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Sakene legges også ut på www.temark.no  

 

 

Arendal, 29.11.2019 

 

 

 

 

For kontrollutvalgsleder 

Anders Bjerkholt 

 

Sander Haga Ask 

Sekretær 

  

http://www.temark.no/
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Møteinnkalling 

7/19 Godkjenning av møteinnkalling 05.12.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00135-51 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 05.12.2019 7/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkallingen godkjennes. 
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Møteprotokoll 

7/19 Godkjenning av protokoll fra møte 17.10.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00135-52 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 05.12.2019 7/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokollen fra møte 17.10.2019 godkjennes. 

 

 

 
Vedlegg:  

- Protokoll Grimstad kontrollutvalg 17.10.2019 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

52/19 Presentasjon av nytt kontrollutvalg for Grimstad kommune 2019-2023 

 
Arkivsak-dok.  19/17512-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 05.12.2019 52/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 
 

Saksopplysninger: 
Grimstad kommunestyre valgte nytt kontrollutvalg i det konstituerende kommunestyre 29.10.2019  

Det nye kontrollutvalget har deltatt på opplæringsmøte 19.11.2019 i regi av sekretariatet. 

 

Kontrollutvalget 2019-2023:  

Leder:   Anders Bjerkholt (Ap) 

Nestleder:  Odd Bjørn Ness (V) 

Medlem:  Inger Theresie Nybæ (Ap) 

Medlem  Tyra Felberg Valle (R) 

Medlem  Else Tranberg Gundersen (Frp) 

Medlem Leif Løhaugen (Sp) 

Medlem Tor Eriksen (H) 

 

Vara for H, Frp. Sp,. Krf: 

Dagfinn Fløystad (Krf) 

Lars Magne Tønnesøl (Sp) 

Tårån Haugstøl (Frp) 

Hege Bjerke Erlandsen (H) 

Eli Skaiaa (Krf) 

 

Vara for Ap, Sv, R: 

Arne August Larsen (ap) 

Elie Babale (Sv) 

Tore Wold (R) 

Åse Mortensen (Ap) 

Kristoffer Gundersen (Ap) 

 

Vara for V: 

Anne Mo Grimdalen (V) 

Per Våje (V) 

Malin Andrea Eriksen Briggs (V) 
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Sekretariats- og revisjonstjenester 

Grimstad kommune har valgt å delta i to interkommunale selskap for å utføre kontrolloppgavene. 

Dette er Aust-Agder Revisjon IKS og Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS for 

sekretariatsoppgaver.  

 

Aust-Agder Revisjon IKS utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

for Grimstad kommune. På regnskapsrevisjon er hovedrevisor for Grimstad kommune Elin 

Slaatten Sollid og oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes. Kristian Fjellheim Bakke er 

oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor og daglig leder i selskapet.  

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS forbereder og utreder sakene til 

kontrollutvalget, gir løpende rådgivning, skriver saksfremstillinger, bistår kontrollutvalget i 

praktisk tilrettelegging og oppfølging av møter, samt vedtaksoppfølging. I det løpende arbeidet 

er sekretariatet bindeledd mellom utvalg og revisjonen, og utfører oppgaver på vegne av 

kontrollutvalget. Sekretariatet har syv ansatte og fast sekretær for kontrollutvalget i Grimstad 

kommune er Sander Haga Ask. Daglig leder i selskapet er Line Bosnes Hegna.   

Ordfører og kommunedirektør 

Ordfører har møte- og talerett i kontrollutvalget. Ordfører får fast kopi av innkalling og 

sakspapirer 

 

Kommunedirektør/rådmann har møteplikt i kontrollutvalget ved innkalling, men ikke møte- og 

talerett. Rådmannen vil etter behov bli invitert til kontrollutvalget og kan om ikke annet er 

oppgitt velge å delegere ansvaret for å møte i kontrollutvalget til andre i administrasjonen. Kopi 

av innkalling og sakspapirer sendes til rådmannen og rådmannen har rett til å uttale seg om saker 

i kontrollutvalget som videre skal behandles i kommunestyret. 

 

 

Samspill med ordfører, politiske utvalg og administrasjon  

Utvalgsmedlemmene, revisor, utvalgssekretær, ordfører og rådmann presenterer seg og har en 

felles forventningsavklaring. 

 

Hvilken dialog ønsker kontrollutvalget å ha med kommunens øverste ledelse og de andre 

politiske utvalgene?  

 

 

Etter presentasjonene vil utvalgssekretær og gå gjennom   
 

- Kontroll av valgbarhet 

- Oppdatere kontaktinformasjon  

- Nettbrett 
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53/19 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver 

 
Arkivsak-dok.  19/17527-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 05.12.2019 53/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget er et utvalg med en særskilt stilling etter kommuneloven. Sekretariatet gir i dette 

saksframlegget en forenklet oversikt over rammene for kontrollutvalgets arbeid. 

 

Saksopplysninger: 

Ordningen med kontrollutvalg ble lovfestet i 1992, da kommuneloven sist var gjennom en 

større fornyelse. Bakgrunnen for at kontrollutvalgene ble opprettet var at man ville sikre 

kommunene en egenkontroll basert på demokratiske prinsipper. Dette ble sett på som en 

del av det kommunale selvstyret og skulle bidra til å redusere behovet for statlig tilsyn og 

kontroll.  

 

I henhold til kommunelovens § 22-1 er det kommunestyret som har det øverste tilsynet 

med den kommunale forvaltningen. Kommunestyret skal likevel velge et eget 

kontrollutvalg som står for det løpende tilsynet på kommunestyrets vegne.  

Kontrollutvalget er uavhengig av den kommunale forvaltningen og utvalget utøver 

kontrollfunksjonen på vegne av kommunestyret og er kun underlagt kommunestyret.  

 

Kontrollutvalget skal ha tilgang til nødvendige ressurser for å fylle rollen, blant annet 

økonomiske ressurser og bistand fra et uavhengig sekretariat. Kontrollutvalget bestiller 

revisjonstjenester fra kommunens revisor, som står for den operative delen av 

kontrollarbeidet. 

