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Arkivsak-dok. 19/00135-51 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 05.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 05.12.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 19/00135-52 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 05.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 17.10.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokollen fra møte 17.10.2019 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Protokoll Grimstad kontrollutvalg 17.10.2019 
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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]  

 

  



7/19 Godkjenning av protokoll fra møte 17.10.2019 - 19/00135-52 Godkjenning av protokoll fra møte 17.10.2019 : Protokoll Grimstad kontrollutvalg 17.10.2019

 

 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]  
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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]  
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Arkivsak-dok. 19/17512-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 05.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Presentasjon av nytt kontrollutvalg for Grimstad kommune 2019-

2023 

 

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) 
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Per Våje (V) 

Malin Andrea Eriksen Briggs (V) 

 

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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Arkivsak-dok. 19/17527-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 05.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver 

 

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.  
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Forvaltningsrevisjon. Dette er en form for evaluering av kommunens tjenesteproduksjon.  

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.  

 

 

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.  
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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. 

- 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.  
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Kontrollutvalgsboka finner en her: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/67b3cb9c983a49b2be54e8b932faceb9/kontrollutvalgsboka.pdf 

 

 

Vedlegg:  

- Saksutskrift budsjett 2020 kontrollutvalget 

- Saksprotokoll sak 49/19 

 



53/19 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver - 19/17527-1 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver : Saksutskrift sak 41/19 - Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2020 Grimstad kommune

 

 

1 

 

 

Saksutskrift 
 

 

Arkivsak-dok.  19/14070-1 

Arkivkode  151  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Grimstad kontrollutvalg 19.09.2019 41/19 

 

 

Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2020 Grimstad kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget innstiller på følgende budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 til 

kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Grimstad kommune med 

en ramme på kr. 2 912 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 sier følgende om budsjettbehandlingen:  

«Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. 

Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven §14-3 tredje ledd til kommunestyret 

eller fylkestinget.» 

 

Kontrollutvalget fremmer med dette en sak til kommunestyret (via formannskapet) om budsjett for 

kontrollutvalget sin virksomhet og kjøp av revisjons- og sekretariattjenester for 2020 i Drangedal 

kommune. 

 

 

Saksopplysninger: 

Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Grimstad 

kommune for 2020. Kontrollutvalgets budsjett omfatter kostnadene til selve driften av utvalget, og i 

tillegg kostnadene til sekretariattjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester. 

Budsjettet er basert på tidligere budsjett- og regnskapstall og noe på anslag. 
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Det å sørge for god kontroll og nødvendig tilsyn med driften av den kommunale virksomheten er 

høyaktuelt. Kontrollutvalget er kommunestyrets eget verktøy for gjennomføring av egenkontroll i 

virksomheten. Kommunestyret har ansvar for å sørge for at det blir bevilget tilstrekkelige ressurser 

til dette. 

 

 

 

Møtegodtgjørelse 

Posten «Møtegodtgjørelse mv.» avhenger både av aktiviteten i utvalget og hvilket godtgjøringsnivå 

kommunen ligger på. Budsjettet er sett i forhold til gjeldende reglement for godtgjørelse til 

folkevalgte i Grimstad kommune. For budsjettet for 2018 og 2019 ble det lagt opp til 7 møter i året 

og sekretariatet anbefaler å videreføre møtefrekvensen også for 2020. Møtegodtgjørelsene er bundet 

opp mot stortingspolitikernes lønn og denne utvikler seg fra år til år. Fra juni 2019 er den blitt 

justert til 987 997 kr. Utvalgsleder har en fast årlig godtgjørelse på 3 prosent av dette og for hvert 

møte utbetales det en møtegodtgjørelse til utvalget på 1,5 promille av stortingsrepresentantenes 

lønn. I tillegg vil denne posten dekke arbeidsgiveravgift som utgjør 14 prosent av de totale 

godtgjørelsene. Det er også lagt inn 15 000 kr i tapt arbeidsfortjeneste. Det vil i 2020 kunne bli 

endringer i utvalget som medfører at behovet for frikjøp endrer seg og tallet er derfor kun et anslag 

på forventet kostnader. 

 

Abonnement og medlemskap 

Denne posten utgjør kostnader knyttet til abonnement for medlemmene på fagbladet 

Kommunerevisoren og medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn (FKT) for kontrollutvalget.  

 

Kurs og opplæring 

Det er viktig at det blir satt av tilstrekkelige ressurser til opplæring og faglig oppdatering av 

utvalgets medlemmer. I tillegg er det av stor verdi å få god kontakt og erfaringsutveksling med 

kontrollutvalgsmedlemmer i andre kommuner. Sekretariatet anbefaler NKRF’s 

kontrollutvalgskonferanse i februar (Norges Kommunerevisorforbund) og/eller FKT’s 

fagkonferanse i mai (Forum for kontroll og tilsyn), samt vår- og høstkonferanser regionalt i regi av 

sekretariatet. Det å delta på kurs og konferanser hever kompetansen til utvalget og samtidig blir en 

møteplass for kontrollutvalgsmedlemmer både regionalt og nasjonalt. Dette er aktualiserer seg 

ytterligere ved at det i 2020 vil være et nytt utvalg. 

 

Kontrolltjenester 

Kontrolltjenester omfatter de tjenester/undersøkelser kontrollutvalget måtte ha behov for i sitt 

arbeid. Det er viktig at det bevilges nok ressurser til å gjennomføre andre undersøkelser 

kontrollutvalget finner nødvendig. I henhold til økonomiplanen som kontrollutvalget vedtok i 

forbindelse med budsjett saken i 2015 er det fra 2017 er det lagt inn årlige selskapskontroller. Nytt 

for 2018 var at revisjonen vil inkludere kostnadene til selskapskontroll i revisjonstilskuddet og 

kostnadene for dette ble flyttet til posten «Tilskudd til revisjonsdistriktet». Kontrollutvalget har hatt 

behov for ekstra bevilgninger fra kommunestyret i både 2016, 2017 og 2018. I 2018 ble denne 

posten økt til kr. 100 000 og dette ble opprettholdt i 2019. Sekretariatet anbefaler å opprettholde 

dette nivået også i 2020. Kontrollutvalget vil få et større økonomisk spillerom til å iverksette 

nødvendige undersøkelser uten å forsinke igangsettelsen med å måtte sende en forespørsel til 

kommunestyret om ekstra midler.  

 

Sekretariat og revisjon 

Grimstad kommune har valgt å delta i to interkommunale selskaper for å løse kontroll-, tilsyns- og 

revisjonsoppgavene. Dette er Aust Agder Revisjon IKS for revisjonsoppgaver og Agder og 
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Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver for kontrollutvalget. For 

begge disse selskapene er det representantskapet som vedtar det endelige budsjettet og fordelingen 

av dette på medlemskommunene. Anslagene er derfor oppgitt av det enkelte selskapet under 

forutsetning om godkjenning i respektive representantskap. Kostnadene til sekretariatet beregnes 

etter kommunens størrelse, eierandel og antall møter i året. 

