 15 

34/19 19/02859-7 Eventuelt 5.9.2019 16 

35/19 19/14411-6 Kommunehuset - utvikling, lukket møte i formannskapet 15.5.2019 17 

    

 
Siden både leder og nestleder hadde forfall, måtte kontrollutvalgets møtende medlemmer og 
varamedlemmer velge leder blant seg (kommuneloven § 32 punkt 4). Randi Gunsteinsen ble 
foreslått og ble enstemmig valgt som fungerende leder. 
 
Sak 35/19 ble behandlet først, deretter fulgte sakene som i nummerert rekkefølge. 
 
 
Risør, 05.09.2019 
 
 
Randi Gunsteinsen      Benedikte Muruvik Vonen 
Fung. kontrollutvalgsleder     Rådgiver Temark 
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Møteinnkalling 

4/19 Godkjenning av innkalling 5.9.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 05.09.2019 4/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Innkalling til møte 5.9.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Innkalling til møte 5.9.2019 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
  



 

 4  

Møteprotokoll 

4/19 Godkjenning av protokoll fra møte 6.6.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 05.09.2019 4/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 6.6.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 6.6.2019 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

24/19 Samarbeid innen barnehagetjenesten 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 05.09.2019 24/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Forslag til vedtak legges frem i møtet.  
 
 
Møtebehandling 
Kommunalsjef Inger Bømark Lunde oppdaterte kontrollutvalget om hvilke tiltak som er 
gjennomført for å legge til rette for at alle barnehagene i Risør kan jobbe aktivt sammen, mot 
målet om å skape gode barnehager for alle barn i Risør kommune. Hun svarte på spørsmål. 
Hun delte ut skriftlig kortfattet redegjørelse, som vedlegges protokollen. Det vil bli foretatt en 
evaluering av prosjektet etter at det er ferdigstilt, og rapport fra dette vil kunne etterspørres av 
kontrollutvalget. 
 
Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt rapporten fra evaluering 
av prosjektet når den foreligger. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt rapporten fra evaluering 
av prosjektet når den foreligger. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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25/19 Etisk reglement Risør kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 05.09.2019 25/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Organisasjonssjef Geir Steen-Tveit redegjorde for Risør kommunes etiske reglement for 
ansatte og verdidokument. Videre redegjorde han kort for hvordan organisasjonen jobber med 
etisk bevisstgjøring, og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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26/19 Parkering Risør - fakturering av boligsonekort 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 05.09.2019 26/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Fungerende leder innledet kort i saken. Hovedrevisor Merete Songedal Knutson redegjorde 
for enkel gjennomgang av regnskaps- og budsjettall for boligsonekort og svarte på spørsmål. 
Hun anser dette å være en enkeltstående feil.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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27/19 Budsjett for kontrollarbeidet 2020 Risør 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 05.09.2019 27/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget innstiller på følgende budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 til 
bystyret: 
 
Bystyret vedtar forslag til budsjett 2020 for kontrollarbeidet i Risør kommune med en ramme 
på kr 1 280 000. 
 
Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til bystyret via formannskapet. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet innledet i saken og svarte på spørsmål. 
 
Redaksjonell endring første setning: 
…budsjett for kontrollarbeidet 2020… 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak (med redaksjonell endring). 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget innstiller på følgende budsjett for kontrollarbeidet 2020 til bystyret: 
 
Bystyret vedtar forslag til budsjett 2020 for kontrollarbeidet i Risør kommune med en ramme 
på kr 1 280 000. 
 
Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til bystyret via formannskapet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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28/19 Rapport fra forvaltningsrevisjonen HMS og avvikshåndtering ved 
Sandnes Ressurssenter 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 05.09.2019 28/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget oversender rapporten HMS og avvikshåndtering ved Sandnes Ressurssenter 
– Risør kommune til bystyret med følgende innstilling til vedtak: 
 
Bystyret ber rådmannen: 

- Sørge for at enheten legger bedre til rette for en møtestruktur og systematisk gjennomføring 
av medarbeidersamtaler, for i større grad å sikre ansattes involvering og ivaretakelse av 
forhold knyttet til psykososialt arbeidsmiljø. 

- Gjøre en vurdering av ressursrammen knyttet til oppgaven som verneombud, sett i 
sammenheng med behovet for et mer systematisk arbeid knyttet til oppfølging og evaluering av 
skademeldinger. 

- Jobbe mer systematisk med oppfølging og evaluering av avvik på et overordnet nivå, med mål 
om å redusere omfanget av skademeldinger samt gjentakende avvik. 