 
Kontrollutvalgets oppgaver 

Kontrollutvalgets viktigste oppgave er å føre tilsyn med kommunedirektøren for å se til at 

kommunestyrets vedtak og intensjoner følges opp, og at kommunen drives i samsvar med 

lovverket. Utvalgets oppgaver er lovfestet i kommunelovens § 23-1, og i forskrift om 

kontrollutvalg og revisjon. Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for at disse 

oppgavene blir utført:  

 

Regnskapsrevisjon, som innebærer å påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en 

betryggende måte, holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet, gi en uttale om 

årsregnskapet til kommunestyret og påse at revisors påpekninger til årsregnskapet blir 

fulgt opp.  

 

Forvaltningsrevisjon. Dette er en form for evaluering av kommunens tjenesteproduksjon.  
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Kontrollutvalget utreder behovet for, planlegger og bestiller forvaltningsrevisjoner. 

Utvalget rapporterer resultatene fra hver forvaltningsrevisjon til kommunestyret.  

 

Eierskapskontroll. Dette innebærer å føre kontroll med forvaltningen av kommunens 

interesser i selskaper. Utvalget skal følge opp at kommunen ivaretar sine eierinteresser og 

at selskapene drives på en økonomisk forsvarlig måte og i henhold til kommunestyrets 

intensjoner.  

 

Budsjett. Kontrollutvalget lager årlig forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. 

Kontrollutvalgets budsjett for 2020 som ble sent til kommunestyret høsten 2019 er 

vedlagt saken. 

 

Valg av revisjonsordning og valg av revisor. Det er svært sjelden denne saken er til 

behandling i kontrollutvalget, men i slike tilfeller gir utvalgets innstilling til 

kommunestyret om valg av revisjonsordning, eventuelt også om valg av revisor. 

Kommunen er allerede medeier i Aust-Agder Revisjon IKS.   

 

 

Kontrollutvalgets rettigheter og plikter 
Generelt  

Kontrollutvalget setter sin egen dagsorden og bestemmer selv hvilke undersøkelser det ønsker å 

iverksette. Eksempler på saker som behandles fra tid til annen er henvendelser fra innbyggere, 

rapporter fra statlige tilsyn, eller saker med utgangspunkt i oppslag i media.  

 

Utvalget kan fremme saker for behandling i kommunestyret og fremmer i den forbindelse forslag 

til vedtak. Utvalget har ikke instruksjonsmyndighet overfor administrasjonen, men kan be om å 

få tilslutning til pålegg til administrasjonen fra kommunestyret.  

 

Leder av kontrollutvalget har møte- og talerett i kommunestyret når saker fra kontrollutvalget 

skal behandles. Leder kan overlate til andre medlemmer å utøve denne retten på sine vegne. Det 

er viktig at denne retten benyttes, og at ordfører gir kontrollutvalgsmedlemmene egen taletid, slik 

at utvalget kan informere om aktuelle saker i forbindelse med kommunestyrets behandling. 

Spesielt gjelder dette behandlingen av årsregnskap og rapporter fra forvaltningsrevisjoner og 

selskapskontroller. Når kontrollutvalgsleder får mulighet til å presentere sakene for 

kommunestyret, får kommunestyret et bedre grunnlag for behandling av sakene. Presentasjon av 

sakene vil også bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets arbeid, og til å sette kommunestyret 

bedre i stand til å forstå og bruke kontrollutvalget aktivt som sitt kontrollorgan. 

 

Innsynsrett  

Kontrollutvalget kan be om enhver opplysning eller tilgang til ethvert dokument i kommunen, 

uavhengig av bestemmelser om taushetsplikt og eventuelt bestemmelser om unntak fra 

offentlighet. Som en følge av bestemmelsene om innsynsrett i kommuneloven kan 

kontrollutvalgets medlemmer få innsyn i fullstendige sakspapirer og protokoller fra politiske 

utvalg, inkludert saker som er unntatt offentlighet. Kontrollutvalgets medlemmer kan få innsyn i 

taushetsbelagte dokumenter på forespørsel. Denne retten ligger til kontrollutvalget som 

kollegium, ikke til det enkelte medlem.  

 

Innsynsretten omfatter også informasjon i selskaper som direkte eller indirekte er heleid av 

kommunen selv, eller som eies sammen med andre kommuner/fylkeskommuner.  
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Taushetsplikt  

Den vide innsynsretten gir kontrollutvalget omfattende innsyn, samtidig har utvalget et ansvar 

for ikke å misbruke innsynsretten eller opplysningene som innhentes. Medlemmer i 

kontrollutvalget er underlagt forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt. Taushetsplikten 

gjelder også etter at medlemmene har trådt ut av kontrollutvalget.  

 

Det er en vanlig misforståelse at folkevalgte kan pålegges taushetsplikt for alle typer 

opplysninger som kommer fram i lukkede møter, dette er ikke riktig. Det er kun de deler av 

informasjonen som er unntatt offentlighet som utvalget har taushetsplikt om. 

 

Habilitet 

Medlemmene i politiske organ skal be om å få vurdert egen habilitet dersom organet behandler 

saker der de selv eller noen av deres nærmeste har interesser, eller er part, dette gjelder også 

kontrollutvalgets medlemmer. Medlemmene bør henvende seg til sekretariatet dersom de er i tvil 

om egen habilitet for å få en vurdering av spørsmålet og sikre at vara innkalles ved behov. Det 

utvalget som avgjør habiliteten til medlemmene sine. 

 

Aktuelle diskusjonstema:  
Mediekontakt  

Ønsker kontrollutvalget å ha en aktiv rolle overfor media og kommunens innbyggere? Hvilken 

praksis skal i så fall utvalget legge seg på? Hvem uttaler seg på vegne av utvalget til media? 

 

Saker og møter  

Har utvalget ønsker angående sekretariatets saksframstilling eller hvordan møtene avholdes? I 

hvor stor grad ønsker kontrollutvalget å legge møter utenfor rådhuset? Møteplanen behandles i 

egen sak, utvalget kan legge sine møter til kommunens virksomheter eller til selskaper der 

kommunen har eierinteresser.  

 

Opplæringsbehov  

Kontrollutvalget vil i de kommende møtene få informasjon om arbeidsoppgavene, blant annet vil 

medlemmene høre mer om forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og regnskapsrevisjon. 