 

Kostnadene til revisjon er på kr. 2 367 000 fordeler seg slik: 

 

Tilskudd lovpålagt finansiell revisjon 537 600 

Tilskudd særattestasjoner og bistand 470 400 

Tilskudd kontrollutvalgsarbeid, møtevirksomhet og 
bistand KU 

268 800 

Tilskudd forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 604 800 

Andel felleskostnader 485 750 

Totale revisjonskostnader 2 367 000 
 

 

Forslag til budsjett 2020 

 Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett 

 2018 2018 2019 pr. juli 119 2020 

Kontrollutvalget      

Møtegodtgjørelse mv. 87 000 9 165 97 000 63 553 108 000 

Abonnement, medlemskap 2 000 1 275 12 000 10 000 12 000 

Matvarer 5 000 3 390 6 000 2 106 6 000 

Kurs/opplæring (inkl. reise) 60 000 59 167 60 000 37 421 60 000 

Kontrolltjenester 100 000 257 497 100 000 0 100 000 

Sum KU 254 000 330 494 265 000 113 080  

      

Sekretariat 225 000 109 600 227 000 113 375 259 000 

Tilskudd revisjonsdistrikt 2 157 
000 

1 616 250 2 390 
000 

1 792 500 2 367 000 

        

Sum kontrollvirksomhet 2 636 
000 

2 056 344 2 892 
000 

2 018 955 2 912 000 

 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget har selvstendig innstillingsrett til kommunestyret på budsjett for kontroll, tilsyn og 

revisjon i kommunen. Innstillingen skal derfor gå direkte til kommunestyret via formannskapet, og 

skal legges ved slik den foreligger fra kontrollutvalget når budsjettet oversendes fra rådmannen til 

kommunestyret. Kostnadene for sekretariats- og revisjonstjenester er estimater og det er 

representantskapet til begge selskapene som bestemmer de 

 

Etter sekretariatets vurdering vil det være nødvendig med en ramme på kr. 2 912 000 for kontroll, 

tilsyn og revisjon for Grimstad kommune i 2020. 
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Grimstad kontrollutvalg har behandlet saken i møte 19.09.2019 sak 41/19 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget gikk igjennom forslag til budsjett for 2020. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget innstiller på følgende budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 til 

kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Grimstad kommune med 

en ramme på kr. 2 912 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 

 
 

 

RETT UTSKRIFT 

DATO 25.september.2019 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 19/15915 
Arkivkode  
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Grimstad kontrollutvalg 17.10.2019 49/19 

 

 

 

Evaluering av kontrollutvalgets sin virksomhet i denne valgperioden 

 

 

Grimstad kontrollutvalg har handsama saken i møte 17.10.2019 sak 49/19 

 

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. 
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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. 

- 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. 
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Arkivsak-dok. 19/17530-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 05.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering om Grimstad kommune budsjett 2020 

 

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 - 
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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. 

 

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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Arkivsak-dok. 18/13026-13 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

Grimstad kontrollutvalg 05.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Revisjonsrapport Lysmaster J.J. Ugland stadion Levermyr 

 

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: 
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«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 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 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 
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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 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. 
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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  
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1. Innledning  
Aust-Agder Revisjon IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Grimstad kommune utført en 

undersøkelse omkring oppgradering av Levermyr stadion i Grimstad. En del av 

oppgraderingen er anskaffelse og innstallering av nye lysmaster på stadion. Prosjektet med 

oppgradering ble startet opp i 2015, og behovet for oppgraderingen var en konsekvens av at 

Jerv fotballklubb rykket opp en divisjon, med økte krav til blant annet belysning av stadion.  

På bakgrunn av bestillingen fra kontrollutvalget, omhandler denne undersøkelsen kun den 

delen av oppgraderingen som omhandler lysmastene.  

Aust-Agder Revisjon IKS har begrenset undersøkelsen til å omfatte den bestillingen som ble 

vedtatt i kontrollutvalgets møte den 19. september 2019 (sak 32/19).  

For å gi en oversikt over saksgangen i prosjektet, vil vi først presentere en tidslinje for 

hvordan saken har blitt behandlet administrativt og politisk. Deretter vil vi ta for oss 

kostnadslementer og kontraktsinnhold sett opp mot kontrollutvalgets bestilling. Siste kapittel 

vil inneholde revisjonens vurderinger.  

 

1.1 Kort om undersøkelsen 

Oppgraderingen av Levermyr stadion ble vedtatt av Grimstad kommunestyre i april 2015, 

med en utgiftsramme på kr 5.9 millioner. Våren 2019 vedtok formannskapet en 

budsjettøkning til prosjektet, på totalt 14 millioner kroner. Dette er over en dobling i forhold 

til estimatet da prosjektet først ble vedtatt. De elementer for kostnadsøkningen som ble 

presentert for formannskapet dannet grunnlag for at kontrollutvalget ba om nærmere 

redegjørelse til sitt møte den 19. september 2019. I forbindelse med kontrollutvalgets 

behandling av saken ble revisjonen bedt om å se nærmere på saken. På bakgrunn av dette kom 

kontrollutvalget med følgende bestilling, sak 32/19: 

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 kostnadsoverslag som 

lå til grunn for vedtak i Kommunestyret 17.06.2019 samt kommunens saksbehandling 

gjennom sakens gang. 

1.2 Revisjonens mandat for undersøkelsen – avgrensninger 

Revisjonen er i denne saken bedt om å gjøre en undersøkelse av en saksprosess som ikke skal 

gjennomføres som en forvaltningsrevisjon etter gjeldende revisjonsstandard (RSK 001). 

Kontrollutvalgets bestilling inneholder ingen problemstillinger eller spørsmål som revisjonen 

skal besvare, men en beskrivelse av de forhold som knytter seg til sakskomplekset og som 

kontrollutvalget ønsker belyst. Revisjonen har tolket bestillingen slik at utvalget ønsker å 

frembringe mest mulig fakta i saken, men at fakta ikke skal vurderes opp mot kriterier, 

eksempelvis lover og regler. De vurderinger revisjonen har gjort i undersøkelsen er derfor 

vurderinger av forhold i faktagrunnlaget og ikke opp mot lover og regler.    
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Gjennom arbeidet knyttet til undersøkelsen har dokumentasjonsgrunnlaget vist seg å være 

svært omfattende. Sett i lys av hvordan arbeidet med undersøkelsen har utviklet seg ser man i 

ettertid at det som var ment å være en enkel kartlegging har blitt en relativt teknisk 

beskrivelse av en omfattende og sammensatt saksprosess. De valg vi har gjort underveis for å 

sikre en helhetlig fremstilling har medført et større omfang på revisjonsarbeidet med bruk av 

flere metoder. Forutsetningene for arbeidet var en isolert dokumentgjennomgang, men på 

grunn av behov for ytterligere avklaring knyttet til enkelte forhold har vi hatt behov for å 

supplere med enkelte samtaler med administrasjonen. Vi mener at alle de forhold som er 

omtalt i kontrollutvalgets bestilling er belyst i rapporten, enten eksplisitt som egne punkter 

eller som en del av den helhetlige gjennomgangen. Vi gjør i denne forbindelse oppmerksom 

på at det er flere elementer som griper i hverandre under de ulike deler av bestillingen.  

