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Møteprotokoll  
 

Arendal kontrollutvalg 

 
Dato: 09.10.2019 kl. 9:00 – 12:15 
Sted: Arendal Kultur- og rådhus, Komitérom 252 Barbu 
Arkivsak: 19/00043 
  
Til stede:  Per-Jakob Haakstad (leder), Liv Andersen (nestleder), Anne Rostad (medlem), 

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

Jan Willy Jensen, sak 53/19 (vara for Per-Jakob Haakstad) 

  
Forfall:  - 
  
Andre: Kommunalsjef økonomi Bente Rist, sak 51/19 

Revisjonssjef Kristian Fjellheim Bakke 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes (gikk under sak 54/19) 
Forvaltningsrevisor Camilla N. Eriksrud 

  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  

 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

6/19 19/00043-37 Godkjenning av innkalling 9.10.2019 3 

Møteprotokoll 

6/19 19/00043-38 Godkjenning av protokoll 4.9.2019 4 

Saker til behandling 

51/19 19/15830-3 Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2019 5 

52/19 19/08401-17 Oppfølging av fylkesmannens tilsyn med Solhaug bo og 6 
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omsorgssenter 

53/19 19/03964-25 
Rapport fra forvaltningsrevisjonen Avtaler og beslutningsprosesser 
knyttet til "Hove-saken" 

7 

54/19 19/14751-9 Undersøkelse barnevern ressursbruk 9 

55/19 19/10232-9 
Innspill til analyse- og planarbeidet vedr. forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll 2020-2023 

10 

56/19 19/00117-11 Orienteringer fra revisor 9.10.2019 11 

57/19 19/00118-11 Referatsaker 9.10.2019 12 

58/19 19/15849-1 Evaluering av kontrollutvalgets arbeidsform og saker Arendal 13 

59/19 19/00156-11 Eventuelt 9.10.2019 14 

    

 
Sak 52/19 ble utsatt pga. sykdom i administrasjonen. 
 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
51/19, 55/19, 53-54/19, 56-59/19 
 
 
Arendal, 09.10.2019 
 
 
Per-Jakob Haakstad      Benedikte Muruvik Vonen 
Kontrollutvalgsleder      Rådgiver Temark 
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Møteinnkalling 

6/19 Godkjenning av innkalling 9.10.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 09.10.2019 6/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Innkalling til møte 9.10.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Innkalling til møte 9.10.2019 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

6/19 Godkjenning av protokoll 4.9.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 09.10.2019 6/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 4.9.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 4.9.2019 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

51/19 Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 09.10.2019 51/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kommunalsjef økonomi Bente Rist orienterte om kommunens økonomiske situasjon pr. 2. 
tertial 2019 og om rammene for budsjett 2020, og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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52/19 Oppfølging av fylkesmannens tilsyn med Solhaug bo og 
omsorgssenter 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 09.10.2019 52/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
…Saken tas til orientering og avsluttes fra kontrollutvalgets side. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmannen ved enhetsleder institusjon Svein Elgvin måtte melde avbud til møtet pga. 
sykdom. 
 
Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Saken utsettes. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Saken utsettes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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53/19 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Avtaler og beslutningsprosesser 
knyttet til "Hove-saken" 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 09.10.2019 53/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Avtaler og beslutningsprosesser knyttet til 
«Hove-saken» til orientering og oversender saken til bystyret med følgende innstilling til 
vedtak: 
 
Arendal bystyre ber om: 

- at det foretas en helhetlig gjennomgang av Hove drifts- og utviklingsselskap (HDU) sine 

styringsdokumenter for å sikre oppdaterte mål og tydeligere retningslinjer for selskapets 
virksomhet. 

- at det vurderes om det er behov for i større grad å regulere formen på – og innholdet i – 
rapporterings- og styringsdialogen mellom styret og generalforsamlingen i HDU, for å skape 
felles forventninger til innhold og omfang. 

 

Bystyret ber styret i HDU rapportere tilbake til kontrollutvalget om tiltak som er gjennomført 

etter disse to punktene og eventuell effekt disse har gitt, senest i løpet av første halvår 2020. 

 

Arendal bystyre ber i tillegg om: 
- at det iverksettes et arbeid for å vurdere hvordan man kan ivareta kommunens 

eierskapsprinsipp knyttet til målet om åpenhet og offentlighet, også i selskaper som ikke er 

omfattet av offentlighetsloven. 

  

Bystyret ber om at rådmann/ordfører rapporterer tilbake til kontrollutvalget om hvilke 

vurderinger som er gjort og eventuelle tiltak som er iverksatt i forhold til dette punktet senest 

i løpet av første halvår 2020. 

