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Møteprotokoll  
 

Grimstad kontrollutvalg 

 
Dato: 17.10.2019 kl. 9:00-14:00 
Sted: Rådhuset, Formannskapssalen 
Arkivsak: 19/00135 
  
Til stede:  Gunnar Topland (leder), Hege Bjerke Erlandsen, Eli Skaiaa,  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Anne Mo Grimdalen for Jarle Christiansen, Tåran Haugstøl for Tore Fredvig 
Erichsen. 

  
Forfall:  Jarle Christiansen, Tore Fredvig Erichsen 
  
Andre: Daglig leder og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim 

Bakke sak 44-47/19 og 50/19 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes 
Forvaltningsrevisor Magnus Solsvik  
Rådmann Tone Marie Nybø Solheim sak 44-47/19 
Ordfører Kjetil Glimsdal 
Organisasjonssjef Olav Kavli sak 44/19 
Kommunalsjef Heidi Sten-Halvorsen sak 45/19 
Økonomisjef Monica Nordby sak 46/19 
Kommunalsjef Aase Hobbesland sak 47/19 
 
 

  
Protokollfører: Sander Haga Ask 
  

 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

6/19 19/00135-41 Godkjenning av møteinnkalling 17.10.2019 3 

Møteprotokoll 

6/19 19/00135-42 Godkjenning av protokoll fra møtet 19.09.2019 4 
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Saker til behandling 

44/19 16/03455-15 Orientering om arbeidet med internkontroll 5 

45/19 16/05401-37 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Byggesaksbehandling 6 

46/19 19/15913-1 Orientering om 2. tertialrapport 2019 Grimstad kommune 8 

47/19 17/14988-11 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonen om Budsjettering og 
økonomistyring i helse og omsorg 

9 

48/19 19/15820-2 Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2019 10 

49/19 19/15915-1 Evaluering av kontrollutvalgets sin virksomhet i denne valgperioden 11 

50/19 19/00143-11 Orientering fra revisor 17.10.2019 13 

51/19 19/00144-11 Eventuelt 17.10.2019 14 

    

 
 
Grimstad, 17.10.2019 
 
 
Gunnar Topland        Sander Haga Ask 
Kontrollutvalgsleder        Sekretær 
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Møteinnkalling 

6/19 Godkjenning av møteinnkalling 17.10.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 17.10.2019 6/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Møteinnkallingen godkjennes.. 
 
 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Møteinnkallingen godkjennes. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

6/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 19.09.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 17.10.2019 6/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokollen fra møtet 19.09.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Protokollen fra møtet 19.09.2019 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
  



 

 5  

 
Saker til behandling 

44/19 Orientering om arbeidet med internkontroll 

 
Behandlet av 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. 
 
 
Møtebehandling 

Organisasjonssjef Olav Kavli og rådmann Tone Marie Nybø Solheim orienterte om arbeidet 
med internkontrollen og fremdriftsplanen for dette arbeidet. De svarte på spørsmål fra 
kontrollutvalget.  
 
 
Forslag til vedtak fremsatt av leder i møtet: 
Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning og konstaterer at ambisjonen er at 
hovedpunktene i et internkontroll-/kvalitetssystem ihht ISO 9001:2015 legges til grunn og at 
systemet skal være implementert og i funksjon i løpet av 2020. Rådmannen anmodes om å gi 
skriftlig tilbakemelding til KU om resultatet av implementeringen og systemets funksjon 
innen oktober 2020. 
 
Videre ønsker kontrollutvalget å bli holdt underrettet om implementeringen av det nye felles 
kvalitetssystemet som etableres blant kommunene innen IKT Agder samarbeidet etter hvert 
som det realiseres. 
 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning og konstaterer at ambisjonen er at 
hovedpunktene i et internkontroll-/kvalitetssystem ihht ISO 9001:2015 legges til grunn og at 
systemet skal være implementert og i funksjon i løpet av 2020. Rådmannen anmodes om å gi 
skriftlig tilbakemelding til KU om resultatet av implementeringen og systemets funksjon 
innen oktober 2020. 
 