I arbeidet med undersøkelsen fikk vi utpekt kontaktperson i kommunen. Rapporten har vært 

til faktaverifisering hos kontaktperson. 

 

 

Arendal, 25. november 2019 

Aust-Agder Revisjon IKS 
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2. Saksbehandlingen av «lysanlegg Levermyr»  
I det følgende vil vi ta for oss saksbehandlingen både politisk så vel som administrativt, 

avgrenset til å omhandle ferdigstillelse av lysmaster på Levermyr stadion. Dette er en 

gjennomgang av saksbehandlingen og ikke en vurdering av innhold og fremstilling. Dette er 

ment å gi en forståelse for utviklingen i saken, men også for å tidfeste når de ulike 

beslutninger ble tatt. 

 

2014 > 2015 

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

2014 et brev fra Jerv, som tok kontakt med kommunen på bakgrunn av et brev fra Norges 

Fotball Forbund. Her kommer det frem at det ved opprykk stilles visse krav til stadion 

fotballklubben spiller på. Et krav fra NFF var blant annet en fremdriftsplan for oppgradering 

av stadion. På bakgrunn av dette ble det fra administrasjonen lagt frem en plan for 

kommunestyret 24. april 2015, herunder en plan for flomlys.  

Kommunestyrets vedtak var som følger:  

VOTERING: Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak: Grimstad kommune vedtar følgende 

plan for oppgradering av J.J. Ugland Stadion Levermyr med lys og undervarme, evt 

alternativ løsning:  

 2016. Det utarbeides tekniske planer for utforming, plassering og fundamentering av 

lysmaster på J.J. Ugland Stadion Levermyr. Tiltakene må tas inn i dokumentet 

”Handlingsplan for Idrett og friluftsliv” ved første rullering, slik at det kan søkes om 

spillemidler til delvis finansiering av anleggskostnadene.  

 2017. Arbeidene med etablering av flombelysning legges inn i budsjettet utføres i løpet av 

1.kvartal 2017.  
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 Dersom banen ikke er spilleklar til første seriekamp, brukes det en alternativ bane. Det 

brukes ikke midler til undervarme. Rådmannen bes innarbeide dette i forslaget til 

økonomiplan for perioden 

2016 

I budsjett for 2016, vedtatt i kommunestyret 14. desember 2015, ble det lagt en ramme for 

prosjektet «Lys Levermyr stadion» på 5,9 millioner for 2017. Det legges til grunn i vedtaket 

at flomlysanlegget skulle bygges i 2017. 

Anskaffelsen av lysmaster ble kunngjort på Doffin 24. oktober 2016 av Asplan Viak, på 

vegne av Grimstad kommune. Anskaffelsen gjaldt en totalentreprise på leveranse og 

installasjon av lysmaster. Ifølge anbudsgrunnlaget på Doffin beskrives følgende:  

«Som en totalentreprise skal det leveres og monteres et komplett flomlysanlegg ved Levermyr 

stadion. Totalentreprenør skal bygge nytt bygg for hovedfordeling, reservekraftaggregat og 

vanning, grave grøfter, levere og montere komplett reservekraftanlegg og flomlysanlegg».  

Ifølge anbudet på Doffin, var fristen for mottak av tilbud eller forespørsel på deltakelse       

25. november 2016. Oppstart av prosjektet var satt til 2. januar 2017, med overtakelse av 

ferdigstilt prosjekt 31. mars 2017. Ifølge konkurransegrunnlaget skulle entreprenøren 

utarbeide en fremdriftsplan.  

Avtalen skulle bygge på standard NS 8407 «Alminnelige kontraktsbestemmelser for 

totalentrepriser». I tillegg til de alminnelige kontraktsbestemmelsene gjøres gjeldende de 

tilføyelser/endringer som følger av nedenstående spesielle kontraktsbestemmelser, eventuelle 

skriftlige endringer som sendes ut fra byggherre før tilbudsinnlevering og eventuelle 

avklaringer i avklaringsmøter mellom byggherre og entreprenør. Ifølge dokumentasjonen 

revisjonen har fått oversendt fra Grimstad kommune, var det tre tilbydere som leverte tilbud 

på prosjektet. Nettpartner var den tilbyderen som leverte tilbudet med lavest pris, med kr 

7 782 225,-. De to andre tilbyderne la inn tilbud på kr 12 416 420,- og kr 9 460 101,- Det er i 

tilbudene ingen tilsynelatende forbehold. Kommunestyret økte i møte 12. desember 2016 

budsjettet på prosjektet til 7,9 millioner kroner med følgende saksfremstilling lagt til grunn: «I 

forbindelse med Jervs opprykk til 1. divisjon, er det krav til at det utarbeides en plan for 

flomlys på J. J. Ugland stadion Levermyr. Kommunestyret behandlet planen 29.04.15. Det ble 

vedtatt at det utarbeides tekniske planer for utforming, plassering og fundamentering i 2016. 

Bygging av flomlysanlegget utføres i 2017, og vil være klart til sesongstart.»  

2017 

Ifølge et referat fra kontraktsmøte mellom Nettpartner og Grimstad kommune 13. januar 2017 

ble det tatt inn følgende forbehold: Nettpartner mener at grunnlag fra byggherren er noe 

mangelfullt mht grunnforhold. Det er derfor ikke medtatt eventuell nødvendig peling av 

fundamenter i tilbudet. Det vil kreves tillegg om dette blir nødvendig. I samme møte inngikk 

Grimstad kommune og Nettpartner en avtale om at lysmaster skulle bestilles. Knyttet til 

fremdrift har Nettpartner spesifisert igangsetting 10. desember 2016, for å kunne rekke 

ferdigstillelse 1. april 2017. De ønsker derfor utsatt ferdigstillelsesdato. Kontrakten med 

Nettpartner er signert av Nettpartner 21. mars 2017, og signert av Grimstad kommune 1. juli 
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2019. Administrasjonen understreker at den sene underskriften fra kommunen må sees i 

sammenheng med at administrasjon hadde fått signatur av Nettpartner, men siden 

byggesaksprosessen tok uventet lang tid ble det avventet å gå til ordfører for signatur før alt 

var klart. Derfor kom det signatur først i 2019, da prosjektet igjen var på rett kurs og det ble 

vedtatt økt ramme. Det står også i referatet at kommunen i etterkant av møtet har mottatt 

innsigelser på nabovarslet, og ledelsen i kommunen ønsket etter dette at det skulle 

gjennomføres et infomøte med beboere i området.  