 
Bystyret ber rådmannen gi kontrollutvalget en kortfattet skriftlig og også muntlig 
tilbakemelding om tiltak som er satt i verk ut fra anbefalingene i rapporten og vedtaket, og 
effekten av disse, senest i kontrollutvalgets siste møte våren 2020. 
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck presenterte rapporten HMS og avvikshåndtering ved 
Sandnes Ressurssenter og svarte på spørsmål. 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget oversender rapporten HMS og avvikshåndtering ved Sandnes Ressurssenter 
– Risør kommune til bystyret med følgende innstilling til vedtak: 
 
Bystyret ber rådmannen: 

- Sørge for at enheten legger bedre til rette for en møtestruktur og systematisk gjennomføring 
av medarbeidersamtaler, for i større grad å sikre ansattes involvering og ivaretakelse av 
forhold knyttet til psykososialt arbeidsmiljø. 

- Gjøre en vurdering av ressursrammen knyttet til oppgaven som verneombud, sett i 
sammenheng med behovet for et mer systematisk arbeid knyttet til oppfølging og evaluering av 
skademeldinger. 

- Jobbe mer systematisk med oppfølging og evaluering av avvik på et overordnet nivå, med mål 
om å redusere omfanget av skademeldinger samt gjentakende avvik. 
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Bystyret ber rådmannen gi kontrollutvalget en kortfattet skriftlig og også muntlig 
tilbakemelding om tiltak som er satt i verk ut fra anbefalingene i rapporten og vedtaket, og 
effekten av disse, senest i kontrollutvalgets siste møte våren 2020 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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29/19 Innspill til planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-
2023 Risør 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 05.09.2019 29/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Forslag til vedtak legges frem i møtet. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget drøftet ulike fag-, forvaltnings- og tjenesteområder. 
 
Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Kontrollutvalget spiller inn følgende tema til risiko- og vesentlighetsvurderingene som 
grunnlag for planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023: 

- Forvaltningsrevisjon i virksomheten i RTA AS 
- Tilpasning til nye personvernregler (f.eks. knyttet til overvåking) 
- Sosialtjenesten NAV 
- Teknisk sektor (saksbehandlingstid) 

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget spiller inn følgende tema til risiko- og vesentlighetsvurderingene som 
grunnlag for planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023: 

- Forvaltningsrevisjon i virksomheten i RTA AS 
- Tilpasning til nye personvernregler (f.eks. knyttet til overvåking) 
- Sosialtjenesten NAV 
- Teknisk sektor (saksbehandlingstid) 

 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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30/19 Overordnet revisjonsstrategi 2019 Risør 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 05.09.2019 30/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Overordnet revisjonsstrategi 2019 for Risør kommune tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Hovedrevisor Merete Songedal Knutson la frem overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 
2019 og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Overordnet revisjonsstrategi 2019 for Risør kommune tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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31/19 Orienteringer fra revisor 5.9.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 05.09.2019 31/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Hovedrevisor Merete Songedal Knutson redegjorde kort for løpende revisjonsoppgaver og 
svarte på spørsmål. Følgende tema ble nevnt: 

- Gjør seg kjent i kommunen, rutiner og ansvarsfordeling 
- Momskompensasjon 
- Revisjon av lønn og reiseregninger 
- Skal begynne på overføringsområdet 

 
Revisjonssjef Kristian Fjellheim Bakke orienterte kort om at Aust-Agder Revisjon IKS skal 
ha forbundsbasert kvalitetskontroll på forvaltningsrevisjon nå i september. Læring fra denne 
vil bli tatt hensyn til også i prosjekter i Risør. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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32/19 Referatsaker 5.9.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 05.09.2019 32/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 

1. Behandling i bystyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget: 
a. 20.6.2019: 

i. PS 19/68 Tertialrapport 1-2019 
ii. PS 19/70 Oppfølging av sak: Rullering – Vedtekter for kommunale 

barnehager i Risør kommune 
iii. PS 19/75 Ny politisk organisering 

2. Lukket møte i formannskapet 15.5.2019 – Utgår, satt opp som egen sak 35/19. 
3. Statlige tilsyn Risør kommune 2019 

Sekretariatet viste til gjennomgang av plan for statlige tilsyn i møtet 6.6.2019 sak 20/19. 
Kontrollutvalget ber om at nytt kontrollutvalg får tilbud om redegjørelser fra rådmannen om 
resultat av tilsynet med kvalifiseringsprogrammet og tilsynet med saksbehandling og 
internkontroll i NAV Risør når rapporter foreligger. 

