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Møteinnkalling 

6/19 Godkjenning av møteinnkalling 17.10.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00135-41 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 17.10.2019 6/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Godkjenning av møteinnkalling 17.10.2019 

 

 

 

  



 

 4  

Møteprotokoll 

6/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 19.09.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00135-42 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 17.10.2019 6/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokollen fra møtet 19.09.2019 godkjennes. 

 

 

 

 
Vedlegg:  

- Protokoll Grimstad kontrollutvalg 19.09.2019 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

44/19 Orientering om arbeidet med internkontroll 

 
Arkivsak-dok.  16/03455-15 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 17.10.2019 44/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget ar saken til orientering og ber om en ny orientering om arbeidet med 

internkontrollen i oktober 2020. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget har tidligere blitt orientert om arbeidet med internkontrollen i kommunen og har 

selv gjennom forvaltningsrevisjonen av byggesaksbehandlingen konstatert 

forbedringsmuligheter for internkontrollen. Rådmannen har i etterkant av innkjøpssaken 

igangsatt en revidering av internkontrollen i kommunen som et ledd av oppfølgingen av denne 

saken.  

 

Kommunen har ansvaret for mange oppgaver som er viktige for innbyggerne, og det er 

nødvendig med god styring for å ivareta innbyggernes behov for rettigheter. Kommunestyret har 

ansvaret for den kommunale egenkontrollen som igjen kan deles inn i rådmannens internkontroll 

og kommunestyrets kontroll av administrasjonen som skjer gjennom kontrollutvalget. En 

effektiv og god egenkontroll vil kunne redusere de statlige tilsynene og gi grunnlag for læring og 

forbedring. Kontrollutvalget har på vegne av kommunestyret et ansvar for å følge opp at 

rådmannen har en betryggende internkontroll.   

 

Rådmannen har ansvar for å etablere og følge opp at kommunen har et tilfredsstillende 

internkontrollsystem. Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 

forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll jf. 

Kommuneloven § 23 nr. 2. Internkontroll er de systemer og rutiner som rådmannen etablerer for 

å sikre tilstrekkelig styring, måloppnåelse og regeletterlevelse i kommunen.   

 

KS har utarbeidet et eget hefte «Rådmannens internkontroll – Hvordan få orden i eget hus?» til å 

bidra og gi praktisk støtte til kommuner som ønsker å styrke internkontrollen.. De tre viktigste 

rådene som KS gir i heftet er:  
1. Internkontroll og kontrollaktiviteter må være basert på risikoanalyser.  

2. Internkontrollen må i større grad være en del av ordinær ledelse og virksomhetsstyring.  

3. Det er nødvendig med mer formalisering av internkontrollen.  

 

God rolleavklaring og godt samspill mellom kommunestyret, kontrollutvalg, revisjon og 

rådmannen er trukket frem som en viktig forutsetning for god egenkontroll. Det er derfor viktig 



 

 6  

at kontrollutvalget holder seg oppdatert på arbeidet med internkontrollen. Utviklingen av 

internkontroll skjer kontinuerlig, og prosessen vil være ulik og tilpasset hver enkelt kommune. 

 

I møte 30.01.2017 ba kommunestyret rådmannen om en egen orientering om hvordan 

kommunen har organisert internkontrollen. I kommunestyrets møte 11.12.2017 orienterte 

rådmannen kommunestyret. Det fremkommer av saksfremlegget til kommunestyret at Grimstad 

kommune har valgt følgende definisjon av begrepet internkontroll: 

«Internkontroll er en prosess gjennomført av kommunestyret, ledelse og ansatte og som er 

utformet for å gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innenfor følgende områder: 
- Målrettet og effektiv drift 

- Pålitelig rapportering 

- Overholdelse av lover og regler» 

 

Grimstad kommune har valgt COSO som sitt rammeverk for utvikling av et enhetlig og helhetlig 

internkontrollsystem. Det er også COSO rammeverket som revisjonen vanligvis benytter når de 

vurderer en kommune sitt internkontrollsystem. Kommunen sin systematiske metode for å 

arbeide med internkontrollen består av seks steg: 
- Planlegging 

- Risikovurdering 

- Utforming 

- Implementering 

- Oppfølging  

- Rapportering 

 

Det fremgår av kommunestyrets sak hvilke elektroniske systemer som brukes til internkontroll i 

kommunen og oversikt med status på risikovurderinger, rutiner og andre tiltaks om skal bidra til 

å sikre god internkontroll på ulike områder. Rådmannen avsluttet saksfremlegget med at det var 

gjort mye arbeid med internkontrollen i 2017 både gjennom handlingsplanen for oppfølging av 

innkjøpssaken og at arbeidet skulle gis prioritet også i 2018. Kontrollutvalget ble i møtet 

14.12.2017 sak 48/17 i likhet med kommunestyret orientert om internkontrollen i kommunen og 

fattet følgende vedtak i møtet: 

 

«Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Kommunestyret har pålagt kontrollutvalget å følge opp implementeringen i de enkelte sektorer. 

Neste oppdatering fra rådmannen gis i junimøtet» 

 

I juni samme år orienterte kommunalsjef Trond-Vegar Johansen om arbeidet med 

internkontrollen og gjennomgikk konkrete eksempler på hvordan internkontrollen er organisert 

med utvalget. Kontrollutvalget tok dette til orientering og ønsket å følge saken opp videre. 

 

Det har blitt skrevet en egen rapport om internkontrollen ved kommunens økonomiforvaltning, 

personalforvaltning, anskaffelser, ledelsesprosesser og IKT og informasjonssikkerhet i 

kommunen. Kontrollutvalget ble orientert om denne rapporten i møte 25.10.2018. Rapporten 

viste at man innenfor disse områdene har et godt rammeverk på plass med mange sentrale 

dokumenter og prosesser har vært og er under utvikling. Mange av områdene var derfor i 

rapporten blitt kodet som grønn og andelen røde områder var lav. De områder som kodet som gul 

har et forbedringspotensial som eksempelvis kan være fordi det kreves revisjon, de er under 

utvikling etter å ha blitt evaluert, prosesser blir ikke godt nok fulgt opp, det mangler delvis 

rutiner eller sentrale styringsdokumenter er ikke godt nok implementert. Det ble gitt tre 

anbefalinger i rapporten på dette området: 
1. Ansvarlig for de ulike fagområdene tar utgangspunkt i vurderinger som er gjort i denne rapporten, 

og legger en plan der dette mangler for å ta området opp til grønn kode. 
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2. Ledelsen må årlig fastsette ambisjonsnivået for Grimstad kommune sin internkontroll i 

forbindelse med det årlige planarbeidet. 

3. Kommunalsjefer og enhetsledere må i forbindelse med tertialrapporter og årsmelding rapportere 

om sitt arbeid med internkontroll. 

 

Videre i rapporten oppsummeres det med at Grimstad kommune har de overordnede 

ledelsesprosesser og –dokumenter er på plass. Hovedutfordringen som skisseres i rapporten var 

bruken av saksbehandlingssystemet Public 360. Her er risikobildet fortsatt i rød sone. Det 

innebærer at saksbehandling foregår utenfor Public 360, og at mange dokumenter ikke 

journalføres og arkiveres i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Selv om det er gjennomført 

en rekke tiltak er det fortsatt klare indikasjoner på at kommunen hadde en vei å gå før dette 

kommer på et tilfredsstillende nivå. Dette ber vurdert som kritisk. Rapporten anbefaling nr. 4 

handler om dette: 
4. Korrekt journalføring og arkivering i Public 360 må få et større fokus i hele ledelseslinjen. Det 

bør settes av mer ressurser til å følge opp med kompetansebygging og spesifikke tiltak i enheter 

hvor dette er sørlig kritisk. 

 

Andre områder som ble vurdert er det IKT- og informasjonssikkerhet som er det mest kritiske 

området. Dette skal spesielt gjelde håndtering av person- og virksomhetsinformasjon. Da 

rapporten ble skrevet var det ikke klare nok retningslinjer i eksempelvis i forbindelse med 

lagring og overføring av personinformasjon, samt at rutiner for databehandleravtaler ikke var 

forankret tydelig nok. Det ble gitt fire anbefalinger om dette: 
5. Korrekt behandling av personsensitiv informasjon vurderes som særlig kritisk med ny 

personvernlovgivning. 