Nabovarsel om etablering av lysmaster blir sendt fra kommunen 12. januar 2017. Revisjonen 

har fått oversendt kvittering for utsendte nabovarsler datert 13. januar 2017 –  til 24 

mottakere. I beskrivelsen av hva nabovarselet gjelder står det «Etablering av flomlysanlegg 

for belysning av fotballbanen på Levermyr stadion. 4 stk master i hvert hjørne av 

fotballbanen med belysning konsentrert mot fotballbanen. Det skal også oppføres et bygg i 

nord-vestre hjørnet av banen, som vil inneholde styring, strømtilførsel og nødaggregat for 

anlegget.» Det er vedlagt tegninger i nabovarselet.  

Søknad om tillatelse (rammetillatelse) til å sette opp nytt bygg og nytt anlegg etter plan- og 

bygningsloven, ble sendt fra kommunens tekniske enhet som ansvarlig søker og tiltakshaver, 

27. februar 2017. Søknaden er oversendt postmottak med kopi til enhetsleder for byggesak.  

I forbindelse med søknaden sender enhetsleder for byggesak følgende e-post til prosjektleder 

22. mars 2017: Viser til mottatt Rammesøknad knyttet til Flomlys på Levermyr. I siste TU-

møte ble det stilt spørsmål vedr. utforming, bruk og virkning for naboeiendommene i området. 

Jeg hadde ikke sett på denne saken på det tidspunktet utenom jeg viste den var kommet inn. 

Etter at avisen skrevet om at dette ble tatt opp på møtet har Tore Stalleland sendt ut en mail 

med kopi til meg, hvor han framholder at dette ikke ble tatt med i protokollen og at han 

oppfattet at administrasjonen hadde behov for å sette seg bedre inn i saken før en kunne gi 

svar. Han framholder videre at dette kan være en sak som er relevant at ordføreren redegjør 

for i kommunestyrets møte den 27.03.  

Ser at det foreligger en Tilbakemelding fra naboer som også bør besvares av dere som 

ansvarlig søker. Dersom ordføreren skal informere kommunestyret er det viktig at dere 

forhåndsinformere han om den løsningen som er valgt, hvordan lyssettingen vil virke i 

området, når det er aktuelt å bruke lysanlegget (bare kamper eller også på trening). 

Det er ikke noe i protokollen verken fra Teknisk utvalg (TU) eller Kommunestyret i mars som 

tilsier at saken har vært diskutert eller behandlet. 

30. mars 2017 arrangerer kommunen et møte med naboer, representanter fra byggherre og 

kommunen. 54 husstander var invitert. I følge referatet fra møtet ønsket flertallet av 

deltakerne en løsning som ikke involverte høye master, og ønsket alternative løsninger, som 

eksempelvis nedfellbare master.  

Politisk og administrativ ledelse hadde 21. april 2017 et møte angående lysmaster på 

Levermyr stadion. I referatet fra møtet gjengis informasjon om status på prosjektet i følgende 

punkter:  
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 Det er inngått totalentreprise- kontrakt med Nettpartner om levering av komplett 

lysanlegg på Levermyr. 

 Tiltaket er nabovarslet og i etterkant har vi avholdt informasjonsmøte med naboer av 

Levermyr.  

 Søknad om rammetillatelse er innsendt, men blir ikke videre behandlet før veien videre 

er klarlagt. 

 For å kunne opprettholde så god fremdrift som mulig, ble mastene satt i bestilling hos 

leverandør 25.01.17, med forventet levering ila Mai. Produksjonen ble stoppet i 

etterkant av møte med naboer. 

  Nettpartner informerer om at ekstra kostnad for nedleggbare master vil ligge i 

området 1 mill per mast. I tillegg kommer kostnader for master allerede satt i 

produksjon. 

Det blir i henhold til møtereferatet bestemt følgende tiltak:  

1. Det settes i gang bestilling av illustrasjoner som viser mastenes synlighet fra ulike 

områder i byen. 

2. Jerv informeres om kommunens beslutning om å stoppe opp for en ny vurdering av 

mastene 

10. juli 2017 sender Grimstad kommune et brev til mottakere av nabovarselet med følgende 

informasjon:  

«På møte med naboer avholdt på rådhuset 30.03.17, ble det redegjort for bakgrunnen til 

løsningen med 4 stk master i hvert hjørne av banen, samt høyden på disse. Dette er for å 

tilfredsstille NFFs krav til lysstyrke under kamper i OBOS- og Tippeliga.  

Som ønsket er en løsning med nedleggbare- master drøftet internt i kommunen, men en slik 

løsning vil vanskelig la seg gjøre, hovedsakelig pga manglende areal for nedlegging av 

mastene og stor bruk av løpebanen, noe som vil kreve høy frekvens på heving/nedsenking av 

mastene.  

Etter samråd med Ordfører og kommunalsjef er det derfor besluttet å gå videre med foreslått 

løsning som innebærer 4 stk faste master. Det er derfor besluttet å sende ut et oppdatert 

nabovarsel, som også gis til et flere berørte naboer enn tidligere. Dersom du har levert enn 

innsigelse på forrige nabovarsel (datert 12.01.17), vil dette fortsatt gjelde for oppdatert 

nabovarsel og således være en del av byggesaken videre.» 

I perioden juli 2017 – september 2017 registrerer kommunen en rekke klager og merknader til 

nabovarselet. Henvendelsene inneholder ulike forhold, men en fellesnevner hos en stor andel 

er klager på manglede utredning av alternative løsninger til lysmaster.  

Teknisk utvalg behandlet i sak 17/155 i møte 28. november 2017 rammetillatelse i henhold til 

søknad av 28. september 2017. Rammetillatelsen gjaldt oppføring av 4 lysmaster, samt 

oppføring av garasjebygg. Vedtaket ble gitt med henvisning til plan- og bygningsloven § 20-

3, jfr.§ 20-1 bokstav a) og § 21-4. Ifølge saksfremlegget til Teknisk utvalg, fremmet 
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rådmannen denne saken til politisk behandling på bakgrunn av sakens omfang og allmenne 

interesse. Fylkesmannen og rådmann har, ifølge saken, begge vurdert tiltaket å være i tråd 

med vedtatt regulering for området. Det henvises i saken til e-post som er sendt og besvart fra 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Rådmannen anbefalte derfor at Teknisk utvalg 

godkjente søknaden.  

Det foreligger ifølge saksfremlegget en lang rekke nabomerknader. I saksfremstillingen 

oppsummeres disse til å gjelde forringelse av utsikt og spørsmål tilknyttet bruk av lys. 