Utvalgsmedlemmene kan diskutere om opplæringsbehovet bør dekkes på andre måter, for 

eksempel studietur, egne kursopplegg og deltakelse på konferanser.  

 

Kontrollutvalget fra forrige periode evaluerte i siste møte arbeidet i kontrollutvalget for perioden. 

Momentene fra denne evalueringen var: 

 

 
- 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. 
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- Første varamedlem står på kopi på sakspapirene når de sendes ut. 

 

Saksprotokollen fra evalueringen følger vedlagt. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalgets medlemmer å sette seg inn i kontrollutvalgsboken. Boka 

inneholder gode råd om hvordan utvalget kan jobbe og hva medlemmene kan forvente.  

 

Kontrollutvalgsboka finner en her: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/67b3cb9c983a49b2be54e8b932faceb9/kontrollutvalgs

boka.pdf 

 

 
Vedlegg:  

- Saksutskrift budsjett 2020 kontrollutvalget 

- Saksprotokoll sak 49/19 

 

 

Vedlegg til sak 

 

 
  

https://www.regjeringen.no/contentassets/67b3cb9c983a49b2be54e8b932faceb9/kontrollutvalgsboka.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/67b3cb9c983a49b2be54e8b932faceb9/kontrollutvalgsboka.pdf
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54/19 Orientering om Grimstad kommune budsjett 2020 

 
Arkivsak-dok.  19/17530-1 

Arkivkode.  150  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 05.12.2019 54/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Kommunens budsjett skal ikke behandles av kontrollutvalget og skal ikke være opptatt av p de 

politiske prioriteringer av budsjettet. Kontrollutvalget leverer bare sitt eget forslag til budsjett for 

kontroll, tilsyn og revisjon. På dette området har utvalget selvstendig innstillingsrett, dvs. det 

budsjettforslaget som kontrollutvalget har vedtatt, skal gå uendret til kommunestyret. 

 

Det er likevel av stor betydning for kontrollutvalget å få informasjon om kommunens 

budsjettsituasjon for året og årene som kommer. Rådmannens forslag til budsjett er en kilde til 

informasjon om rådmannens vurderinger for driften det kommende året og hvilke utfordringer 

kommunen står foran. Rådmannens vurderinger kan også påvirke utvalgets behandling av egne 

saker og prioritering av f. eks. forvaltningsrevisjonsprosjekter. Kontrollutvalget har også et 

ansvar for å påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar 

med gjeldende bestemmelser og vedtak. Som et ledd i å påse dette blir utvalget gjennom året 

orientert om budsjettet, tertialrapporter og regnskapet.  

 

Rådmannen er invitert til kontrollutvalget for å gi en overordnet orientering om budsjettforslaget 

for 2020 og hvilke utfordringer kommunen står foran. 

 

Følgende er direkte hentet fra innledningen til rådmannens forslag til budsjett: 

 

Budsjettprosessen 

Vi har hatt en noe annerledes budsjettprosess i år med en grundig økonomisk analyse av 

regnskap 2018 hvor kommunens finanser, tjenestekvalitet og kostnader sammenlignes med andre 

kommuner. Grimstad kommune – rådmannens forslag til budsjett 2020 og handlingsprogram 

2020-2023 5 Utgangspunktet for analysen er fjorårets forbruk og KOSTRA- tallene for 2018. I 

etterkant av analysen har økonomer, ledere, vernetjenesten og tillitsvalgte utarbeidet forslag til 

tiltak som kan bidra til å nå målet om økonomisk handlingsrom i fireårsperioden vi har foran oss, 

gjennom prosjektet "Økonomisk handlingsrom - Utvikling og effektiviseringsprosjekt 2019 - 

2023". Vi har vurdert nye behov i handlingsplanperioden, hvilke økonomiske rammer vi har og 

hvordan vi skal sikre økonomisk kontroll, effektiv drift og smart fremtid. Tiltakene i rapporten 

"Økonomisk handlingsrom - Utvikling og effektiviseringsprosjekt 2019 - 2023" er i stor grad tatt 

inn i budsjett og handlingsprogram, i tillegg er det lagt inn nye tiltak. Det vurderes videre å 

utrede lønnsomhet og investeringskostnad ved et eventuelt nytt helsehus. 
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Budsjettforutsetninger 

Grimstad kommune startet i 2018 en stor organisatorisk og økonomisk omstillingsprosess men 

kommunen har fremdeles stort merforbruk. Kommunestyret vedtok i desember 2017 mål om 2% 

positivt driftsresultat. Innsparingskravet ble derfor i vår satt til 60 mill. kroner; de første 30 mill 

for å dekke inn merforbruket og de neste 30 mill for ha et positivt driftsresultat. Kommunen 

trenger handlingsrom for kunne delfinansiere investeringer, ha buffer, være mindre risikoutsatt 

og kunne håndtere fremtidige utfordringer. 

 

Inntekten fra eiendomsskatten beholdes på 2019-nivå med økt inntekt fra nye boenheter. For å 

oppnå samme inntekt må promillen justeres opp til 3,6 ‰, dette skyldes endring i kommunenes 

adgang til å skrive ut eiendomsskatt. Ny sats innebærer likevel at en gjennomsnittlig bolig i 

Grimstad kommune vil få redusert eiendomsskatten med 313 kroner.  

 

Inntektene forøvrig baseres på "grønt hefte". Budsjettet forutsetter at driften går i balanse. Med 

dette budsjettforslaget er Grimstad kommune svært sårbar for større endringer i inntekts- og 

utgiftsnivå. Omgjøring av øremerkede tilskudd til rammeoverføringen (for eksempel tilskudd til 

dagtilbud) og nye ikke-finansierte pålegg fra staten (for eksempel bemanningsnorm) innebærer 

omdisponeringer eller kutt i driften. Ny kommunelov legger stramme føringer for realistisk 

budsjettering for alle år handlingsplanperioden og håndtering av et eventuelt underskudd. Vi skal 

innen medio 2020 legge frem en sak om finansielle måltall. Rådmannen har i dette 

budsjettforslaget og handlingsplanen lagt opp til et resultat på 0,4%. Målet er å styrke dette ved 

de årlige budsjettbehandlingene opp til 2% i handlingsplanperioden.  