Videre ønsker kontrollutvalget å bli holdt underrettet om implementeringen av det nye felles 
kvalitetssystemet som etableres blant kommunene innen IKT Agder samarbeidet etter hvert 
som det realiseres. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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45/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Byggesaksbehandling 

 
Behandlet av 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.  
 
 
Møtebehandling 

Kommunalsjef Heidi Sten-Halvorsen orienterte om arbeidet med interkontroll i 
byggesaksavdelingen og svarte på spørsmål. 
 
Det ble videre orientert om prosessuelle beslutninger samt arkivering og journalføring av 
henvendelser i enheten. 
 
Omforent tilleggsforslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Videre vil utvalget forutsette og på det sterkeste anbefale rådmannen om å ta grep for å 
forsikre seg om at plikten til journalføring og arkivering overholdes i enheten. 
  
Utvalget har mottatt noen henvendelser angående bruken av prosessuelle beslutninger i 
saksbehandlingen. Etter å ha blitt orientert om praksisen som benyttes, vil utvalget anbefale at 
problemstillingen diskuteres i forbindelse med revidering av delegasjonsreglementet. 
 
Utvalget anbefaler nytt kontrollutvalg om å få en oppfølging av fremdriften i saken i oktober 
2020. 
 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsvedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  

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. 
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Videre vil utvalget forutsette og på det sterkeste anbefale rådmannen om å ta grep for å 
forsikre seg om at plikten til journalføring og arkivering overholdes i enheten. 
  
Utvalget har mottatt noen henvendelser angående bruken av prosessuelle beslutninger i 
saksbehandlingen. Etter å ha blitt orientert om praksisen som benyttes, vil utvalget anbefale at 
problemstillingen diskuteres i forbindelse med revidering av delegasjonsreglementet. 
 
Utvalget anbefaler nytt kontrollutvalg om å få en oppfølging av fremdriften i saken i oktober 
2020. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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46/19 Orientering om 2. tertialrapport 2019 Grimstad kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 17.10.2019 46/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar tertialrapporten til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

Økonomisjef Monica Nordby og rådmann Tone Marie Nybø Solheim orienterte om 2. 
tertialrapport 2019 og svarte på spørsmål. 
 
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket jf. Kommuneloven §31 pkt. 4 i deler av orienteringen. 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Kontrollutvalget tar tertialrapporten til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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47/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen om Budsjettering og 

økonomistyring i helse og omsorg 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 17.10.2019 47/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 

Kommunalsjef Aase Hobbesland og rådmann Tone Marie Nybø Solheim orienterte om 
oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen om budsjettering og økonomistyring i helse og 
omsorg. De svarte på spørsmål fra kontrollutvalget og revisjonen. 
 
Omforent forslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Kontrollutvalget konstaterer at helse og omsorgssektoren har fulgt opp 
forvaltningsrevisjonsrapportens anbefalinger. 
 
På grunn av de store utfordringene sektoren står overfor, anbefaler utvalget at det nye 
kontrollutvalget følger nøye med på utviklingen spesielt med henblikk til årsverkstyring og 
budsjettering. 
 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  

Kontrollutvalget konstaterer at helse og omsorgssektoren har fulgt opp 
forvaltningsrevisjonsrapportens anbefalinger. 
 
På grunn av de store utfordringene sektoren står overfor, anbefaler utvalget at det nye 
kontrollutvalget følger nøye med på utviklingen spesielt med henblikk til årsverkstyring og 
budsjettering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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48/19 Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 17.10.2019 48/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar den overordnede revisjonsstrategien for 2019 til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes orienterte om overordnet revisjonsstrategi 
for 2019 for regnskapsrevisjon. 
 
Tilleggsforslag til vedtak: 
… og vil anbefale at saken forelegges det nye kontrollutvalget. 
 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Kontrollutvalget tar den overordnede revisjonsstrategien for 2019 til orientering og vil 
anbefale at saken forelegges det nye kontrollutvalget. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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49/19 Evaluering av kontrollutvalgets sin virksomhet i denne valgperioden 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 17.10.2019 49/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 

Kontrollutvalget diskuterte og evaluerte egen virksomhet denne valgperioden. 
 