6. Det må legges mer vekt på å implementere de sentrale styringsdokumenter i sektorene og 

enhetene. 

7. Det må sikres at alle styrende dokumenter og rutiner har en konkret systemeier, slik at disse blir 

ajourholdt. 

8. På kritiske områder må det etableres system for interne kontroller og oppfølging, eksempelvis 

anskaffelser. 

 

I møte 07.02.2019 orienterte kommunalsjef Trond-Vegar Johansen og rådgiver Sten Andersen 

om arbeidet med internkontrollen og fremdriftsplanen for de ulike sektorene. Presentasjonen som 

ble holdt følger vedlagt til saken. Av den fremgår det at status på P360 per februar 2019 var: 
- Arkivkunnskap/bruk av P360 fast post på lederskolen 

- Alle skolene har fått tilpassede kurs nov/des 2018 

- Veiledning av enkeltpersoner/grupper 

- Flere heldagssamlinger med ledere, enhetsledere, fagledere og andre med lederoppgaver 

 

 Planen fremover når det gjaldt P360 var: 

 
 

 

Når det kom til bruken av QM+ var status pr. februar 2019: 
- Helse og omsorg 

o Avviksmeldinger og internkontroll i flere år 
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o Kvalitetsbok for sektoren 

- Samfunn og Miljø 

o Bruker det lite, men viser økende interesse 

o Bruker Facilit som internkontrollsystem i dag 

- Kultur og Oppvekst 

o Økende interesse. Er i gang med opplæring på skolene 

- Støttetjenester 

o Økende bruk 

 

Videre ville det være følgende fokusområder på QM+: 

 
 

Det ble videre orientert om IKT Agder sin anskaffelse av et felles kvalitets- og avvikssystem 

hvor avgjørelse ville komme i 2020. 

 

Saksopplysninger: 

Administrasjonen har utarbeidet et notat som følger vedlagt. I notatet står det om tiltak for 

oppfølging av avvikene i innkjøpsreglementet i samfunn og miljøsektoren og arbeidet med 

styrkingen av internkontrollarbeidet. Når det gjelder førstnevnte skriver administrasjonen: 

 
o En oppdatert liste over alle avtaler i alle sektorer skal være klar innen utgangen av uke 42. 

o Skisser til organisering og kapasitetsbehov, samt prosjektrammeverk med kontroll punkter, er 

under diskusjon. Iverksettelse av selve etableringen er satt i bero til etter at budsjettprosessen 

er i havn, men konsept og de første ressursene vil trolig være på plass innen medio januar 

2020. 

o Et samlet porteføljestyre for prosjekter i sektorene etableres i uke 43. Enhetlig 

statusrapportering innføres for alle prosjekter i porteføljen innen utgangen av november. 

o En helhetlig virksomhetsrevisjon av kommunalteknisk avdeling, innenfor samfunn og 

miljøsektoren vil bli utført. Resultatet fra denne revisjonen vil danne grunnlaget for en 

avviksrapport med tilhørende tiltaksplan for enheten. For denne første revisjonen vil vi få 

bistand fra eksternt revisjonsselskap. 

 

Når det kommer til arbeidet med internkontrollen skriver administrasjonen: 
o Revisjonen av kommunalteknisk avdeling vil legge malen for hvordan Grimstad kommune 

skal gjennomføre virksomhetsrevisjoner på generelt grunnlag. Vi vil utpeke og gi opplæring 

til noen nøkkelpersoner i hvordan utføre revisjon basert på denne malen. 

o Vi vurderer samarbeid med andre kommuner om det er formålstjenlig å gjennomføre 

revisjoner hos hverandre for å oppnå prinsippet om «armlengdes avstand» til de som 

revideres. 

o En helhetlig revisjonsplan for Grimstad kommune skal foreligge innen utgangen av januar 

2020. 

o Kommunens enheter og avdelinger vil revideres i henhold til denne planen, med påfølgende 

avviksrapporter og handlingsplaner. 
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o Etablering av et godt kvalitets- og avviks-system er en vesentlig aktivitet for å sikre læring og 

forbedring av arbeidsprosesser. Grimstad kommune har i dag et slikt system (QM+). 

Vi vil sikre at alle funksjoner i Grimstad kommune aktivt bruker dette systemet. 

o Innen utgangen av Q1-2020 skal ledelsens gjennomgang være etablert ihht ISO9001:2015 

rammeverk og skal sikre at Grimstad kommunes kvalitetssystem:  

 er hensiktsmessig og effektivt 

 at det tilfredsstiller myndighetskrav og organisasjonens krav 

 at systemet etterleves og kontinuerlig forbedres 

 er i tråd med organisasjonens strategiske retning 

 sikrer at virksomhetens internkontroll fungerer etter hensikten, og at avvik blir fulgt 

opp på forsvarlig vis. 

 

Administrasjonen vil i møtet kunne orientere om det pågående arbeidet og svare på eventuelle 

spørsmål. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

KS mener at en god kommunal egenkontroll som er koordinert med statlige tilsyn vil kunne gi 

økt læring og effektivitet. Det vil også kunne avlaste kommunen og gjøre behovet for statlige 

tilsyn mindre. Det er da viktig med en god rolleavklaring og godt samspill mellom 

kommunestyret, kontrollutvalg, revisjon og rådmannen. Det er derfor viktig at kontrollutvalget 

holder seg oppdatert på arbeidet med internkontrollen og at for eksempel iverksatte 

forvaltningsrevisjoner er koordinert med interne prosjekter og statlige tilsyn. 

 

For det nåværende kontrollutvalget vil dette være det siste møtet i denne valgperioden. 

Kontrollutvalget har i denne og forrige valgperiode hatt et fokus på styrkingen av 

internkontrollen i kommunen. Sekretariatet mener at det også er viktig at kontrollutvalget i neste 

valgperiode også holder seg orientert om arbeidet internkontrollen for på den måten ha et godt 

samspill mellom egenkontrollen ved kontrollutvalget og rådmannens internkontroll. Sekretariatet 

har derfor innstilt på et vedtak der kontrollutvalget ber om en orientering om arbeidet med 

internkontrollen i oktober 2020. 

 

 
Vedlegg:  

- Presentasjon internkontroll – kontrollutvalget 07.02.2019 

- Notat til kontrollutvalget 17.10.2019 

 

 

Vedlegg til sak 
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45/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Byggesaksbehandling 

 
Arkivsak-dok.  16/05401-37 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 17.10.2019 45/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

Kontrollutvalget vil påpeke viktigheten av at byggesaksenheten kobles på kommunens øvrige 

internkontrollsystem og at det gjennomføres jevnlige evalueringer av internkontrollsystemet i 

enheten. 

 

Videre vil utvalget påpeke viktigheten av at sektorledelsen og enhetsleder sikrer 

implementeringen av internkontrollsystemet.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 27.04.2016 sak 12/16 forvaltningsrevisjonsrapporten 

Byggesaksbehandling utarbeidet av Aust-Agder Revisjon IKS.  

 

Forvaltningsrevisjonsrapporten hadde følgende tre problemstillinger:  

- Er plan og byggesaksbehandlingen i Grimstad kommune av god kvalitet i henhold til formelle 

krav og forventninger?  

- Har Grimstad kommune organisert plan- og byggesaksavdelingen på en måte som sikrer 

kompetanse, kvalitetssikring og uavhengighet?  

- Har Grimstad kommune tilstrekkelige rutiner og praksis når det gjelder evaluering av 

oppfølgingen av politiske og administrative vedtak?  