 

Gjelden i perioden er sterkt stigende og vil være umulig å håndtere uten en drift i pluss. 

Gjeldsgraden (eks startlån) vil ved utløpet av handlingsplanperioden være på 125 %. Ytterligere 

gjeldsopptak vil øke gjeldsgraden til et nivå rådmannen ikke finner forsvarlig og frarådes. 

Disposisjonsfond utover lokalt "øremerkede" fond (sykkelsti til Homborsund mm) vil være på 

ca. 160 mill. kroner (avhengig av som skjer i perioden), dvs. 8,7%. 

 

Risiko 

Den største risikoen er knyttet til fare for merforbruk i tjenestene. Forsinket effekt av 

nedbemanning og omstillingstiltak og økt sykefravær vil påvirke resultatet negativt. Videre vil 

forhold Grimstad kommune ikke kan påvirke, som skattesvikt i landet for øvrig, også være et 

risikoområde. Grimstad kommune vil sette i verk risikodempende tiltak gjennom sterk 

årsverksstyring og -kontroll, god faglig støtte på økonomi- og personaloppfølging, tilpasning av 

tjenestetilbud, stram prosjekt- og porteføljestyring og sykefraværsforebyggende tiltak mm. 

 

 

 

 

 
Vedlegg:  

- Rådmannens forslag til budsjett 2020 
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55/19 Revisjonsrapport Lysmaster J.J. Ugland stadion Levermyr 

 
Arkivsak-dok.  18/13026-13 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 05.12.2019 55/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og innstiller til følgende vedtak i kommunestyret: 

 

Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber rådmannen merke seg: 
- Viktigheten av at kommunen selv tar eierskap og vurderer kostnadsoverslag fra eksterne 

rådgivere 

- Viktigheten av å unngå parallelle løp og at man bør ha nødvendige tillatelser på plass før anbud 

utlyses 

- At sektorene har tilgang på nødvendig kompetanse ved uenigheter mellom kommunen og 

leverandør om krav og forpliktelser i avtaler 

- At det vurderes å sette av tid til å evaluere gjennomføringen av prosjekter 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Høsten 2019 opplevde kontrollutvalgets leder at det ble stilt spørsmål om avtalen som var inngått 

for levering av lysanlegg til J.J. Ugland stadion Levermyr og kostnadene knyttet til dette. På 

bakgrunn av dette ba kontrollutvalget om en orientering fra rådmannen i møte 19.09.2019. Til 

møtet ble rådmannen bedt om å svare på følgende spørsmål: 

 
- Hva legger Grimstad kommune til grunn for å følge Rambølls anbefaling om å etterkomme krav 

om 25% indeksregulering av kontraktens verdi? 

o Hva legges til grunn for indeksregulering av hele kontraktsummen sett i lys av at 

Grimstad kommune allerede har betalt kr. 2 500 000 til Nettpartner? 

- Hvorfor imøtegår Grimstad kommune en kostnad til peling når dette er forhold som tilbyder må 

ta hensyn til i konkurransegrunnlaget? 

- Hva legges til grunn for å tilby Nettpartner en usikkerhetsmargin etter kontraktsinngåelse og dette 

på tross av at Nettpartner selv ikke la dette til grunn i sitt tilbud? 

- Hvorfor oppstår det nå en diskusjon om tidsaspekter for Nettpartners gjennomføringsevne sett i 

lys av at Grimstad kommune i konkurransegrunnlaget eksplisitt gjør oppmerksom på dette i form 

av forbehold mht. naboer mm.? 

- Hva er bakgrunnen for at partene i kontrakten med Nettpartner har signert med 2 års mellomrom? 

Nettpartner signerte i 2017 og ordfører signerte i 2019. Har dette noen konsekvenser for avtalen? 

 

På bakgrunn av svarene fra administrasjonen og kontrollutvalgets diskusjoner ble følgende 

vedtak fattet i saken: 

 

«Kontrollutvalget konstaterer at der etter dagens redegjørelse fra administrasjonen fremdeles 

gjenstår ubesvarte spørsmål. Kontrollutvalget ber derfor Aust-Agder Revisjon IKS gjennomføre 

en undersøkelse av kommunens behandling av saken i hele perioden den har versert. 

Undersøkelsen bør omfatte hele innkjøpsprosessen sett i lys av lov- og regelverk om offentlige 

anskaffelser, kontraktsinngåelsen, forskuddsbetalingen til Nettpartner, bakgrunnen for Rambølls 
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kostnadsoverslag som lå til grunn for vedtak i Kommunestyret 17.06.2019 samt kommunens 

saksbehandling gjennom sakens gang. 

 

Revisjonen vil gi en foreløpig tilbakemelding på neste møte. 

 

Kostnadene for oppdraget belastes posten «Kontrolltjenester.» 

 

 

Saksopplysninger: 

Aust-Agder Revisjon IKS har nå levert rapporten til behandling i kontrollutvalget. 

Innledningsvis vil sekretariatet tydeliggjøre at rapporten ikke er å anse som en 

forvaltningsrevisjon med de krav og standarder som følger av dette. Det er derfor også en 

struktur og innretning med hensikt til å best mulig beskrive det som har skjedd. Revisor har utfra 

dette også gjort noen betraktninger og overordnede vurderinger, uten at det kan kalles en 

revisjon. Det vises for øvrig til rapportens kap. 1 om oppdragets begrensninger og tolkningen av 

kontrollutvalgets bestilling. Revisor har skrevet en detaljert rapport og sekretariatet vil derfor 

legge vekt på å trekke ut hovedelementene fra rapporten og de betraktningene som anses som 

relevante. 