4. Obligatorisk opplæring nytt kontrollutvalg: Primært i Arendal 19.11.2019 
5. Neste møte 28.11.2019 

 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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33/19 Evaluering av kontrollutvalgets arbeidsform og saker 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 05.09.2019 33/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Få av de møtende medlemmer og varamedlemmer har vært mye til stede. 
 
God bistand fra revisjon og sekretariat, fordel at møtene er konsensusorientert. 
 
Det er viktig at nytt kontrollutvalg så tidlig som mulig legger opp til et godt samspill med 
rådmannen. 
 
Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Kontrollutvalget slutter seg til vurderingene i saksfremlegget og gir innspill til nytt 
kontrollutvalg om å legge opp til godt samspill med rådmannen så tidlig som mulig i 
perioden. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget slutter seg til vurderingene i saksfremlegget og gir innspill til nytt 
kontrollutvalg om å legge opp til godt samspill med rådmannen så tidlig som mulig i 
perioden. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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34/19 Eventuelt 5.9.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 05.09.2019 34/19 

 
 
  
 
Møtebehandling 
Ingen saker. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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35/19 Kommunehuset - utvikling, lukket møte i formannskapet 15.5.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 05.09.2019 35/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Dag Jørgen Hveem redegjorde for bakgrunn for forslag til vedtak han la frem skriftlig i møtet. 
Dokument med forslag til vedtak og skriftlig begrunnelse legges ved protokollen. 
 
Utvalget kom frem til følgende omforent forslag til vedtak i møtet: 
 
Kontrollutvalget oversender følgende uttalelse til bystyret: 
 
Kontrollutvalget anser at vedtak fattet av formannskapets flertall (4-3) i B-sak PS 1/10 av 
15.05.19 om at «Risør kommune kan gi bindende pristilbud til Politiet» og at «r[R]ådmannen 
får fullmakt til å gå i sluttforhandlinger med Politiet hvor pristilbudet kan justeres ned i tråd 
med Politiets tilbakemeldinger og prosjektets forsvarlighet», er i strid med instruksene i 
bystyrevedtak 7/17 og kommuneloven (§ 8 nr. 3 annet punktum).  
 
Kontrollutvalget anser likeledes rådmannens handlemåte i saken å være i strid med 
instruksene i det samme bystyrevedtaket (7/17) og kommuneloven (§ 23).  
 
 
Samfunnsplanlegger Sigrid Hellerdal Garthe redegjorde kort for momenter i saken og svarte 
på spørsmål. Hun viste til følgende presisering fra rådmannen: 
Vedtaket Dag Jørgen viser til er bystyrets vedtak i DES 2018 Handlingsprogram/ 
Økonomiplan 2019-2022. Dette er et tiltak som ligger inne her, dvs. ingen egen sak. Ikke 
penger knyttet til dette tiltaket. Vi har ikke lagt fram egen sak på dette i 2019. Vurderer å 
gjøre det i løpet av året, men usikker på om vi klarer det. 
 
Det vedtaket rådmannen viser til lyder som følger (del av sak 102/18): 

- Flytte til sentrum. Teksten endres til «Bruk av kommunale bygg» 
I tråd med tidligere bystyrevedtak fremlegges eventuelle forslag til endret bruk av kommunale 
bygg til politisk behandling. Eventuelle forslag til leieavtaler med private tilbydere skal også 
fremmes for politisk drøfting og behandling. 

 
Sekretariatet minnet under behandlingen om at kontrollutvalget ikke skal være en arena for 
politisk omkamp, og at kontrollutvalget ikke kan overprøve vedtak fattet i politiske organer, 
eller etter fullmakt fra politiske organer. Kontrollutvalget innehar ikke kompetanse i juridisk 
forstand til å utøve lovlighetskontroll av politiske vedtak. Sekretariatet oppfatter at 
kommunelovens bestemmelser om delegasjon til formannskapet står over bystyrets vedtak 
som det er vist til. 
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Votering 
Enstemmig for omforent forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget oversender følgende uttalelse til bystyret: 
 
Kontrollutvalget anser at vedtak fattet av formannskapets flertall (4-3) i B-sak PS 1/10 av 
15.05.19 om at «Risør kommune kan gi bindende pristilbud til Politiet» og at «r[R]ådmannen 
får fullmakt til å gå i sluttforhandlinger med Politiet hvor pristilbudet kan justeres ned i tråd 
med Politiets tilbakemeldinger og prosjektets forsvarlighet», er i strid med instruksene i 
bystyrevedtak 7/17 og kommuneloven (§ 8 nr. 3 annet punktum).  
 
Kontrollutvalget anser likeledes rådmannens handlemåte i saken å være i strid med 
instruksene i det samme bystyrevedtaket (7/17) og kommuneloven (§ 23).  
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