 

I sin rapport påpeker revisjonen at kommunens saksbehandling i all hovedsak var i henhold til formelle 

krav og forventninger. Kommunen har enkelte rutiner som representerer elementer av et 

internkontrollsystem, men revisjonen konkluderer med at det ikke er organisert og formalisert på en slik 

måte at det kan betegnes som et skriftlig og helhetlig system for internkontroll. I rapporten fremkommer 

det at revisjonen ikke kan finne tilfredsstillende dokumentasjon til å kunne konkludere med om Grimstad 

kommune har fulgt sine tilsynsplikter i 2014, men at det for 2015 var utarbeidet en tilsynsstrategi. 

 

Revisjonen anbefalte på bakgrunn av funnene i rapporten følgende:  

- Det bør iverksettes tiltak for å utarbeide et helhetlig internkontrollsystem for saksbehandlingen i 

byggesaksavdelingen.  

- Det anbefales at tilsynsfunksjonen i kommunen, med grunnlagt i tilsynsstrategien, blir fulgt opp.  

 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken:  

«Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til behandling i kommunestyret med 

følgende forslag til vedtak:  

 

Kommunestyret tar rapporten «Byggesaksbehandling» til orientering og ber rådmannen følge opp 

anbefalingene i rapporten.  
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Kommunestyret ber om at det iverksettes tiltak for å utarbeide et helhetlig internkontrollsystem for 

saksbehandlingen i byggesaksavdelingen. 

 

Kommunestyret ber om at tilsynsfunksjonen i kommunen, med grunnlag i tilsynsstrategien blir fulgt opp.» 

 

Kommunestyret vedtok enstemmig kontrollutvalgets forslag til vedtak. 

 

Kontrollutvalget fulgte opp rapporten i møte 27.04.2017 sak 20/17. I møtet orienterte daværende 

enhetsleder i Byggesaksavdelingen Kai Fagervik om situasjonen i avdelingen og oppfølgingen av 

rapporten. Det kom frem at avdelingen var inne i en overgangsfase med vesentlige endringer i 

bemanningen. Grunnet bemanningssituasjonen og ressurssituasjonen godkjente kommunestyret at antall 

ansatte i avdelingen skulle økes fra 7 til 8 ansatte. Byggesaksenheten fatter rundt 1100 vedtak i året som 

tilsier omtrentlig 5 vedtak hver dag. Enhetsleder orienterte 27.04.2017 at det foreligger maler som skal 

sikre kvaliteten på saksbehandlingen og at det gjennom saks og arkivsystemet er kontroll av 

saksbehandlingsforløpet og saksbehandlingstiden. Videre ble det orientert om at det på bakgrunn av 

ressurssituasjonen ikke var igangsatt noe arbeid med å få på plass et eget internkontrollsystem for 

byggesak.  

 

Det fremgår ikke av kommunens årsmelding hvorvidt det er gjennomført tilsyn i 2016 og om 

tilsynsstrategien er fulgt opp. Enhetsleder for byggesaksavdelingen orienterte derimot i møtet 27.04.2017 

om at det i ifølge tilsynsstrategien for 2016 skulle gjennomføres 20 tilsyn og at det ble gjennomført 

vesentlig flere enn det. 

 

På bakgrunn av administrasjonens orientering i saken fattet kontrollutvalget følgende vedtak i sak 20/17: 

 

«Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning, og forutsetter at kommunen jobber videre med å 

etablere et helhetlig internkontrollsystem for byggesaksavdelingen og gjør det til en del av kommunens 

generelle arbeid med internkontroll.  

 

Kontrollutvalget ønsker en ny orientering om saken i oktobermøtet.» 

 

I kontrollutvalgets møte 26.10.2017 og 07.12.2017 orienterte enhetsleder for byggesaksenheten, 

Toril Smith Konradsen, om arbeidet med å følge opp forvaltningsrevisjonen. Det ble orientert at 

ressurssituasjonen medførte utfordringer med å holde seg ajour samlet sett og at dette gikk på 

bekostning av oppgaver som tilsyn, ulovlighetsoppfølging og lovbestemte 

saksbehandlingsfrister. I møtet 07.12.2018 ble det presentert en fremdriftsplan for oppfølgingen 

av forvaltningsrevisjonen. Av den fremgår det at det utover våren 2018 vil bli iverksatt flere 

tiltak, blant annet oppdatering av tilsynsstrategien og rutine for saksbehandling, mottakskontroll, 

høring og vedtak. Ifølge fremdriftsplanen skulle arbeidet være fullført innen sommeren 2018.  

 

Kontrollutvalget fikk en ny orientering om oppfølgingen av rapporten i sitt møte 06.09.2018. I 

møtet orienterte konstituert enhetsleder Johan Fredrick Høyer-Berntsen om tiltakene som var 

iverksatt siden forrige orientering. Tiltakene omfattet blant annet: 

 
- Egen mappe for byggesak på fellesområdet er oppdatert og ryddet 

- Rutiner for opplæring i sak og arkivsystemet Public 360, mottakskontroll er utarbeidet 

- Rapport for restanser i Public 360 benyttes jevnlig 

- System for ISP for byggesak er etablert 

- Revisjon av maler er nesten fullført 

- Kurs og faglig utvikling for enheten 

- Teambuilding gjennomført i mai 

- Matrikkelføring – vikar som ble ansatt i februar har som hovedoppgave å føre i matrikkelen 

- Forbedre Public 360 

- Revidere gebyrregulativ vil gjøres med budsjett 2019 hvis mulig 



 

 12  

- Endring av delegasjonsreglementet er lagt fram som forbedringspunkt 

 

I tillegg fikk kontrollutvalget fremlagt rutine for fremgangsmåte for saksbehandling i 360, 

sjekkliste ved søknadsgjennomgang og høringsliste. 

I det førstnevnte dokumentet beskrives fremgangsmåten for saksbehandling i 360 grundig. 

Sjekklisten for søknadsgjennomgang er en kontrolliste ved mottak av søknader. Høringslisten er 

oversikt over høringsinstanser ved søknader i forskjellige områder som sjø, nedslagsfelt for 

drikkevann, kulturminner og lignende. 

 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken: 

«Kontrollutvalget ber om å bli orientert om revidert tilsynsstrategi og arbeidet med 

internkontrollen i byggesaksavdelingen i første møte etter nyttår. 

 

Videre anmodes rådmannen om å årlig rapportere på tilsynsvirksomheten sett opp mot 

tilsynsstrategien i tråd med kravene i byggesaksforskriften §15-1. 

 

Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret til orientering der det gjøres oppmerksom at det 

fortsatt gjenstår betydelig arbeid i forhold til kommunestyrets vedtak av 20. juni 2016 sak PS 

92/16. Saken gjelder arbeidet med organisert og formalisert arbeid med internkontroll i 

byggesaksavdelingen samt deres oppfølging av tilsyn og ulovligheter.» 

 

I møtet 07.02.2019 fikk kontrollutvalget forelagt revidert tilsynsstrategi og rapport over 

gjennomførte tilsyn og ulovlighetsoppfølgingen i kommunen. På bakgrunn av dette ble det 

vurdert at forvaltningsrevisjonens anbefaling om tilsynsfunksjonen var fulgt opp og utvalget 

fattet følgende vedtak: 

 

«Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

 

Henvendelsene kontrollutvalget har fått som angår byggesaksenheten blir oversendt avdelingen 

til gjennomgang og orientering. 

 

Kontrollutvalget er fornøyd med oppfølgingen av tilsyn og at det jobbes med internkontrollen, 

men at det fortsatt arbeid som gjenstår på internkontrollen. 

 

Kontrollutvalget ønsker å få en ny orientert om arbeidet med internkontrollen i oktober 2019.» 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Etter forrige orientering gjenstår det nå å følge opp rapportens første anbefaling om å iverksette 

tiltak for å utarbeide et helhetlig internkontrollsystem for saksbehandlingen i 

byggesaksavdelingen. I tillegg har kontrollutvalget i sitt møte 20.06.2019 sak 30/19 pkt. 1A bedt 

om å få en orientering i oktobermøtet om praksisen byggesaksenheten benytter for å avgjøre 

saker som «prosessuelle beslutninger».  