Rambøll AS har utarbeidet fotomontasjer av områdene, og rådmannen finner ifølge saken, 

ikke at mastene vil få uforholdsmessig store konsekvenser for det visuelle inntrykket sett fra 

havn og sentrumsområdet. Når det gjelder opplevelsen sett fra sjø, anser ikke rådmannen at 

dette kan tillegges avgjørende vekt, dette da det er tale om tiltak innenfor regulert formål.  

I saksfremlegget er det redegjort for at «alternative mastetyper som er mindre synlig sett fra 

sjø/havn må anses allerede utredet, og heller ikke omsøkt i denne saken. Det er lagt frem 

fotomontasje av teleskopmaster, men disse vil mulig generere mer lys mot naboeiendommene 

enn omsøkte master. Også toppen av teleskopmastene, når disse er sammenslått, vil kunne 

medføre store ulemper for de eiendommene som ligger nært mastene, og i tillegg på samme 

høyde. Heller ikke et vilkår om knekkbare master anses hensiktsmessig, da disse antas å ville 

komme i sterkt konflikt med bruken av løpebanen. På denne bakgrunn har Rådmannen funnet 

det mest hensiktsmessig, ikke å stille vilkår om teleskop- eller knekkmaster.» 

Teknisk utvalg fattet i møtet følgende vedtak med 4 mot 3 stemmer: 

Teknisk utvalg gir i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-3, jfr § 20-1 bokstav a) og 

§ 21-4, rammetillatelse i henhold til søknad, mottatt 28.09.2017. Det søkes om tillatelse til å 

oppføre lysmaster på J.J. Ugland Station – Levermyr, for flombelysning, samt oppføring av 

garasjebygg med et bebygd areal på ca 80m2. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte 

tegninger, fotomontasjer, utsnitt av reguleringskart/situasjonsplan, og erklæring om 

ansvarsrett. 

Vilkår for igangsettingstillatelse jamfør pbl. og vurderingen nedenfor. 

Som vilkår for tillatelsen settes at gebyr etter pbl. § 33-1 er innbetalt. 

2018 
13. februar 2018 behandler Teknisk utvalg saken «Klage på vedtak – lysanlegg – Grimstad 

kommune». Klageanførslene går i hovedsak på at kommunen ikke har utredet andre typer 

master, og at kommunen må vurdere om mastene er i tråd med kommunedelplanen for 

Grimstad by, «Byplanen».  

I rådmannens saksfremlegg fremkommer det blant annet «Når det gjelder andre type master, 

som teleskop- eller andre typer nedsenkbare master, vises til at Bygningsmyndigheten ikke 

skal stille krav til den utredning tiltakshaver gjør før man velger å omsøke et tiltak etter plan- 

og bygningsloven. Bygningsmyndigheten vurderer utelukkende det tiltaket i den varianten som 

er omsøkt, her faste master i en høyde av ca. 40m». Det fremkommer også i saksfremlegget at 

«Byplanen» etter rådmannens vurdering ikke er et sentralt tema ettersom området er regulert i 
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reguleringsplan for Levermyr/Skredderheia, slik at byplanen ikke er en styrende plan for 

idrettsområdet.  

Teknisk utvalg opprettholder kommunens vedtak av 28. november 2017 i sak 17/155. 

«Klagene fra naboer/gjenboerne tas ikke til følge. Saken oversendes Fylkesmannen i Aust- og 

Vest- Agder for videre behandling».  

De oversendte klagene til Fylkesmannen besvares i brev av 15. mai 2018. Fylkesmannen 

slutter seg her til kommunens vurdering av at det er reguleringsplanen som er bindende for 

fremtidig arealbruk, og de slutter seg også til at reguleringsplanen ikke angir 

høydebegrensninger på stadionanlegg. Fylkesmannen vurderer at man ikke kan se at det er 

opplyst hvilken avstand mastene har til naboeiendommene. I det mastene er angitt til 40 

meter, følger det av pbl. § 29-4 at mastene skal ha en avstand fra nabogrensene, som minst 

svarer til 20 meter og ikke under 4 meter. I det kommunen ikke har vurdert spørsmålet om det 

er avgjørende grunner som taler mot tiltakshavers ønske om tiltakets høyde, anses det å 

foreligge en innholdsmangel ved kommunes vedtak. Kommunens manglende vurdering av 

pbl. § 29-4 kan ha hatt avgjørende betydning for det vedtaket som er fattet og vedtaket anses 

om ugyldig.  

Teknisk utvalg behandlet 16. oktober 2018 i sak 200/188, på ny søknad om oppføring av 

lysmaster. I følge saksfremstillingens sammendrag vises det til at det nå er avgitt 

avstandserklæringer fra de naboer som får mastene nærmere enn 20 meter, som er forholdet til 

byggverkets halve høyde, og rådmannen anser nå at avstandsbestemmelsene er ivaretatt.  

Teknisk utvalg gir i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-3, jfr § 20-1 bokstav a) og 

§ 21-4, rammetillatelse i henhold til søknad, mottatt 28.09.2017. Det søkes om tillatelse til å 

oppføre lysmaster på Ugland Stadion, Levermyr, for flombelysning, samt oppføring av 

garasjebygg med et bebygd areal på ca. 80m2. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte 

tegninger, fotomontasjer, utsnitt av reguleringskart/situasjonsplan, og erklæring om 

ansvarsrett.   

 

Teknisk utvalg gir tillatelse til plassering vist i situasjonskart mottatt 27.09.2018, iht. pbl § 

29-4 tredje ledd bokstav a). Det foreligger samtykke fra tilstøtende eiendommer, for 

plassering av lysmast i syd-østre hjørnet av stadion. Det vises til vurderingen under.  

Vilkår for igangsettingstillatelse jamfør pbl. og vurderingen nedenfor.  

Som vilkår for tillatelsen settes at gebyr etter pbl. § 33-1 er innbetalt.  

Teknisk utvalg ber rådmannen utarbeide retningslinjer for bruken av anlegget.   

2019 

Kommunens vedtak ble påklaget i november 2018. I klagene er det blant annet anført at 

tiltaket medfører lysforurensning og at kommunen burde vurdert alternative løsninger til 40 m 

høye lysmaster, som for eksempel lavere master eller hevbare master. Klagerne er også uenig 

i Fylkesmannens vurdering om at tiltaket er i tråd med reguleringsplanen, og viser også til at 

reguleringsplanen ikke har bestemmelser om byggehøyde. I klagene argumenteres det for at 
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lysmastene er en varig konstruksjon, og siden reguleringsplanen ikke har bestemmelser om 

byggehøyder kommer høydebegrensningene i pbl. § 29-4 til anvendelse. 

I klagesaken til teknisk utvalg 22. januar 2019 er det også påpekt saksbehandlingsfeil på 

bakgrunn av manglende avklaring med andre offentlige instanser, som for eksempel 

Kystverket. I tillegg er ikke Grimstad kommunes estetiske veileder brukt i tilstrekkelig grad.  