 
 
Møtebehandling 
Leder Per-Jakob Haakstad ba om å få sin habilitet vurdert etter forvaltningsloven § 6 andre 
ledd som følge av oppdrag i hans advokatselskap, og fratrådte. Vara Jan Willy Jensen deltok i 
vurderingen. Leder ble enstemmig kjent inhabil etter fvl. § 6 andre ledd. Jan Willy Jensen 
deltok som vara under behandlingen av saken. 
 
Revisjonssjef Kristian Fjellheim Bakke la frem rapporten Avtaler og beslutningsprosesser 
knyttet til «Hove-saken» og svarte på spørsmål. Han viste til at revisjonen hadde benyttet 
samfunnsfaglig, juridisk og revisjonsfaglig kompetanse i prosjektet. Oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor Ketil Raknes og forvaltningsrevisor Camilla N. Eriksrud var til stede under 
behandlingen og ga utfyllende kommentarer. 
 
Endringsforslag fremsatt i møtet: 
Siste strekpunkt endres til: 

- at det iverksettes et arbeid for bedre å ivareta kommunens eierskapsprinsipp… 
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Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak med endringsforslag fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Avtaler og beslutningsprosesser knyttet til 
«Hove-saken» til orientering og oversender saken til bystyret med følgende innstilling til 
vedtak: 
 
Arendal bystyre ber om: 

- at det foretas en helhetlig gjennomgang av Hove drifts- og utviklingsselskap (HDU) sine 
styringsdokumenter for å sikre oppdaterte mål og tydeligere retningslinjer for selskapets 

virksomhet. 
- at det vurderes om det er behov for i større grad å regulere formen på – og innholdet i – 

rapporterings- og styringsdialogen mellom styret og generalforsamlingen i HDU, for å skape 

felles forventninger til innhold og omfang. 

 

Bystyret ber styret i HDU rapportere tilbake til kontrollutvalget om tiltak som er gjennomført 

etter disse to punktene og eventuell effekt disse har gitt, senest i løpet av første halvår 2020. 

 

Arendal bystyre ber i tillegg om: 
- at det iverksettes et arbeid for bedre å ivareta kommunens eierskapsprinsipp knyttet til målet 

om åpenhet og offentlighet, også i selskaper som ikke er omfattet av offentlighetsloven. 

  

Bystyret ber om at rådmann/ordfører rapporterer tilbake til kontrollutvalget om hvilke 

vurderinger som er gjort og eventuelle tiltak som er iverksatt i forhold til dette punktet senest 

i løpet av første halvår 2020. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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54/19 Undersøkelse barnevern ressursbruk 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 09.10.2019 54/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Leder Per-Jakob innledet kort til saken ut fra rådmannens svar på kontrollutvalgets spørsmål. 
Revisjonssjef Kristian Fjellheim Bakke viste til rammene for undersøkelsen.  
 
Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Kontrollutvalget ber om en kortfattet skriftlig og også muntlig redegjørelse fra barnevernleder 
i ett av de første møtene i nytt kontrollutvalg, der det avklares hvilket omfang denne type 
støtte har, i antall saker og bruk av kommunens ressurser, og hvilket lovgrunnlag og hvilke 
kriterier og rutiner som ligger bak de beslutninger som er fattet på dette området. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget ber om en kortfattet skriftlig og også muntlig redegjørelse fra barnevernleder 
i ett av de første møtene i nytt kontrollutvalg, der det avklares hvilket omfang denne type 
støtte har, i antall saker og bruk av kommunens ressurser, og hvilket lovgrunnlag og hvilke 
kriterier og rutiner som ligger bak de beslutninger som er fattet på dette området. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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55/19 Innspill til analyse- og planarbeidet vedr. forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll 2020-2023 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 09.10.2019 55/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Forslag til vedtak legges frem i møtet. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget drøftet ulike tema og selskaper som kunne være aktuelle for 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Revisjonen viste til prosess omkring vurdering av 
risiko og vesentlighet, og avtroppende KU sin rolle som en av kildene de benytter seg av for å 
gjøre sine vurderinger. 
 
Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Kontrollutvalget oversender følgende tema til arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger 
knyttet til plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll 2020-2023: 

- Barnevern – ressursbruk 
- Etablerersenteret IKS – hvordan bidrar selskapet til å underbygge kommunens mål med 

tjenesten? 
- Beslutningsgrunnlag for investeringer 
- Kjøp av konsulenttjenester – behovsvurderinger og regler for offentlige anskaffelser 
- Selvkost innen VAR-området 
- Fordeling av ansvar og myndighet mellom kommunen og kommunens selskaper 

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget oversender følgende tema til arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger 
knyttet til plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll 2020-2023: 

- Barnevern – ressursbruk 
- Etablerersenteret IKS – hvordan bidrar selskapet til å underbygge kommunens mål med 

tjenesten? 
- Beslutningsgrunnlag for investeringer 
- Kjøp av konsulenttjenester – behovsvurderinger og regler for offentlige anskaffelser 
- Selvkost innen VAR-området 
- Fordeling av ansvar og myndighet mellom kommunen og kommunens selskaper 

 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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56/19 Orienteringer fra revisor 9.10.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 09.10.2019 56/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisjonssjef Kristian Fjellheim Bakke redegjorde for arbeid som er igangsatt i forbindelse 
med forvaltningsrevisjonen Pleie og omsorg. Videre orienterte han om at revisjonen har 
startet arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderinger. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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57/19 Referatsaker 9.10.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 09.10.2019 57/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 

1. Behandling i bystyret av saker fra/av særlig interesse for kontrollutvalget: 
a. 26.09.2019: 

i. Orientering om overskridelser i heisprosjektet til Fløyheia 
ii. Bestilling av sak om barnevern 

2. Behandling i formannskapet av sak av særlig interesse for kontrollutvalget: 
a. 26.09.2019: 

i. Informasjon om kostnadsutviklingen for ny heis til Fløyheia 
b. 02.10.2019: 

i. PS 19/81 Heis til Fløyheia. Budsjettsprekk. Hastebehandling jf. 
Kommuneloven § 13, jf. Reglement for folkevalgte organer punkt 4.2 
Kontrollutvalget vurderer at formannskapet har hatt bystyrets myndighet til 
bestilling av sak fra kontrollutvalget siden den ble behandlet som en 
lovhjemlet hastesak. Kontrollutvalget ber om en om en sak til neste møte ut 
fra bestillingen fra formannskapet. 

3. Oppfølging av fylkesmannens tilsyn ved Margarethestiftelsen 

Sekretariatet ga kort informasjon gitt fra enhetsleder. 
4. Ny kommunedelplan samfunnssikkerhet og beredskap og oversikt over tilstand tilfluktsrom 

Sekretariatet refererte informasjon fra administrasjonen. 
5. Folkevalgtprogrammet Arendal kommune 14.-15.10. og 25.-26.11.2019 

Sekretariatet informerte om at de er invitert til å delta, men at invitasjonen avslås pga. at det 
ikke er åpnet for å informere om kontrollutvalgets arbeid i forhold til bystyret. 

6. Obligatorisk opplæring for nytt kontrollutvalg 19.11.2019, Arendal 
7. Neste møte 11.12.2019 (med forbehold) 

 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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58/19 Evaluering av kontrollutvalgets arbeidsform og saker Arendal 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 09.10.2019 58/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget drøftet ulike aspekter ved arbeidet i utvalget i perioden, og kom frem til 
følgende forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget oversender følgende råd til nytt utvalg: 

- Tenke gjennom bruken/omfanget av orienteringssaker og planmessighet i disse 
- Gjennomføre planmessige virksomhetsbesøk som er relevante opp mot saker 
- Se nærmere på det som skjer i formannskap og komitéer, kanskje gjennom fordeling av ansvar 

for å følge med de ulike? Har vært gjort tidligere, bør vurdere formen. 
- Vurdere dialogen internt i kontrollutvalget mellom møtene  
- Fortsette å følge opp risikoområder 
- Delta på relevant opplæring og møte andre kontrollutvalg – gjerne få mer om praktiske 

prosesser og verktøy for gjennomføring av kontrollutvalgsarbeid 
- Legge vekt på tidlig forventningsavklaring med ordfører og kommunedirektør/rådmann 

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget oversender følgende råd til nytt utvalg: 

- Tenke gjennom bruken/omfanget av orienteringssaker og planmessighet i disse 
- Gjennomføre planmessige virksomhetsbesøk som er relevante opp mot saker 
- Se nærmere på det som skjer i formannskap og komitéer, kanskje gjennom fordeling av ansvar 

for å følge med de ulike? Har vært gjort tidligere, bør vurdere formen. 
- Vurdere dialogen internt i kontrollutvalget mellom møtene  
- Fortsette å følge opp risikoområder 
- Delta på relevant opplæring og møte andre kontrollutvalg – gjerne få mer om praktiske 

prosesser og verktøy for gjennomføring av kontrollutvalgsarbeid 
- Legge vekt på tidlig forventningsavklaring med ordfører og kommunedirektør/rådmann 

 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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59/19 Eventuelt 9.10.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 09.10.2019 59/19 

 
 
  
 
Møtebehandling 
Ingen saker. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