 

Administrasjonen har oversendt et notat som beskriver internkontrollen i byggesaksenheten, 

hvordan egen saksbehandling kontrolleres og hvordan enheten følger opp tilsyn. Det vises også i 

notatet til flere dokumenter som sikrer kvaliteten i saksbehandlingen og er en del av 

internkontrollen i avdelingen. Dokumentet deler inn saksbehandlingen inn i fem ulike faser som 

illustreres slik: 
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Fase 1: 
Byggeønske

:

•Spørsmål

•Veiledning

Fase 2: 
Søknad

Fase 3: 
Mottakskontrol

l

Fase 4: 
Saksbehandling

Fase 5: Avslutte 
sak

•Utsending

•Underretning

•Fakturering

 

Videre blir det i dokumentet redegjort for risikoområder i de enkelte fasene samt tiltak for å 

redusere risikoen. Det vil under bli kort beskrevet risikoområdene som er fremhevet samt 

tiltakene som er iverksatt for å redusere risikoen på de enkelte områdene. 

 

I fase 1 Byggeønske fremheves det følgende risikoområder: 

 Byggesakstorget er ikke bemannet (ons + fre) 

 Saksbehandler på byggesakstorget klarer ikke ta unna alle henvendelser 

 E-post til byggesakstorget eller saksbehandler blir ikke journalført 

 Feil eller uriktig veiledning 

 Det blir gitt muntlige svar som ikke kan etterprøves 

 

Tiltak som beskrives i dokumenter er for eksempel fordeling av åpningstid for byggesakstorget 

utover uka og at enheten vurderer fortløpende og endres ved behov. Ifølge arbeidsbeskrivelsen 

for byggesakstorget vil alle henvendelser som mottas av saksbehandler på byggesakstorget følge 

saksbehandleren til neste dag hvis ikke de blir besvart ut. Enheten bruker kommunens generelle 

rutine for arkivering og enhetsleder skal rapportere på arkivering i tertialrapport. Det stilles høye 

kompetansekrav ved stillingsutlysninger. Alle ansatte skal følge rutine for saksgang og det 

praktiseres en uformell «karantene- og opplæringstid» før nyansatte betjener byggesakstorget. 

 

I fase 2 Søknad fremheves risikoområdene: 

 Manglende journalføring dersom søknaden leveres direkte til byggesakstorget/saksbehandler 

 Søknaden er mangelfull 

 Uforholdsmessig lang tid før saken/søknaden blir tildelt en saksbehandler 

 

For å redusere risikoen følger det av rutine for saksgang at saker mottatt direkte til saksbehandler 

skal videresendes for arkivering til postmottak/AKST. Kommunens generelle retningslinjer for 

arkivverdig dokumenter gjelder for enheten. En egen sjekkliste for søknadsgjennomgang som 

skal følges. Intern fordeling av saker administreres av enhetsleder. 

 

I fase 3 Mottakskontroll fremheves risikoområdene: 

 Uforholdsmessig lang tid før mottakskontrollen foretas 

 Mangler overses 

 Nødvendig høringsrunde/-instans uteglemmes 

 

Tiltak som beskrives er for eksempel rutine for gjennomføring av mottakskontroll som skal 

gjennomføres snarest mulig fra mottatt dato. Rutine for saksgang sier også at mottakskontroll 

skal utføres raskt etter mottak. Det er egen sjekkliste ved søknadsgjennomgang som skal sikre at 

mangler ikke overses. Det foreligger to dokumenter om aktuelle høringsinstanser ved 

byggesaksbehandling. 

 

I fase 4 Saksbehandling fremheves risikoområdene: 

 Uriktig lovanvendelse 

 Uriktige vurderinger – uriktig konklusjon 
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 Ilegger feil/uriktig saksbehandlingsgebyr 

 Saksbehandlingsfeil 

 

Tiltak som beskrives for å redusere risikoen er for eksempel at ingen vedtak sendes ut fra 

enheten før disse er kontrollert og godkjent av enhetsleder. Saksfremstillinger til politiske utvalg 

skal i tillegg godkjennes av sektorsjef. Dette er i tråd med gjeldende rutine for saksgang. I 

ytterste konsekvens vil dette ivaretas av den alminnelige klageadgangen. 

 

I fase 5 Avslutte sak fremheves risikoområdene: 

 Overskredet saksbehandlingstid 

 Glemmer kopi til enkeltstående parter/høringsinstanser 

 Glemmer å legge ved orientering om klageadgang 

 Vedtak «kommer bort» i posten 

 Glemmer å oversende saken til andre som skal følge den videre (eks. gebyravdeling, 

oppmålingsavdeling, fylkesmannen, etc.) 

 Glemme oppmelding av saken til TU 

 Regning blir ikke sendt fra kommunens gebyravdeling 

 Gebyr blir ikke innbetalt av den ansvarlige 

 

Tiltak som nevnes for å redusere risikoen er for eksempel prosedyre for framgangsmåte for 

saksbehandling i P360. Når forløpsbeskrivelser benyttes i alle sakstyper vil saksbehandler ha 

oversikt over saksbehandlingstidene pr. sak i P360. Orientering om klageadgang blir generert 

automatisk til alle vedtak som opprettes av saksbehandler. Saksbehandling skjer i P360 som 

benytter «svar ut-løsning» via altinn.no. Her loggføres tidspunkt for når vedtak er 

tilgjengeliggjort for partene, når dokumentet er blitt åpnet og av hvem. Blir det ikke åpnet i 

altinn.no blir det automatisk skrevet ut og sendt per post.  Fakturagrunnlagene som utarbeides 

oversendes gebyravdeling via P360. her avskrives det av saksbehandler når faktura er utsendt og 

status kan dermed etterprøves i hver enkelt sak. Gebyr som ikke blir betalt følges opp av 

kommunens prosedyre for innkreving av kommunale gebyrer.  

 

Det vises for øvrig til det vedlagte dokumentet for mer detaljer. Her fremgår det at interkontroll 

utover det som er beskrevet i dokumentet bør inngå som en del av internkontrollen generelt i 

Grimstad kommune. 

 

Administrasjonen vil i møtet kunne svare på eventuelle spørsmål om saken.  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget kan vurdere på bakgrunn av informasjonen fra administrasjonen om videre 

oppfølging av internkontrollen skal bli en del av oppfølgingen av den generelle internkontrollen i 

kommunen som man blir orientert om i dette møtet. 

 

Av dokumentet kan det se ut til at det er gjennomført en risikovurdering av 

saksbehandlingsprosessen og de ulike fasene. Det er videre beskrevet tiltak for å redusere 

risikoen, og enhetsleder gjennomfører kontroll av alle vedtak før de sendes ut. Det er mulig å 

dele inn et internkontrollsystem i 5 ulike deler. Det første er et internt kontrollmiljø som går på 

organisasjonens verdier, integritet, kompetanse, driftsform og ledelsens fordeling av ansvar. De 

neste to punktene er risikovurderinger og kontrollaktiviteter. Risikovurderinger er identifikasjon 

og analyse av prosesser og driften for å for å avdekke sannsynligheten for feil og konsekvenser 

ved feil som kan hindre organisasjonen å nå sine målsettinger. Utfra dokumentet om 

internkontrollen som administrasjonen har utarbeidet kan det se ut til at det er vurdert risiko, 
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iverksatt tiltak for å redusere risikoen og det er kontrollaktiviteter ved flere av tiltakene. Et 

eksempel på kontrollaktivitet er for eksempel at enhetsleder skal kontrollere og godkjenne alle 

vedtak. Samtidig blir det for eksempel ikke redegjort for hvilke kontrollaktiviteter som utføres 

når det kommer til journalføring og arkivering utover at ansatte skal følge kommunens rutiner og 

leder rapporterer på arkivering i tertialrapporter. Av 2. tertialrapport fremkommer det «All 

saksbehandling ved enheten gjennomføres ved bruk av P360».  