I saken foreligger et brev fra Kystverket datert 7. januar 2019 hvor de skriver at de ikke vil 

motsette seg tiltaket men at departementet kan gi pålegg om skjerming, endring eller fjerning 

av lys eller andre innretninger som kan virke villedende for sikker navigasjon eller ferdsel.   

I saksfremlegget til Teknisk utvalg svarer rådmannen følgende på klagene som har kommet 

inn; «Ut fra hva som foran er vurdert, og med bakgrunn i vurderingen i førstegangsvedtaket, 

finner ikke rådmannen at klagene fremsetter vesentlige nye momenter som ikke tidligere er 

vurdert. På denne bakgrunn anbefaler Rådmannen at Teknisk utvalg ikke tar klagene til følge, 

men oversender saken til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder for videre behandling». 

I møtet opprettholdt Teknisk utvalg sitt vedtak av 16. oktober 2018 i sak 18/191. I følge 

vedtaket tas ikke klagene fra nabo/gjenboer datert 14. og 15. november 2018 til følge, og 

saken oversendes Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder for videre behandling.  

Fylkesmannen behandlet klagen 6. mars 2019 og konkluderer med at «tiltaket er ikke i strid 

med plan eller lov, og tiltakshaver har derfor i utgangspunktet krav på å få tillatelse til 

omsøkt tiltak, jf. pbl. § 21-4 første ledd første punktum. Fylkesmannen kan ikke se at 

klagernes anførsler tilsier en overprøving av kommunens frie skjønn etter pbl. §§ 29-2 og 29-

4 første ledd». Med dette til grunn fatter Fylkesmannen følgende vedtak: «Grimstad 

kommunes vedtak av 16.10.2018 opprettholdes under henvisning til begrunnelsen over. 

Klagene tas ikke til følge».  

Rambøll oversender søknad om igangsettingstillatelse til Grimstad kommune på vegne av 

Grimstad kommune, datert 26. september 2019. Det søkes om igangsettingstillatelse for 

oppstart av «grunnarbeider, kabelgrøfter og peling for lysmaster på Levermyr stadion. 

Følgebrevet fra Rambøll er datert 25. september 2019, og signaturdatoen er 31. august 2019. I 

søknaden vedlegges erklæring om ansvarsrett fra følgende leverandører:  

- Rambøll Norge AS 

- Sørlandet Brønnboring AS 

- Sandås Anlegg AS 

- Tomstad AS 

26. september 2019 gir byggesaksenheten igangsettingstillatelse med følgende vedtak: 

«Bygningsmyndigheten gir i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-2 femte ledd jfr. § 

21-4, igangsettingstillatelse for del av tiltak. Det vises til søknad mottatt 26.09.2019. Arbeid i 

henhold til rammetillatelse av 16.10.2018 tillates nå igangsatt. 

Igangsettingstillatelsen omfatter grunnarbeider, kabelgrøfter, og peling for lysmastene. 
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Bygningsmyndigheten behandler denne sak etter myndighet tildelt i kommunestyrevedtak av 

05.09.2016.»  

2019 – beslutningsgrunnlag for politisk behandling  

Tirsdag 26. mars 2019 var det et møte mellom Grimstad kommune og Nettpartner hvor 

partene møttes med en hensikt om å gjenoppta kontraktsarbeidene. Men da Nettpartner ikke 

hadde ressurser og kapasitet til å overholde nye forventninger til fremdrift og 

ferdigstillelsesdato til høstkampene 2019, endte møtet med en omforent avbestilling av 

kontrakten. Administrasjonen vurderte da at Grimstad kommune kunne gjennomføre 

installasjonene av lysmastene ved hjelp av kommunens egne rammeavtaler.  

I etterkant av møtet foreligger det e-post korrespondanse mellom Grimstad kommune, 

Nettpartner og Rambøll der det fremkommer at «Nettpartner kan dessverre ikke påbegynne 

før november 2019 grunnet endret ordretilgang i den perioden prosjektet har stått stille og 

anbefaler kommunen og sette i gang selv via rammeavtaler og egne ressurser. Da byggesak er 

i orden så er det en mulighet for å få opp master før 1. November 2019. En kjapp spådom er 

at de måtte ha lagt på 25 % på kostnader etter endringer i marked med mer.» 

15. mai 2019 var det et møte mellom Rambøll, Nettpartner og Grimstad kommune. I referatet 

fra møtet, som er skrevet av Rambøll, fremkommer det en vurdering knyttet til at det på grunn 

av regelverket om offentlige anskaffelser ikke er mulig å gjennomføre modellen som ble 

skissert den 26. mars 2019. Rambøll anbefaler derfor å gjenoppta kontraktarbeidene mellom 

kommunen og Nettpartner. Det fremkommer også av referatet at Nettpartner viste til en 

oversikt over økonomien i prosjektet og har skissert en prisøkning på 25 %. I tillegg står det i 

referatet fra møtet at «Ved en opptagelse av kontraktsarbeiderne kan kommunen v/ Rambøll 

bistå med prosjektledelse for å frigjøre ressursene hos nettpartner, forslaget er da å redusere 

det kontraktsfestede påslaget på 20 % for de delene av arbeidene som kommunen koordinerer 

og leder.» I forbindelse med beskrivelse av fremdrift i det samme dokumentet utarbeidet av 

Rambøll, fremkommer det at «det foreslås at det åpnes for innhenting av nye tilbud fra UE’er 

(underentreprenører) på grunnarbeider, kabelgrøfter peler og fundamenter. Rambøll kan 

bistå Nettpartner med å lede denne prosessen».  

I e-post datert 24. mai 2019 bekrefter Nettpartner at de stiller seg positive til å gjenoppta 

kontraktsarbeidene med de forutsetninger som ble skissert i møte 15. mai 2019. «På grunn av 

mangelfull prosjektlederkapasitet ønsker Nettpartner at Grimstad kommune og Rambøll 

bistår Nettpartner med byggeledelse på følgende områder: 

- Alt gravearbeid inkludert igjenfylling og puss 

- Alle nødvendige føringsveier (grøfter og kabelrør) inkl. jording 

- Prosjektering og etablering av mastefundament ihht. Spesifikasjoner fra 

mastefundament, geotekniker og RIB. 

Her kan allerede innhentede tilbud benyttes, evt. Det kan innhentes nye priser.  

Rambøll vil lede innkjøps- og byggeprosessen. Nettpartner vil stå som kontraktspartner opp 

mot evt. underleverandører (UE). På disse kan nettpartner bruke et påslag på 5 %. Alle nye 

kontrakter med UE ’er fundamenteres i kontrakten med GK via endringsmeldinger.» 
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Nettpartner besørger følgende: 

- Master 

- Lamper 

- Aggregat 

- Hovedtavle 

- Styretavle 

- Nødvendige kablinger 

- Kobling og driftsettelse 

De overnevnte endringer i forhold til opprinnelig kontrakt, formaliseres i endringsmeldingene 

EM-01 og EM 02. I notat fra Rambøll datert 5. juni 2019 fremkommer det at uttrekket fra 

kontrakt knyttet til grunnarbeider, betongarbeider og teknisk bygg har en verdi på kr 1 778 

833,60 som skal trekkes fra kontraktssummen. Dette blir innarbeidet i EM-01. 