 
Omforent forslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Kontrollutvalget ønsker å trekke frem følgende momenter fra evalueringen: 
 

- I saker med påstander om korrupsjon bør man vurdere å gå til politiet med en gang. 
- Det har vært en krevende periode med lange møter og tunge saker.  
- Det kan gis mer lokal opplæring i det enkelte kontrollutvalg med muligheter for 

diskusjon mellom kontrollutvalgets medlemmer 
- Viktigheten av at varamedlemmer også får opplæring. 
- Kontrollutvalgskonferansen til NKRF anbefales det å delta på. 
- Leder anbefaler at lederen deltar på mye kurs og konferanser i begynnelsen. 
- Kontrollutvalget vil anbefale at utvalget blir inkludert i kommunens generelle 

folkevalgtopplæring. 
- Samspillet sekretariatet og revisjonen har fungert fint. Viktig med en god dialog og 

samarbeid med revisjon og sekretariat.  
- Samspillet med rådmann og ordfører opplever kontrollutvalget stort sett har fungert 

fint. 
- Leder synes det har vært en fordel å sitte i kommunestyret for å være et bindeledd og 

vil anbefale at dette gjøres i fremtiden. 
- Første varamedlem står på kopi på sakspapirene når de sendes ut.  

 
Det bes om at det nye kontrollutvalget gjøres kjent med punktene. 
 
Votering 

Enstemmig for omforent forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  

Kontrollutvalget ønsker å trekke frem følgende momenter fra evalueringen: 
 

- I saker med påstander om korrupsjon bør man vurdere å gå til politiet med en gang. 
- Det har vært en krevende periode med lange møter og tunge saker.  
- Det kan gis mer lokal opplæring i det enkelte kontrollutvalg med muligheter for 

diskusjon mellom kontrollutvalgets medlemmer 
- Viktigheten av at varamedlemmer også får opplæring. 
- Kontrollutvalgskonferansen til NKRF anbefales det å delta på. 
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- Leder anbefaler at lederen deltar på mye kurs og konferanser i begynnelsen. 
- Kontrollutvalget vil anbefale at utvalget blir inkludert i kommunens generelle 

folkevalgtopplæring. 
- Samspillet sekretariatet og revisjonen har fungert fint. Viktig med en god dialog og 

samarbeid med revisjon og sekretariat.  
- Samspillet med rådmann og ordfører opplever kontrollutvalget stort sett har fungert 

fint. 
- Leder synes det har vært en fordel å sitte i kommunestyret for å være et bindeledd og 

vil anbefale at dette gjøres i fremtiden. 
- Første varamedlem står på kopi på sakspapirene når de sendes ut.  

 
Det bes om at det nye kontrollutvalget gjøres kjent med punktene. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
  



 

 13  

 

50/19 Orientering fra revisor 17.10.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 17.10.2019 50/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke orienterte om status i 
undersøkelsene i saken om lysmastene på Levermyr og hva som gjenstår. 
 
Forvaltningsrevisor Magnus Solvik orienterte om møter med kommunalsjefer i forbindelse 
med arbeidet med risiko- og vesentlighetsanalyser. 
 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes orienterte om regnskapsrevisor møter med 
kommunalsjefer som et ledd i å kartlegge eventuelle risikoer for regnskapsrevisjon. 
 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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51/19 Eventuelt 17.10.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 17.10.2019 51/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

1. Innkommen post 
a. Ingen 

2. Referatsaker/kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret. 
a. Ingen 

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

a. Grimstad Eiendomsutvikling AS 
Sekretariatet orienterte om ulike organisasjons- og selskapsformer og hva dette 
innebærer for kommunens ansvar for selskapene og skillet mellom 
selvstendige rettssubjekter og kommunen. Det ble videre orientert om saker i 
media tilknyttet dette og rådmannens notat som ble orientert om i 
formannskapet.  

 
 
Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  

Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 