 

I forbindelse med at Jerv rykket opp til 1. divisjon, mottok Grimstad kommune i desember 2014 

er brev fra Jerv på bakgrunn av krav fra Norges fotballforbund. April 2015 vedtok 

kommunestyret en plan for å imøtekomme kravene og herunder en plan for flomlys. Ifølge 

vedtaket skulle man i 2016 utarbeide tekniske planer for utforming, plassering og 

fundamentering av lysmaster. Arbeidet med etablering av lysanlegget ble opprinnelig planlagt 

ferdigstilt i løpet av 1. kvartal 2017 og finansiering ble lagt inn i budsjettet for 2017. Det ble da 

satt av en ramme på inntil kr 8 mill. eks. mva. til lysanlegg på stadion. På bakgrunn av dette ble 

det lyst ut en anbudskonkurranse på oppføring av lysmaster, med tilhørende gravearbeid, 

fundamentering, kabling og montering av lys og master. Anbudet på dette ble vunnet av 

Nettpartner, med et tilbud på kr 7,8 mill. eks. mva. De to andre tilbudene som kom inn lå 

vesentlig høyere enn kostnadsrammen. Tiltaket ble bygge-søkt parallelt med kontraktsinngåelse, 

og i forbindelse med byggesøknaden kom det inn flere naboklager på tiltaket. Etter flere 

behandlinger av saken ble kommunens tillatelse til tiltaket endelig stadfestet av Fylkesmannen i 

Agder i mars 2019, mer enn 2 år etter prosjektet ble gitt til Nettpartner. Avtalen med nettpartner 

ble mens klagebehandlingen av byggesaken pågikk satt på vent og først gjenopptatt i 2019 etter 

kommunestyrets vedtak 17.06.2019. Grunnet den lange saksbehandlingstiden medførte det at 

Nettpartner grunnet andre oppdrag ikke hadde den nødvendig kapasiteten til å gjennomføre 

oppdraget lik opprinnelig avtale. Det ble derfor skissert tre muligheter i forkant av behandlingen 

i kommunestyret: 

 
1. Stå i kontrakten med Nettpartner med den konsekvens at lysanlegget trolig ikke ville bli 

ferdigstilt til sesongen 2020.  

2. Leie inn ressurser til prosjektledelse gjennom rammeavtale med Rambøll med estimert 
ferdigstillelse av lysanlegg i løpet av mars 2020.  

3. Tredje alternativ var å bryte kontrakten med Nettpartner og lyse ut ny anbudskonkurranse til 

laveste pris. Tidsmessig ville dette alternativet innebære en risiko for at prosjektet ikke kunne 

ferdigstilles til sesongstart. En slik løsning ville også kunne utløse rettmessig krav fra Nettpartner 

om dekning av forventet overskudd i prosjektet.  

 

Alternativ 1 og 2 ville medføre økte kostnader grunnet blant annet endringer i stålprisen, svakere 

norsk krone, behov for ekstra innleie av arbeidskraft og grunnforholdene. Kommunestyret 
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vedtok i møte 17.06.2019 å gå for alternativ nr. 2 samt øke prosjektrammen fra kr. 7,9 millioner 

til kr. 14 millioner i tråd med kostnadsoverslaget til Rambøll. Budsjettøkningen bygget på en 

beregning utført av Rambøll som kommunen har rammeavtale med for prosjektering. Økningen i 

Rambøll sitt kostnadsoverslag bygget på: 
- Indeksregulering av kontraktsum 25% - kr. 1 945 556 

- Peling – kr. 1 500 000 

- Økte kostnader på fundamentering – kr. 350 000 

- Økte administrasjons og prosjekteringskostnader kr. 550 000 

- Usikkherhetsmargin på 15 % - kr 1 8 19 167 

 

 

Revisjonen har gjennomgått møtereferater og korrespondanse mellom Grimstad kommune, 

Rambøll og Nettpartner i perioden mai-juni 2019. Denne dokumentasjonen viser at det foreligger 

flere andre økonomiske avtaler og forutsetninger enn det som fremgår av kostnadsoverslaget 

som ble forelagt kommunestyret i juni 2019. Revisjonen stiller derfor spørsmålstegn ved om 

kommunestyret har blitt forelagt en tilstrekkelig opplyst sak. 

 
Samtidig fremgår det av redegjørelsen ovenfor at Rambøll i tillegg til å være engasjert som rådgiver for 

Grimstad kommune, tilsynelatende skulle bistå Nettpartner med byggeledelse på flere områder. 

Revisjonen vurderer at det kan oppstå rollekonflikter dersom én aktør er engasjert av kommunen både 

som rådgiver og entreprenør i samme prosjekt. Revisjonen vurderer at det er uheldig når det fremstår som 

at den aktøren som bistår kommunen i å utarbeide beslutningsgrunnlag, samtidig har en tilknytning til 

entreprenør. Administrasjonen kommenterer i tilknytning til dette at «det var det valget man hadde, eller 

lyse ut alt på nytt og dermed ikke rekke sesongstart 2020». Det kan være hensiktsmessig å overlate 

prosjekteringen til Rambøll med tanke på fremdrift så vel som viktigheten av å få riktig kompetanse til de 

oppgaver som følger av et slikt ansvar. Revisjonen vurderer at kommunen kunne tatt mer eierskap til 

Rambøll sine kostnadsoverslag og utdypet det ytterligere i forbindelse med den politiske behandlingen.  

 

I rapportens oppsummering fremhever revisor kommunens nye prosjektstyringsverktøy som 

avstemmer kostnader knyttet til prosjekt per måned. Revisjonen sier at dette er et positivt tiltak 

og vil gi en løpende kontroll over kostnadene. 

 

Revisjonen skriver at det kan virke som at Grimstad kommune i liten grad har støttet seg til de 

forbehold og forventninger som fremgår av konkurransegrunnlaget. Dette kan også forklares 

med den lange saksbehandlingstiden i byggesaken som har skapt uforutsette konsekvenser. De 

kostnadsdriverne som Grimstad kommune har etterkommet har vært gjenstand for drøftinger 

gjennom møter og korrespondanse mellom partene og må ses i sammenheng med formannskapet 

og kommunestyrets godkjenning av utvidede kostnadsrammer. Revisor fremhever at sektoren 

selv opplever til dels manglende fagstøtte og eksplisitt peker på at enkelte støttefunksjoner er 

desentralisert. Revisor skriver at det er helt åpenbart at sektoren vil ha utfordringer når det 

kommer til juridiske vurderinger ved uenighet om forbehold, krav og forpliktelser med en 

leverandør. Videre skriver revisor at dokumentrekkefølgen ved avtalen har medført at Grimstad 

kommune har satt seg i en vanskelig situasjon når det kommer til sitt juridiske ståsted når saken 

drar ut i tid. Et læringspunkt som fremheves av revisor og administrasjonen er at det må 

foreligge tillatelser før det lyses ut anbud for prosjektgjennomføringen. Tidligere hadde man 

gode erfaringer med å kjøre slike parallelle prosesser som f. eks. ved bygging av tribuner. Det 

var underveis en stadig tro i administrasjonen på at prosjektet lot seg gjennomføre som antatt, 

men at nye forhold stadig dukket opp underveis.  