 

Det neste delen av et internkontrollsystem er kommunikasjon og informasjonsdeling. Dette går 

ut på at viktig informasjon identifiseres, fanges opp og formidles til ansatte slik at man er i stand 

til å utøve sitt ansvar i tråd med forventingene gitt av leder og rutiner. Videre er det viktig at 

ansatte må motta et klart budskap fra ledelsen om at ansvaret for kontroll må tas alvorlig og de 

enkelte må forstå sin egen rolle i det internkontrollsystemet samt at informasjon kan formidles 

oppover i systemet. Det at enhetsleder kontrollerer alle vedtakene kan sies å være en mulighet 

for leder å identifisere utfordringer og problemstillinger. Det fremkommer ellers lite om hvordan 

det rapporteres videre, men det står at internkontroll utover det som er beskrevet vil bli håndtert 

av kommunens generelle internkontrollsystem. Et eksempel på dette er for eksempel 

rapportering i tertialrapporter.  

 

Det siste delen av et internkontrollsystem er ledelsens oppfølging og overvåking. Dette er 

systemer for å overvåke prosesser og effektivitet kontinuerlig som en del av den daglige 

ledelsen. Videre er det viktig at det gjennomføres evalueringer basert på risikovurderingene og 

de tiltak som er iverksatt for å redusere risikoen. Det fremkommer lite informasjon om 

evaluering av tiltakene og det er viktig at dette gjøres for å vite om tiltakene som er iverksatt 

fungerer eller om risikobildet har endret seg.  

 

Som beskrevet over har det oversendte interkontrolldokumentet mange av de elementene som et 

internkontrollsystem bør ha og for den enkelte saksbehandler vil det være et nyttig verktøy. Det 

er viktig at ledelsen også evaluerer tiltakene som iverksettes, om disse reduserer risikoen eller 

om det bør iverksettes andre tiltak og kontrollaktiviteter for å sikre at byggesaksenheten når sine 

målsettinger.  

 

Det har vært en del utbytting av enhetsledere for avdelingen i denne valgperioden og 

enhetslederen som har utarbeidet internkontrollsystemet som skal implementeres jobber ikke 

lenger i kommunen. Det er viktig at sektorledelsen og ny enhetsleder håndterer denne risikoen og 

sikrer en vellykket implementering av internkontrollsystemet. 

 
Vedlegg:  

- Internkontroll - byggesaksenheten 

 

 

Vedlegg til sak 
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46/19 Orientering om 2. tertialrapport 2019 Grimstad kommune 

 
Arkivsak-dok.  19/15913-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 17.10.2019 46/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar tertialrapporten til orientering. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget behandler ikke tertialrapporter fra rådmannen, bare årsregnskapet. Som et ledd i 

å sikre egenkontrollen knyttet til at kommunens økonomiske forvaltning foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak mv. (kommuneloven §77 pkt. 4), vil det likevel være naturlig 

at kontrollutvalget holder seg oppdatert om den økonomiske situasjonen og utfordringer gjennom 

året. 

 

Rådmannen skriver i sammendraget fra tertialrapporten: 

 

«Rådmannen vurderer det som sannsynlig at endelig årsresultat 2019 vil bli negativt. 

Merforbruket antydes til 10-15 mill. kroner.  

 

Grimstad kommune har et merforbruk på 28 mill. kroner i forhold til periodisert budsjett ved 

utgangen av 2. tertial. Merforbruket gjelder i all hovedsak merforbruk av lønn sammenliknet 

med hva budsjettet gir rom for. Lønn og sosiale utgifter utgjør 88% av merforbruket (24,7 mill. 

kroner). Samlet sett har alle sektorene (sum netto driftsutgifter) et avvik i forhold til budsjett på 

19,2 mill. kroner. Helse- og omsorgssektoren har et merforbruk på 12,3 mill. kroner og kultur- 

og oppvekstsektoren har et merforbruk på 9,3 mill. kroner. Stab og støtte har et mindreforbruk på 

2 mill. kroner, mens samfunns- og miljøsektoren har et mindreforbruk på 0,9 mill. kroner. 

Kommunens fellesområde ligger 2,8 mill. kroner i pluss.  

 

Totalt for finansområdet er det en periodisert mindreinntekt på 7,9 mill. kroner. Grimstad 

kommune har for perioden januar til og med august 2019 en skatteinngang (inntektsskatt og 

formueskatt for personer) på 389,6 mill. Dette utgjør kr. 16 761 per innbygger (innbyggertallet er 

23 246 per 1. januar 2019). Rådmannens budsjettforslag for 2019 var 93,0 %. Dette ble økt noe 

av kommunestyret i salderingen for vedtatt budsjett i desember 2018 til 93,8 % Etter 1. tertial 

2019 var skatteinngangen 88,0 % mens den nå etter 2. tertial er 86,5 %. Rådmannen ser behov 

for å justere skattebudsjettet i Grimstad ned ytterligere fra kr. 630,0 mill. til kr. 605,0 mill. 

(minus 25,0 mill.). Inntektsutjevningen foreslås økt fra kr. 56,0 mill. til kr. 73,0 mill. (pluss 17,0 

mill.). Samlet årsbudsjett skatt og inntektsutjevning blir da kr. 678,0 mill. (totalt minus kr. 8,0 

mill.).  
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Rådmannen foreslår kun å justere budsjettet på finansområdet i 2.tertial. Slik bildet ser ut etter 

2.tertial så er det sannsynlig at Grimstad kommune vil få et negativt resultat ved årsslutt. 

Eventuelle merinntekter på finansområdet (pensjon og inntektsutjevning fra skatteinngang i 

landet for øvrig) vil mest sannsynlig ikke kunne dekke opp for merforbruket i sektorene som i all 

hovedsak gjelder helse- og omsorgssektoren og kultur- og oppvekstsektoren.  

 

Samlet fravær for hele kommunen viser en økning til 8,7 % for 2. tertial 2019, mot 7,7 % i 2. 

tertial 2018. Det er viktig å merke seg at denne forskjellen i stor grad kan forklares med at tallene 

er hentet fra ulike rapporteringssystemer, som beregner sykefravær på ulik måte. Avviket 

mellom de to rapporteringssystemene er på ca. 1 %. Det vil dermed si at sykefraværet fra 2018 til 

2019 har vært på et stabilt nivå. Vi ser likevel at helse- og omsorgssektoren har en reell økning i 

sykefraværet sammenliknet med samme periode i fjor.» 

 

 

Administrasjonen er invitert til møtet for å orientere om 2. tertialrapport og svare på eventuelle 

spørsmål. 

 

 

 

 
Vedlegg:  

- 2. tertialrapport 2019 Grimstad kommune 

- Driftsenhetenes rapporter 2. tertialrapport 2019 

- Oppfølging av politiske vedtak 2 tertial 2019 

- Finansvedlegg 2 tertialrapport 2019 

- Fondsoversikt 2. tertialrapport 2019 
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47/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen om Budsjettering og 

økonomistyring i helse og omsorg 

 
Arkivsak-dok.  17/14988-11 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 17.10.2019 47/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 23.04.2018 sak 17/18 forvaltningsrevisjonen om 

budsjettering og økonomistyring i helse og omsorg. I kommunestyrets vedtak ble rådmannen 

bedt om å gi en skriftlig tilbakemelding på oppfølgingen av rapporten til kontrollutvalget innen 

juni 2019.  

 

Hensikten med forvaltningsrevisjonen var å belyse budsjettprosessen avgrenset til sektor for 

helse og omsorg i Grimstad kommune, og om utarbeidet budsjett dannet grunnlag for 

tilfredsstillende økonomistyring. Forvaltningsrevisjonen hadde følgende problemstillinger 

 
1. Hvordan utarbeides årsbudsjett for helse- og omsorgssektoren i Grimstad kommune og er 

budsjetteringsprosessen organisert på en slik måte at den danner grunnlag for tilfredsstillende 

økonomistyring? 

2. Har Grimstad kommune etablert rutiner som sikrer tilfredsstillende økonomistyring innen helse- 

og omsorgssektoren, og opplever personer med budsjettansvar at de har tilstrekkelig kompetanse 

for å ivareta dette ansvaret? 