Indeksregulering av gjenstående kontraktsarbeider blir satt til kr 1 437 538,45. Dette skal 

innarbeides i endringsmelding EM-02.  

I e-post datert 6. juni 2019 fra Nettpartner til Rambøll og GK vedlegges følgende kalkyle: 

 

 

Juni 2019 - behandling i Formannskapet og Kommunestyret  
Arbeidet med etablering av lysanlegget ble opprinnelig planlagt ferdigstilt i løpet av 1. kvartal 

2017 og finansiering ble lagt inn i budsjettet. Det ble da satt av en ramme på inntil kr 8 mill. 

eks. mva. For å få frem et realistisk kostnadsbilde på gjennomføring av prosjektet slik det står 

per nå, har Grimstad kommune søkt bistand hos Rambøll via ny rammeavtale. Basert på deres 

kostnadsoverslag vil en realisering av prosjektet medføre en vesentlig økning av kostnadene. 

Deres beregning viser at totalkostnaden for etablering av lysanlegget vil beløpe seg til kr 

13.946.948 eks. mva. (se tabell nedenfor) I denne summen er det lagt inn kontraktssum med 

indeksregulering, peling, økte kostnader til fundamentering og prosjektering, samt en 

usikkerhetsmargin på 15%. Det legges dermed frem en ny sak for kommunestyret hvor 

rådmannen foreslår å utvide kostnadsrammen for etablering av lysanlegg på J.J. Ugland 

Stadion Levermyr.  
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Det fremkommer også av rådmannens saksfremstilling til formannskap og kommunestyret at 

tiltaket ble bygge-søkt parallelt med kontraktsinngåelse, og i forbindelse med byggesøknaden 

kom det inn flere naboklager på tiltaket. Det fremgår at 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. I henhold til kontrakt har derfor Nettpartner 

krav på å få regulert opp økte kostnader i prosjektet. Videre har grunnundersøkelser vist at 

det vil være påkrevd med peling under tre av de fire mastefundamentene. Dette er en kostnad 

som ikke var en del av det opprinnelige anbudsgrunnlaget. 

I saksfremstillingen beskrives det at: «I løpet av den lange tiden frem til tillatelse forelå har 

også ordretilgangen for Nettpartner endret seg vesentlig, slik at de per nå ikke har ledig 

kapasitet til prosjektledelse og start av prosjektet før tidligst november 2019. I korthet betyr 

dette at det ikke er mulig å få gjennomført prosjektet innenfor den opprinnelige 

kostnadsrammen».  Det opplyses også at Nettpartner allerede har fakturert Grimstad 

kommune kr 2,5 mill. eks. mva. for påløpte kostnader. 

Vedtak i formannskapet 6/6-19:  

Formannskapet foreslår å utvide kostnadsrammen for etablering av lysanlegg på J.J. 

Ugland Stadion Levermyr, slik at total kostnadsramme for prosjektet blir på inntil kr 

14.000.000 eks mva. Bistand til prosjektledelse leies inn via rammeavtale med Rambøll slik 

at prosjektplanlegging kan startes så raskt som mulig.   
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Vedtak kommunestyret 17.6.19  

Kommunestyret utvider kostnadsrammen for etablering av lysanlegg på J.J. Ugland 

Stadion Levermyr, slik at total kostnadsramme for prosjektet blir på inntil kr 14.000.000 eks 

mva. Bistand til prosjektledelse leies inn via rammeavtale med Rambøll slik at 

prosjektplanlegging kan startes så raskt som mulig.  

Lysmastene finansieres ved bruk av ubundne investeringsfond.  

Uforutsette utgifter er satt til ca. 1,8 millioner, kommunestyret ber om en rapportering på 

prosjektet når det er ferdigstilt.   

  

3. Rambølls kostnadsoverslag 
Kontrollutvalget har i sin bestilling bedt om bakgrunnen for Rambølls kostnadsoverslag. 

Kostnadsoverslaget ble presentert for formannskapet i møte den 6. juni 2019 hvor rådmannen 

fremmet forslag om å utvide kostnadsrammen til kr 14 000 000,-. Det ble lagt til grunn endret 

kostnadsnivå for arbeid og materialer som følge av lang saksbehandlingstid for godkjenning 

av byggesøknad, undersøkte grunnforhold har vist behov for peling og Nettpartner har fått 

endret ordretilgang som igjen har medført at oppstart ikke er mulig til ønsket tidspunkt. Det 

ble skissert 3 alternative veier videre: 

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. 

Formannskapets vedtak/innstilling: 

Formannskapet foreslår å utvide kostnadsrammen for etablering av lysanlegg på J.J. 

Ugland Stadion Levermyr, slik at total kostnadsramme for prosjektet blir på inntil kr 

14.000.000 eks mva. Bistand til prosjektledelse leies inn via rammeavtale med 

Rambøll slik at prosjektplanlegging kan startes så raskt som mulig. 

Det ble i forkant av kontrollutvalgsmøte den 19. september 2019 (sak 32/19) stilt spørsmål fra 

kontrollutvalget til administrasjonen om innholdet i Rambølls kostnadsoverslag. I oversendte 

tilsvar fra administrasjonen er det gitt forklaring knyttet til de ulike elementene, det ble stilt 

spørsmål omkring. I møtet fremkom det imidlertid noe usikkerhet omkring innholdet i 

overslaget og hva som var lagt til grunn. Det ble derfor vedtatt at revisjonen skulle gis mandat 

for gjennomgang av elementene i Rambølls kostnadsoverslag.  
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Vi har i vår videre fremstilling valgt å drøfte kostnadsoverslaget basert på den rekkefølgen 

Rambøll har fremstilt priselementene på. Disse elementene griper i mange tilfeller inn i 

hverandre og det har derfor vært naturlig å omtale disse i flere sammenhenger. 

3.1 Indeksregulering 
Kontrollutvalget har i sin bestilling til revisjonen bedt om bakgrunnen for Rambølls 

kostnadsoverslag. Det har også vært stilt spørsmål fra kontrollutvalget til administrasjonen 

omkring indeksregulering av kontraktssum. Spørsmålet om indeksregulering griper om flere 

elementer av prosjektet og det er har derfor vært viktig for oss å dele vår tilnærming til dette i 

to ulike deler. Først og fremst søke å gi et svar på hva Rambøll har lagt til grunn for sitt 

kostnadsoverslag på 25 % indeksregulering av kontraktssum og hvilke forpliktelser Grimstad 

kommune har inngått med hensyn til kontraktsfestet indeksregulering. Kontraktsfestet 

indeksregulering vil også bli drøftet under rapportens del om kontraktsforhold. 