 

På spørsmål fra revisor om det gjøres evalueringer av prosjekter etter de er gjennomført, svarer 

administrasjonen at det er ønskelig, men at det sjeldent er tid for dette. Dette utdypes med at når 
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man er i mål med et prosjekt er man allerede i gang med et nytt og må sette på de ressurser man 

har i det nye prosjektet for å holde nødvendig fremdrift.  

 

Det er ifølge revisor indikasjoner tilbake i tid på manglende oversikt over dokumentasjon 

tilknyttet prosessen. Dette sees i sammenheng med utskifting av personell, men burde fortsatt 

blitt tatt vare på for å sikre etterprøvbarheten. Det mangler protokoll fra anskaffelsen og enkelte 

dokumenter av betydning er ikke blitt journalført. 

 

Samlet sett skriver revisor at Grimstad kommune etter beste evne har prøvd å sikre at politiske 

vedtak følges opp, men at det er forhold ved økonomistyringen som kommunen kunne 

problematisert og vurdert kritisk underveis. Administrasjonen har fremhevet til revisor at de er 

opptatt av å diskutere med konsulenter og oppnå en felles forståelse når det gjelder økte 

kostnader, og at dette skal gå begge veier. 

 

Revisor vil i møtet presentere rapporten og kunne svare på eventuelle spørsmål. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Revisor har levert en detaljert beskrivelse av prosessen og sekretariatet har forsøkte å hente ut de 

viktigste elementene i saksfremlegget. Revisor kommer ikke med noen konkrete anbefalinger i 

rapporten, men sekretariatet har i forslag til vedtak fremhevet de forbedringspunkter som har 

fremkommet i rapporten. 

 

Tidligere i år har kontrollutvalget behandlet saker om brudd på anskaffelsesreglene i Teknisk 

sektor i henholdsvis møte 20.06.2019 og 19.09.2019. Rådmannen orientere da om iverksettelsen 

av en rekke ulike tiltak for å sørge for at regelverket overholdes. Dette inkluderte blant annet: 
- Gjennomgang av alle rammeavtaler og øvrige avtaler i sektoren 

- Få på plass nye rammeavtaler 

- Lederavtalene er oppdatert med mål- og oppfølgingspunkter knyttet til blant annet innkjøp 

- Interaktivt opplæringsprogram for ledere med fokus på blant annet tema som internkontroll 

- Etablering av prosjektkontor med tilhørende prosjektrammeverk med ansvar for planlegging og 

gjennomføring av prosjekter med tilhørende disipliner som f. eks. innkjøp 

- Månedsrapporteringer på prosjekter 

- Eget revisjonsteam som skal bistå enhetene med risiko- og sårbarhetsvurderinger 

 

I tillegg har det de siste årene vært et stort fokus på anskaffelser og internkontroll som også 

kontrollutvalget har fulgt opp. Rådmannen har jevnlig de siste årene orientert om arbeidet med 

internkontrollen i kommunen og det er planlagt at det nye kontrollutvalget vil få en orientering 

om dette arbeidet i oktober.  

 

Sekretariatet tror derfor at mange tiltak som kunne vært aktuelle å iverksette allerede er iverksatt 

av rådmannen i forbindelse med andre saker. Momentene som er fremhevet i forslag til vedtak er 

ment som læringspunkter for administrasjonen. 

 
Vedlegg:  

- Revisjonsrapport Lysmaster J.J. Ugland stadion Levermyr  

 

Vedlegg til sak 
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56/19 Rapport fra selskapskontroll Konsesjonskraft IKS Grimstad 

 
Arkivsak-dok.  18/06648-10 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 05.12.2019 56/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget oversender rapport fra selskapskontroll Konsesjonskraft IKS – til Grimstad 

kommunestyre med følgende forslag til vedtak: 

 

Grimstad kommunestyre tar rapport fra selskapskontroll Konsesjonskraft IKS til orientering og 

merker seg at: 
- Grimstad kommune sikrer at deres eierinteresser blir ivaretatt gjennom selskapets styrende 

organer, momenter som ble påpekt i selskapskontroll gjennomført i 2009, har blitt rettet opp. 

- Konsesjonskraft IKS rapporterer tilbake til Grimstad kommune i tråd med gitte anbefalinger, og 

- det er tilstrekkelige mekanismer som sammen utgjør tilfredsstillende kontroll av selskapet, særlig 

gjennom åpenhet fra selskapet og at det er representantskapet som vedtar utbetalingene. 

- Kommunestyret merker seg utsagnene om at det foreligger risiko knyttet til lovendringer på 

området. 

 

Kommunestyret ber selskapet om å se til at selskapsavtalen blir rettet, slik at den er i tråd med 

IKS-loven. Videre ber kommunestyret om at ny selskapsavtale sendes til kontrollutvalget etter at 

den er revidert i løpet av 2020. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Selskapskontroll følger av bestemmelsene i kommuneloven (av 1992) § 77 nr. 5 og forskrift om 

kontrollutvalg kap. 6. Hensikten med selskapskontroll er at kontrollutvalget skal påse at det 

gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i fylkeskommunens selskaper, 

herunder kontrollere om den som utøver fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i 

samsvar med fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontroll kan 

også omfatte forvaltningsrevisjon, men i dette tilfellet er det gjennomført en ren 

eierskapskontroll. 