 

For å besvare problemstillingen har revisjonen intervjuet kommunens øverste administrative 

ledelse, sektorledelse, enhetsledere i helse og omsorg samt øvrig nøkkelpersonell fra 

støttetjenestene som har vært involvert i budsjettprosess og oppfølging av enhetenes 

økonomistyring. Utover intervjuene har revisjonen også gjennomført dokumentstudier av 

kommunens rutiner og retningslinjer på området. 

 

Revisjonen skriver at enhetslederne i helse og omsorg i det store og hele har en positiv 

opplevelse av gjennomføringen av budsjettprosessen for 2018. Det har fremkommet forhold og 

områder med potensiale for forbedringer, men revisor mener det er naturlig når man i større grad 

har involvert enhetslederne i prosessen. Dette er blant annet knyttet til informasjon, 

forutsigbarhet og involvering på spesifikke stadier i budsjettprosessen.  Revisjonen mener det er 

udelt positivt med mer involvering siden dette også er mer forpliktende når det kommer til 

økonomistyring. Videre skriver revisjonen at de opplever at rådmannen i høy grad har tatt 

eierskap til ansvaret for å utarbeide et budsjett i tråd med forventinger som gis av 

kommuneloven. 

 

Tidligere tilnærminger til budsjettering har vært preget av knappe rammer og vært en form for 

disiplinering knyttet til enhetenes bruk av økonomiske midler. «Nedenfra og opp» tilnærming er 
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en form for budsjettering som kan være fornuftig å bruke for å skape et realistisk bilde av 

driftskostnader på et gitt tidspunkt. Revisjonen ser indikasjoner på at arbeidet har avdekket 

inkonsistens mellom antatte kostnader og faktiske kostnader til drift, særlig med hensyn til 

årsverksrammer. Kritikken mot «nedenfra og opp» budsjettering vil være at risikoen for at krav 

til effektivisering og kutt viskes ut gjennom tilsvarende økte budsjettkrav fra enhetene, samt at 

det bygges opp økonomiske buffere på enhetsnivå som gir indre handlingsrom for politiske 

prioriteringer. Revisjonen skriver at i budsjettdokumentet for 2018 er tidligere kutt som var lagt 

inn blitt reversert som følge av budsjettering «nedenfra og opp».  

 

Gjennomgangen av kommunens budsjettdokumenter viser at det er en utstrakt bruk av 

risikovurderinger og at det er gjort gode vurderinger for flere enheter i helse- og 

omsorgssektoren. Det har vært vanskelig for revisor å bringe på det rene hvilke tiltak som er satt 

inn for å redusere risiko da dette i liten eller ingen grad er omtalt. Tettere oppfølging av enhetene 

gjennom oppfølgingsmøter kan være et godt eksempel på tiltak i denne sammenhengen. 

Revisjonen har registrert at utviklingen i bruken av midlertidige ansatte forholdsmessig har en 

større økning enn faste ansatte i de senere år. Sett i sammenheng med synkende sykefravær 

skaper det noe usikkerhet til realismen i årsverksbudsjettering. En utilsiktet konsekvens av rigid 

årsverksstyring kan være at enhetsledere som følge av begrensninger i tildelt årsverksramme 

finner andre løsninger enn faste tilsatte gjennom eksempelvis økt bruk av midlertidige ansatte 

eller kjøp av tjenester. Revisjonen presiserer at det er forhold ved rapportering av årsverkstall 

som kan skape usikkerhet til faktiske kostnader hvis det kalkuleres inn forhold omkring 

refusjoner knyttet til rettighetsbasert permisjoner og langtidssykefravær. 

 

Under problemstilling nummer to skriver revisjonen at det er flere forhold under gitte 

forutsetninger for god økonomistyring som er tilfredsstillende, men det er imidlertid enkelte 

forhold som vies mer oppmerksomhet grunnet den risikoen de danner. Et eksempel på dette er at 

flere enhetsledere opplever det som utfordrende å finne tid i den daglige utøvelsen av ledelse. 

Videre skriver revisjonen at det er direkte bekymringsfullt at et flertall av enhetslederne i liten 

grad opplever at det gjennomføres evaluering av måloppnåelse all den tid sektoren har etablert et 

omfangsrikt sett av mål fordelt på enhetene. 

 

Gjennom utarbeidet dokumentasjon om policy for internkontroll og fullmaktsmatrise har 

Grimstad kommune på mange områder lagt til rette for en enkel forståelse av ansvar og 

myndighet på de ulike nivåene i organisasjonen. Det var etter revisjonens vurdering en betydelig 

svakhet at arbeidet som ble startet i 2012 på enkelte nivåer ikke oppfattes som implementert. 

Revisjonen bemerket i rapporten at det i liten grad var skriftliggjort ansvar og myndighet knyttet 

til beslutninger, dette kan påvirke enhetens økonomi.  

 

Revisjonen har en opplevelse av at enhetslederne har en god forståelse for eksisterende 

styringsverktøy i kommunen med ustrakt forståelse for årsverksrammer og de utfordringer som 

følger med. Det er videre en positiv oppfatning omkring utviklingen av tilrettelegging av 

informasjon og kommunikasjon i sektoren og med den øvrige administrasjonen. Det var en udelt 

positiv opplevelse med større involvering i utarbeidelsen av budsjett som senere danner grunnlag 

for tilfredsstillende økonomistyring. 

 

Revisjonen anså en bestiller-utfører modell med bestillerenheten som fatter vedtak og enhetene 

som leverandør som et særlig risikoområde i et økonomistyringsperspektiv. Dette fordi enheten 

som gjør vedtak i utgangspunktet ikke bærer den økonomiske konsekvensen av vedtaket. Det er 

pekt på et forbedringspotensial knyttet til dialog mellom bestiller og utfører for å finne mest 

mulig effektive iverksettinger av vedtak. En reetablering av oppfølgingsmøter mener revisjonen 

er nødvendig og positivt for å sikre god økonomistyring. Oppfølgingsmøter kan også være en 
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arena for læring og utvikling med rom for å ta opp usikkerhet og risiko. Revisjonen skriver at en 

rask implementering av policy for internkontroll og fullmaktsmatrise, samt hyppig 

gjennomføring av oppfølgingsmøter vil danne et grunnlag for å kunne sikre en tilfredsstillende 

økonomistyring. 

 

På bakgrunn av sine funn kom revisjonen med følgende anbefalinger: 

 
- Årsverksstyring fremstår i budsjettsammenheng som et av de mest sentrale politiske 

styringsverktøyene for helse- og omsorgssektoren. For å i størst mulig grad sikre realistisk 

budsjettmessig beslutningsgrunnlag, anbefaler revisjonen at administrasjonen etablerer et mer 

detaljert og forståelig personalbudsjett som i større grad konkretiserer innholdet i budsjetterte 

årsverk og som viser planlagt bruk av midlertidige tilsatte. 

 
- Basert på forelagt årsverksutvikling er det revisjonens anbefaling at Grimstad kommune 

etablerer tilstrekkelig rapporteringsrutiner som kan ivareta en tilfredsstillende årsverksstyring, 

hvor forholdet mellom budsjetterte årsverk og faktiske forbrukte årsverk som minimum bør 

fremgå. 

 

- Revisjonen anbefaler at Grimstad kommune umiddelbart iverksetter implementering av 

dokumentasjon og rutiner som kan danne rammer for kommunens beskrivelser av internkontroll, 

fullmakter, ansvar og myndighet. 

 

Rådmannen ga en høringsuttalelse til forvaltningsrevisjonen og denne er gjengitt på side 84 i 

rapporten. Rådmannen merket seg mangel på risikodempende tiltak, oppfølging og presisering 

av innsparingskrav og oversikt over årsverksvekst og –styring. Rådmannen skriver at det er 

startet en gjennomgang av ressursstyringsmodellen og bestiller/utførermodellen for å forbedre 

forutsigbarhet og økonomisk kontroll i tjenesten. Videre at enhetslederne har hatt ledersamtaler 

og hatt gjennomgang av gjeldende fullmaktsmatrise med kommunalsjefen. Lederavtalene skal 

suppleres med avtalte tiltak før signering. Avslutningsvis skriver rådmannen at hun vil sikre at 

foreslåtte tiltak blir omsatt til rutiner og praksis. 