 

Kontrollutvalget bestilte prosjektet i sitt møte 23.10.2018 sak 45/18 Prosjektplan – 

selskapskontroll Konsesjonskraft IKS, ut fra vedtatt Plan for selskapskontroll. Prosjektet er 

bestilt sammen med de fleste av de øvrige eierne av Konsesjonskraft IKS, og prosjektet er etter 

avtale mellom revisjonsselskapene til eierkommunene gjennomført av Aust-Agder Revisjon IKS. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Formålet med eierskapskontrollen var å undersøke og vurdere om Konsesjonskraft IKS driver 

etter sitt formål, i samsvar med eierkommunenes vedtak, selskapets vedtekter samt sentrale lover 

og regler. Det var sentralt for prosjektet å se på om selskapets uttak og omsetning er i samsvar 
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med lovverket, selskapsavtalen og andre føringer fra eierkommunene. Selskapet har i dag 20 

kommuner og de to fylkeskommunene i Agder som eiere. Selv om eierandelen for den enkelte 

eieren ikke nødvendigvis er høy, er det store verdier som forvaltes fra selskapet for hver enkelt 

eierkommune. Grimstad kommune har en eierandel i selskapet på 0,83 %.  

 

Prosjektplanen ble vedtatt med følgende problemstillinger: 
1. Sikrer eierkommunene at deres eierinteresser blir ivaretatt i selskapets styrende organer? 

2. Rapporteres selskapets aktiviteter tilbake til de respektive eierkommunene i tråd med gitte 

anbefalinger? 

3. Er fordelingsprinsippene for selskapets forvaltning av ressurser i tråd med de krav som stilles i 

lov og styringsdokumenter? Og gjennomføres utbetalingene i tråd med de føringer som ligger til 

grunn? 

 

Prosjektet har hentet sine revisjonskriterier fra aktuelt lovverk, veileder fra KS: Anbefalinger om 

eierstyring, selskapsledelse og kontroll», selskapsavtalen og politiske føringer fra 

eierkommunene. Prosjektet har benyttet dokumentanalyse og samtale med daglig leder og de 

ansatte i Konsesjonskraft IKS. 

 

Funn og konklusjoner 

Revisjonen finner at Aust-Agder fylkeskommune sikrer at deres eierinteresser blir ivaretatt 

gjennom selskapets styrende organer. Det blir trukket frem forbedringer som har vært på dette 

området fra Grimstad kommune sin side siden forrige selskapskontroll, som ble gjennomført i 

2009. 

 

Rapportering og informasjon fra Konsesjonskraft IKS tilbake til eierne er ikke regulert, og dette 

er dermed opp til den enkelte eier å formalisere. Revisjonen anser det som positivt at Grimstad 

kommune har bestemt at det årlig skal behandles årsregnskap og årsmelding, og at dette følges 

opp i kommunestyret. 

 

I henhold til IKS-loven § 8, 2 ledd skal innkalling skje med minimum 4 ukers varsel. Det går 

frem av rapporten at selskapsavtalen bryter med loven på dette punktet. Videre går det frem av 

rapporten at selskapet opplyser at de vil endre bestemmelsen i selskapsavtalen i forbindelse med 

revidering av avtalen i 2020.  

 

Revisjonen vurderer at det er tilstrekkelige mekanismer som sammen utgjør tilfredsstillende 

kontroll av selskapet. Revisjonen viser her til åpenhet fra selskapet, og at det er 

representantskapet som vedtar utbetalingene. 

 

Ut fra sine funn og konklusjoner har Aust-Agder Revisjon IKS ingen anbefalinger om endringer 

verken overfor selskapet eller Grimstad kommune som eier. Revisjonen begrunner dette med at 

rapporten er utarbeidet i 22 ulike versjoner med ulike forutsetninger og konklusjoner, og at 

revisjonen derfor har valgt å ikke gi individuelle anbefalinger til den enkelte eierkommune. 

Videre går det frem av rapporten at det vil være opp til hvert enkelt kontrollutvalg å vurdere 

behovet for oppfølging av rapportens funn og konklusjoner. 

 

Høring 

I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 14 har ordfører og eierrepresentant gjennom 

kommunens postmottak mottatt rapporten til uttalelse, med rådmannen på kopi. 

 

Revisjonen har ikke mottatt noen tilbakemelding, og forutsetter dermed at kommunen som eier ikke 

har noen kommentarer til selskapskontrollen. 
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Vurdering fra sekretariatet: 

Prosjektets formål, problemstillinger, revisjonskriterier og metodevalg samsvarer med vedtatt 

prosjektplan. 

 

Revisjonen har ikke anbefalt endringer for selskapet eller for Grimstad kommune. Det er derfor 

vanskelig for sekretariatet å trekke ut anbefalinger av rapporten.  

 

Sekretariatet vil likevel anbefale kontrollutvalget å se til at selskapsavtalen blir rettet, slik at den 

er i tråd med IKS-loven. Videre anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget ber om å få tilsendt ny 

selskapsavtale etter at den er revidert i løpet av 2020.  

 

 
Vedlegg:  

- Selskapskontroll Konsesjonskraft IKS – Grimstad kommune 

 

 

Vedlegg til sak 
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57/19 Møte- og arbeidsplan 2020 Grimstad kontrollutvalg 

 
Arkivsak-dok.  19/17511-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 05.12.2019 57/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2020 godkjennes. 
 
Planen og møtedatoene er veiledende. Kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og 
holde de møter utvalget ønsker. 
 
Møtedatoer 2020: (Torsdager kl. 09:00) 
06.02 – 12.03 – 23.04 – 18.06 – 10.09 – 22.10- 10.12 

 

 

Saksopplysninger: 

Sekretariatet legger med dette frem en egen sak om møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget. 

Saken legges videre frem som orienteringssak i kommunestyret. 

 

Møte- og arbeidsplanen er ikke å forstå som en fullstendig presentasjon av alle oppgaver/saker 

som kontrollutvalget vil behandle i løpet av året, men legger vekt på de oppgaver som utvalget 

etter egen forskrift er pålagt å behandle. Det kan være aktuelt å kalle inn representanter fra 

administrasjonen for å orientere om aktuelle saker/temaer utover de punktene som er nevnt 

nedenfor. Dette er en viktig del av kontrollapparatet til kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalget i Grimstad kommune har fem møter i året, fordelt på tre møter på våren og to 

møter på høsten. Lengden på møtene avgjøres av antallet saker/typen saker som skal opp i møtet. 

Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det 

politiske miljø og kommunens innbyggere. Kunnskap om kontrollutvalgets rolle oppgaver og 

lovverk er nødvendig for å utføre de oppgaver som fremgår av lov og forskrift. 

 

Sekretariatet foreslår følgende veiledende møte-/arbeidsplan 2020 for Grimstad kontrollutvalg: 
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Grimstad kommune Kontrollutvalget Møte- og arbeidsplan 2020  
 

 

Torsdag 6. februar 2020 kl. 09:00  

 Godkjenning av møteprotokoll og innkalling  

 Revisors uavhengighetserklæring for 2020 

 Engasjementsbrev Aust-Agder Revisjon 

 Orientering fra revisor  

 Referatsaker/Eventuelt  

 

Torsdag 12. mars 2020 kl. 09.00 

 Godkjenning av møteprotokoll og innkalling 

 Årsmelding 2019 for Grimstad kontrollutvalg  

 Orientering fra revisor 

 Referatsaker/Eventuelt 

 

Torsdag 23. april 2020 kl. 09:00   

 Godkjenning av møteprotokoll og innkalling  

 Regnskap 2019 Grimstad Kulturhus KF 

 Regnskap 2019 Grimstad Bolig- og tomteutvikling KF 

 Regnskap og årsmelding 2019 Grimstad kommune 

 Årsrapport 2019 for skatteoppkreveren i Grimstad kommune 

 Orientering fra revisor 

 Referatsaker/Eventuelt  

 

 

Torsdag 18. juni 2020 kl. 09:00 

 Godkjenning av møteprotokoll og innkalling  

 Revisors rapport fra forenklet etterlevelseskontroll. 

 Orientering 1. tertialrapport 2020 

 Orientering fra revisor  

 Referatsaker/Eventuelt  

 

 

Torsdag 10. september 2020 kl. 09:00 

 Godkjenning av møteprotokoll og innkalling  

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Psykososialt miljø på skoler i Grimstad kommune 

 Budsjett for kontrollutvalg og kontrollaktiviteter 2021  

 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2020 

 Orientering fra revisor 

 Referatsaker/Eventuelt  

 

 

Torsdag 22. oktober 2020 kl. 09.00 

 Godkjenning av møteprotokoll og innkalling 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling 

 Orientering om arbeidet med internkontrollen i Grimstad kommune 

 Orientering om 2. tertialrapport 2020 Grimstad kommune 

 Orientering fra revisor 

 Referatsaker/Eventuelt 

 

Torsdag 10. desember 2020 kl. 09:00 

 Godkjenning av møteprotokoll og Innkalling  
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 Orientering om budsjett for Grimstad kommune 2021 

 Møte- og arbeidsplan 2021 

 Orientering fra revisor  

 Referatsaker/Eventuelt  

 

 

I tillegg til nevnte saker vil også kontrollutvalget behandle plan for forvaltningsrevisjon 2020-

2023 og plan for eierskapskontroll 2020-2023. Disse sakene vil bli behandlet når revisjonen har 

ferdigstilt sin risiko- og vesentlighetsvurdering av Grimstad kommune. Sakene vil deretter blir 

sendt til kommunestyret for videre behandling. 

 

Planen er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp saker og holde de møter man 

ønsker.  

 

Forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller  
Gjennomførte forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller, og eventuelle prosjektplaner, 

undervegsrapporteringer e.l., legges frem/behandles fortløpende. Nye prosjekt bestilles 

fortløpende i henhold til vedtatt plan. Tentativt leveringstidspunkt oppgis i planen så langt som 

mulig.  

 

Fellesmøter/prosjekter med andre kontrollutvalg  

Avholdes/planlegges etter utvalgenes ønske og behov som dukker opp i løpet av arbeidsåret.  

 

Kurs/konferanser 

Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det 

politiske miljøet og kommunens innbyggere. Endret regelverk gjør det nødvendig å legge til rette 

for opplæring og kurs for alle medlemmer av kontrollutvalget. Kunnskap om kontrollutvalgets 

rolle, oppgaver og lovverk er nødvendig for å utføre de oppgaver som går fram av lov og 

forskrift. Slik opplæring og kursvirksomhet kan skje lokalt (høst- og vårkonferanse i regi av 

Temark) eller gjennom sentrale tilbud. Kontrollutvalget inviteres blant anna årlig til 

landskonferansen for kontrollutvalg i regi av Norges kommunerevisorforbund (NKRF) eller 

Forum for kontroll og Tilsyn (FKT). Dette er viktige samlinger for å tilføre kontrollutvalgets 

medlemmer ny kunnskap, og det er en arena der kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet møtes 

og drøfter saker og arbeidsmetoder. 
 

 

Aktuelle datoer:  

- NKRF sin Kontrollutvalgskonferanse 29-30. januar 2020, på Gardermoen  

- Temark Vårkonferanse i april  

- Temark Høstkonferanse i november  

- Forum for kontroll og tilsyn, konferanse 3-4. juni 2020, på Gardermoen 
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58/19 Orientering fra revisor 05.12.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00143-13 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 05.12.2019 58/19 

 

 

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. 

 

Revisor vil i møtet også orientere om følgende: 

- Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon Grimstad kommune 2019 

- Arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 

2020-2023 og plan for eierskapskontroll 2020-2023 

 

 

 
Vedlegg:  

- Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2019 Grimstad kommune  

 

 

Vedlegg til sak 
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59/19 Referatsaker 05.12.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00144-13 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 05.12.2019 59/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Innkommen post 

a. Ingen. 

2. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret 

a. Ingen. 

3. Orientering fra rådmannen i formannskapet 27.11.2019 om kjøp av tjenester fra Agenda 

Kaupang. 

4. Påmelding til Norges kommunerevisorforbund sin Kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 29-

30. januar 2020. 

5. Litteratur og abonnementsbehov for KU 

6. Sammenslåing av kontrollutvalgssekretariatene Temark og Viks 

7. Neste møte 

 

 

 
Vedlegg:  

- Program Kontrollutvalgskonferansen 2020 

- Presentasjon formannskapet 27.11.2019 – kjøp av tjenester fra Agenda Kaupang 

 

 

Vedlegg til sak 
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60/19 Eventuelt 05.12.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00144-14 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 05.12.2019 60/19 
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