 

Kontrollutvalget behandlet rapporten 23.04.2018 og fattet følgende vedtak i saken: 

 

«Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender saken til kommunestyret med 

følgende forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Budsjettering og økonomistyring i helse og 

omsorg til orientering og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger om å: 
- Etablere et mer detaljert og forståelig personalbudsjett som i større grad konkretiserer innholdet 

i budsjetterte årsverk og som viser planlagt bruk av midlertidige tilsatte. 

- Etablere tilstrekkelige rapporteringsrutiner som kan ivareta en tilfredsstillende årsverksstyring, 

hvor forholdet mellom budsjetterte årsverk og faktiske forbrukte årsverk som minimum fremgår. 

- Umiddelbart iverksette implementeringen av dokumentasjon og rutiner som danner rammer for 

kommunens beskrivelser av internkontroll, fullmakter, ansvar og myndighet. 

 

Kommunestyret ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding om oppfølgingen av rapporten til 

kontrollutvalget innen juni 2019.» 

 

Kommunestyret behandlet saken 07.05.2018 og vedtok enstemmig kontrollutvalgets vedtak. 

 

I tråd med kommunestyrets vedtak orienterte kommunalsjef Aase Hobbesland i kontrollutvalgets 

møte 08.05.2019 om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen og omstillingsprosjektet i helse og 
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omsorgsektoren. Av den skriftlige tilbakemeldingen kommer det frem forvaltningsrevisjonen har 

vært en viktig forståelsesramme for hvorfor strukturarbeidet har måtte ha høy prioritet og 

gjennomføringskraft. Rapporten viste tydelig at fokus på budsjett-/regnskapsforståelse burde få 

økt oppmerksomhet og at det i budsjettprosessene må vær en større involvering av ledere på 

ulike nivå i organisasjonen. Videre står det at sektoren har en hypotese om at det kan ligge et 

økonomisk potensiale ved å endre opplegg for bemanning av turnusene, kalenderturnuser, innleie 

av vikarer, bruk av vikarbyrå, kjøp av tjenester, rutiner for rapportering av ressurskrevende 

tjenester fra kommunen, tydelige organisatoriske linjer, klar lederstruktur, faste møterekker, 

budsjettrapportering og fokus på internkontroll. 

 

Det var jobbet fram en ny organisasjon med tydelige leder- og ansvarslinjer. Alle lederne i HO-

sektoren har fult ansvar for Personal-økonomi-Fag og informasjonsansvar. Alle lederne i 

sektoren er nå i 100% administrative stillinger og har fått et lederspenn som bør kunne håndteres 

under forutsetning av videre fokus på opplæring, struktur, system og lederstøtte. Alle 

enhetsledere har inngått lederavtaler hvor fullmaktsmatriser er en del av avtalen. 

 

Videre er det innarbeidet månedlig rapporteringsregimer og oppfølgingsmøter opp mot 

budsjett/HR/internkontroll. Det er utarbeidet matrise for digital økonomirapportering. 

Budsjettall, oversikt på forbrukt årsverk samt sykefravær hentes månedlig direkte ut av Stratsys. 

Dette danner grunnlag for månedlige rapporter og oppfølgingsmøter på avdelings- og 

enhetsledernivå samt rådmannsnivå. Det er også utarbeidet mal for virksomhetsplan som er lagt 

inn i Stratsys. Det vises forøvrige til den komplette skriftlige tilbakemeldingen til 

kontrollutvalget som ligger i sakspapirene til møte 08.05.2019 sak 20/19. 

 

Kontrollutvalget vedtok i sak 20/19 å be om en oppdatert rapport om oppfølgingen av 

budsjettering og økonomistyring i helse og omsorg i oktober 2019. 

 

Saksopplysninger: 

Kommunalsjef Aase S. Hobbesland har utarbeidet et notat til kontrollutvalget som en 

tilbakemelding på arbeidet med oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen og dette følger vedlagt. I 

tilbakemeldingen kommer det frem at etter 2.tertialrapport og utviklingen i budsjettprognosen er 

enhetene/avdelingene bedt om å redegjøre for årsverksutviklingen. Dette for å bedre kunne 

analysere hvorfor prognosen relativt raskt har endret seg. Den enkelte enhet/avdeling ble også 

bedt om å skissere hvilke tiltak som er iverksatt for å bremse den negative budsjettutviklingen. 

Ledere og medarbeidere jobber kontinuerlig for å holde budsjettrammene. Det skal gjennomføres 

månedlige økonomiske rapporteringspunkter på avdelings-, enhetsleder- og kommunalsjefsnivå. 

Merforbruket per 2 tertial skyldes ifølge kommunalsjef i hovedsak økt sykefravær og økning i 

antall søknader om BPA. Det er gjennomført kartlegging i alle avdelingene for å kontrollere at 

opprettede årsverk i turnusene er lagt i henhold til budsjett, det samme gjelder for administrative 

stillinger. Når det kommer til rutine- og systemutvikling har det blitt jobbet med å utvikle 

hensiktsmessige system rundt de ressurskrevende tjenestene. Det er utviklet rutiner for å ha 

kontinuerlig oversikt over antall brukerrettede timer. Når det gjelder møtestrukturer er det fokus 

på månedlige oppfølgingsmøter om budsjett/HR/internkontroll og det er jevnlige prosjektmøter 

for å følge opp prosjektporteføljen. Kommunalsjef skriver at det ikke er funnet at 

enhetene/avdelingene går utover tildelte årsverksrammer, bortsett fra Berge Gård Senter og 

Frivolltun omsorgsboliger. Det er grunnet store omstillingskrav på de to enhetene vært 

nødvendig med ombemanning slik at man får iverksatt turnus etter vedtatte rammer. Det er ved 

disse to enhetene det foreslås å tilføre omstillingsmidlene vedtatt i budsjett 2019 for å bidra til 

gjennomføringen av omstillingen. Alle enhetene er blitt pålagt å nøye vurdere all innleie av 

vikarer og ekstrahjelp, men innenfor grensen av nødvendig helsehjelp.  
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Avslutningsvis i notatet oppsummerer kommunalsjef: 

 
«Det jobbes på bred front for å forbedre sektorens driftsøkonomi. Målet er at vi skal forbedre vårt 

økonomiske resultat og samtidig opprettholde gode helse- og omsorgstilbud til kommunens innbyggere. 

Bruker- og pasienttilbudet bør skjermes så langt det er mulig. Men det er et faktum at vår sektor bruker 

mer midler enn hva vi har til disposisjon. Bestillingen fra kommunestyret er at vi skal levere tjenester 

innenfor tildelt økonomisk ramme. Situasjonen er krevende, men vi har tro på at grepene som gjøres vil 

ha effekt med tanke på styring og kontroll. 

Kommunestyret forutsetter årlige effektiviseringstiltak. Agenda Kaupang-rapporten peker på mulige 

områder for ytterligere effektivisering, hvor effektiv boligmasse vil være avgjørende for framtidig 

driftskontroll. Det er her vi mener at de gode langsiktige løsningene vil ligge. 

 

For å lykkes med driftskontroll er sektoren er avhengig av tilgjengelige og operative støttetjenester 

innenfor HR, økonomi samt analysekapasitet for å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag. Fokus på 

systematikk og logistikk vil framover bli meget viktig. 

Framover må vi sette på dagsorden en diskusjon om forventninger fra politikere, innbygger, 

brukere, pasienter, pårørende, medarbeidere, tillitsvalgte og ledere. En slik 

forventningsavklaringsprosess vil være viktig opp mot framtidige prioriteringer og 

dimensjonering av kommunens tjenester» 

 

Administrasjonen vil i møtet kunne orientere om notatet og svare på eventuelle spørsmål. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget skal i denne saken ta stilling til om forvaltningsrevisjonens anbefalinger har 

blitt fulgt opp og saken dermed kan avsluttes. Revisor sine anbefalinger går på at kommunen 

etablerte et mer detaljert og forståelig personalbudsjett som konkretiserte innholdet i budsjetterte 

årsverk og viste planlagt bruk av midlertidige tilsatte. Videre etablere rapporteringsrutiner som 

ivaretar en tilfredsstillende årsverksstyring hvor forholdet mellom budsjetterte årsverk og 

faktiske forbrukte årsverk som minimum bør fremgå. Videre at man implementerte 

dokumentasjon og rutiner som danner rammer for kommunens beskrivelser av internkontroll, 

fullmakter, ansvar og myndighet.  

 

Det kan utfra det som kommunalsjef skriver i sitt notat til både møte 02.05.2019 og dette møtet 

at det er iverksatt tiltak for å få et mer detaljert og forståelig personalbudsjett samt at det 

rapporteres på årsverk månedlig gjennom Stratsys. Det beskrives også flere rutiner for 

økonomistyring og rapportering. Kontrollutvalget bør derfor diskutere hvorvidt disse tiltakene er 

en tilfredsstillende oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten og dens anbefalinger. Saken 

legges derfor frem uten forslag til vedtak, men sekretariatet kan i møtet bistå med utformingen 

av et vedtak. 

 
Vedlegg:  

- Forvaltningsrevisjonsrapport Budsjettering og økonomistyring i helse og omsorgssektoren 

- Oppfølgingsnotat til Kontrollutvalget oktober 2019 

Vedlegg til sak 
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48/19 Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2019 

 
Arkivsak-dok.  19/15820-2 

Arkivkode.  216  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 17.10.2019 48/19 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar den overordnede revisjonsstrategien for 2019 til orientering. 

 

Saksopplysninger: 
Kommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i revisjonsarbeidet. De 

bestemmelser revisor skal følge er i hovedsak:  
- Kommuneloven med forskrifter  

- Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.  

- Internasjonale revisjonsstandarder (International Standards on Auditing – ISA)  

 

Revisjon av kommunen utgjør i henhold til forskrift om revisjon to hovedoppgaver: regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon. Aust-Agder Revisjon IKS er valgt som revisor for Grimstad kommune og har avtale 

om å levere disse tjenestene for kommunen.  

 

Overordnet revisjonsstrategi 2019 er et overordnet planleggingsdokument for gjennomføring av 

regnskapsrevisjon i regnskapsåret 2019. Formålet med revisjonsstrategien er å planlegge tilstrekkelig og 

effektive revisjonshandlinger for regnskapsrevisjon. Revisjonsstandarden ISA 300 «Planlegging av 

revisjon av et regnskap» ligger til grunn for vedlagt dokument.  

 

Den overordnede revisjonsstrategien, sammen med revisjonens øvrige muntlige og skriftlige 

rapporteringer, skal dekke kravene som stilles til dokumentasjon av revisjonens prioriteringer 

innen regnskapsrevisjon. Dokumentet er også en hjelp til å oppfylle kontrollutvalgets tilsyns- og 

påseansvar overfor revisjonen. Kontrollutvalget påseansvar omfatter ikke en faglig vurdering av 

revisjonens utførelse, fordi det er revisor som har det faglige ansvaret for gjennomføringen av 

revisjonen 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet mener den overordnede revisjonsstrategien, sammen med revisjonens øvrige muntlige og 

skriftlige rapporteringer, dekker kravene som stilles til dokumentasjon av revisjonens prioriteringer innen 

regnskapsrevisjon. Dette dokumentet er også en hjelp til å oppfylle kontrollutvalgets tilsyn- og påseansvar 

overfor revisjonen.  

 

Overordnet revisjonsstrategi er revisors dokument og skal bare tas til orientering av 

kontrollutvalget 
Vedlegg:  

- Overordnet revisjonsstrategi 2019 Grimstad kommune 

Vedlegg til sak 
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49/19 Evaluering av kontrollutvalgets sin virksomhet i denne valgperioden 

 
Arkivsak-dok.  19/15915-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 17.10.2019 49/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget er nå på slutten av sin periode. I løpet av perioden har kontrollutvalget fått noen 

erfaringer og kunnskaper om hvordan kontrollutvalget og sekretariatet jobber, og hva som 

eventuelt kunne vært forbedret i neste periode. Kontrollutvalget sitter kanskje også igjen med 

noen innspill om samspillet mellom kontrollutvalg og revisjon, rådmannen og kommunestyret. 

 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg, og har en sentral rolle i kommunens egenkontroll. For å 

ivareta denne rollen har utvalget omfattende oppgaver og vid innsynsrett i kommunale forhold. 

Kontrollutvalget kan foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å ivareta sin 

kontrolloppgave på vegne av kommunestyret. 

 

Kontrollutvalgets mandat er å føre kontroll og tilsyn med forvaltningen. Som en del av dette 

generelle kontrollansvaret er utvalget tillagt enkelte konkrete oppgaver. Kontrollutvalget skal: 
- gi uttalelse om kommunens årsregnskap 

- utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

- rapportere til kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller 

 

I tillegg skal kontrollutvalget påse at: 
- kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, både når det gjelder regnskaps- og 

forvaltningsrevisjon 

- revisjonsmerknader blir fulgt opp 

- det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak 

- det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

- kommunestyrets merknader til forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller blir fulgt opp 

 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. 

 

Kontrollutvalget har ingen myndighet til å fatte vedtak som binder forvaltningen. Utvalget kan 

heller ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer 

eller vurdere hensiktsmessigheten av politiske vedtak. Dette innebærer at kontrollutvalget ikke 

skal vurdere den politiske hensiktsmessigheten av administrative vedtak som gjøres med 

hjemmel i delegert myndighet. Utvalget skal ikke brukes som arena for «omkamp» om politiske 

saker der flertallet i kommunestyret eller politiske utvalg har fattet et vedtak. Kontrollutvalget 
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kan imidlertid uttale seg dersom kommunestyret for eksempel har truffet, eller er i ferd med å 

treffe, et vedtak som vil være ulovlig. 

 

Forum for Kontroll og Tilsyn skriver i sin veileder at kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre 

tilsyn og kontroll med forvaltningen i kommunen på vegne av kommunestyret. Oppgaven 

omfatter også tilsyn og kontroll med at aktiviteten i alle politiske utvalg skjer i tråd med lover, 

regler og politiske vedtak. Dette kontrollansvaret gjelder likevel ikke for kommunestyret bortsett 

fra unntaket nevnt ovenfor: dersom det har gjort, eller er i ferd med å gjøre et ulovlig vedtak. 

Kontrollutvalget skal uansett ikke blande seg bort i hensiktsmessigheten av et politisk vedtak.  

 

I slutten av perioden kan kontrollutvalget velge å gi innspill på blant annet følgende temaer: 
- Har møtene blitt gjennomført på en god måte? Hva kunne eventuelt forbedres her? 

- Har sakene blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte? 

- Hvordan har opplæringen vært? 

- Hvordan har samspillet med revisjonen og sekretariatet fungert? 

- Hvordan har samspillet med rådmannen/administrasjonen fungert 

- Hvordan har samspillet med ordfører/kommunestyret fungert? 

 

 

Det anbefales at kontrollutvalgsmedlemmene kommer med sine innspill i møtet.  

Innspillene som utvalget kommer med vil sekretariatet ta med videre til neste kontrollutvalg. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet har ikke kommet med et forslag til vedtak i saken da vedtaket vil kunne bestå av de 

innspillene som fremkommer i møtet. 
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50/19 Orientering fra revisor 17.10.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00143-11 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 17.10.2019 50/19 

 

 

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. Det vil i møtet bli orientert om løpende revisjon og fremdriften i 

prosjektet om lysmaster på Levermyr. 
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51/19 Eventuelt 17.10.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00144-11 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 17.10.2019 51/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Innkommen post 

a. Ingen 

2. Referatsaker/kontrollutvalget saker behandlet i kommunestyret 

3. Neste møte blir 05.12.2019 kl. 09.00 med nytt kontrollutvalg 

4. Eventuelt 
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