Revisjonen har i sin dialog med kontaktperson i Grimstad kommune stilt spørsmål om 

administrasjonen kan oversende dokumentasjon som forklarer Rambølls indeksregulering på 

25 % og de avveininger som er gjort omkring forholdet mellom kontraktens verdi sett opp 

mot indeksregulering og allerede innbetalt rundsum på kr 2 500 000,-.  

Vi er forelagt dokumentasjon1 som viser at det den 26. mars 2019 ble gjennomført et møte 

mellom Grimstad kommune og Nettpartner. Det fremgår av dokumentasjonen at kontrakt ikke 

er blitt signert av kommunen i forbindelse med at naboer klagde på tiltaket. Videre fremgår 

det at master er påbegynt og at det er forhåndsbetalt deler av kontraktssummen (2,5 mill), 

lamper er kjøpt inn og betalt, men står på lager. Nettpartner har i møtet skissert mulig oppstart 

for prosjektet i november 2019, samtidig som de anbefaler kommunen selv å sette i gang via 

rammeavtaler og egne ressurser. Av dokumentasjonen fra møtet 26. mars 2019 fremgår det at 

en «kjapp spådom» fra Nettpartner, er at de måtte ha lagt på 25 % på kostnader, for 

igangsettelse, etter endringer i marked med mer.  

Dokumentasjonen avsluttes med at «Partene avslutter dermed kontraktsarbeidet omforent».  

I sitt svar til kontrollutvalget den 19. september gjentar administrasjonen de ulike alternativer 

for fremdrift av prosjektet og avslutter med at Rambøll mente det var mer økonomisk 

formålstjenlig å stå i kontrakten med Nettpartner enn å avslutte kontraktsforholdet. På dette 

tidspunktet var det nettopp blitt kjent at kommunen hadde en betydelig overskridelse på 

relevant rammeavtale (med PS Anlegg) og tiltenkt bruk av denne avtalen i egenregi ville 

bidratt til å overskride denne ytterligere. Man gikk derfor tilbake til et samarbeid med 

Nettpartner med de økonomiske konsekvenser dette gav. 

Indeksreguleringen forklares med økte stålpriser, sterkere euro og fulle ordrebøker som igjen 

vil føre til økt behov for innleid arbeidskraft.2 I den dokumentasjon vi er forelagt viser intern 

                                                                 
1 E-post datert 26. mars 2019, sendt fra Grimstad kommune til Nettpartner «Lys på Levermyr møte med 

Nettpartner»  
2 Sakspapirer med vedlegg, kontrollutvalget i Grimstad møte den 19. september 2019 
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korrespondanse3 i sektor for samfunn og miljø at tolkningen omkring indeks baserer seg på 

følgende: 

«Gå i dialog med Nettpartner for å få de til å stå i kontrakten. Og heller ta en «index» 

regulering som er noe høyere enn det som ville være kontraktfestet.  

 

Iht. NS 8407 §44 Avbestilling, har Nettpartner rett til en erstatning for avbestillingen 

av kontraktsarbeidene. Erstatning vil bestå av dekning av allerede utførte arbeider 

samt planlagt fortjeneste. Rambøll mente derfor at det ville være mer økonomisk 

formålstjenlig å få Nettpartner til å stå i kontrakten enn å avslutte kontraktsforholdet 

helt og lyse ut konkurransen på nytt. Reguleringen er basert på økte stålpriser, 

sterkere euro og full ordrebøker som vil føre til økt behov av innleid arbeidskraft.» 

Ekte indeks er bare en del av «index», resten av økningen er forklart med økte 

stålpriser, sterkere euro, fulle ordrebøker til 2020. Situasjonen for Nettpartner pluss 

endringer i markedet etter forsinkelsen i byggesaksprosessen er grunnen til de 25 %, 

indeksreguleringen er bare en del av den. 

Det er altså lagt til grunn et ønske om å beholde Nettpartner som leverandør, men med 

tilpasninger av indeks hvor en del elementer inngår, altså samme begrunnelse som ble gitt til 

kontrollutvalgets møte, men hvor det i e-post internt skilles mellom ekte indeks og «index».  

Det ble ikke gitt noe avklarende svar omkring hele innholdet i indeksregulering til 

kontrollutvalget den 19. september 2019, på tross av at dette eksplisitt ble bedt om en 

avklaring omkring. Legger man til grunn at rundsum på kr 2 500 000,- allerede er betalt 

leverandør for lamper, master er påbegynt og betalt deler av, kan det stilles spørsmål om hele 

kontraktssummen kan danne grunnlag for en indeksregulering. Et annet aspekt som kan 

underbygge argumentasjonen for at allerede innbetalt rundsum skal holdes utenfor en 

indeksregulering er referat fra kontraktsmøte hvor det fremgår at Grimstad kommune allerede 

den 13. januar 2017 satte i bestilling utstyr med lang leveringstid, hvor dette hovedsakelig 

gjaldt lysmaster. Det blir presisert i referatets punkt 3. at «Nettpartner kan anse dette som en 

bestilling fra Grimstad kommune på dette utstyret». Begrunnelsen for indeksregulering 

baseres i vesentlig grad på valuta og økte stålpriser, men det kan stilles spørsmål om relevans 

for dette all den tid utstyret ble bestilt relativt tidlig og forskuddsvis innbetaling ble gjort. Av 

fremlagt dokumentasjon ville master ta 12 uker å produsere ferdig. Som det fremgår av 

rapportens første del er det imidlertid fra kommunen på et tidspunkt signalisert stans i 

produksjon av master som følge av at man skulle vurdere andre former for master. 

I e-post fra Rambøll den 1. november 2019 har Rambøll gitt uttrykk for at bruken av 

indeksregulering er en ordlyd som ikke burde vært brukt. Det pekes på at en mer korrekt 

beskrivelse av dette burde vært «endring pga. stans i prosjektet» i stedet for indeksregulering. 

Som begrunnelse for en slik økonomisk kompensasjon er riktig, legges det til grunn at det 

oppstod en uforholdsmessig lang forsinkelse i forbindelse med byggesaksprosessen, hvor det 

pekes på at dette ikke er en forsinkelse som Nettpartner er ansvarlig for. Videre vektlegges det 

                                                                 
3 E-post datert 6. september 2019 – VS: Svar til KU møte 19.09.19 
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at prosjektet ble startet opp straks etter kontraktinngåelse med prosjektering og innkjøp, men 

for så å bli stoppet på grunn av byggesaksprosessen. Rambøll avslutter med at «tidshorisonten 

for oppstart var usikker og Nettpartner har båret kostnader med dette som de har rett til å få 

dekket utover vanlig indeksregulering». 

Svaret fra Rambøll er oppklarende for den usikkerhet som har vært rundt en så vesentlig 

kostnadsøkning i prosjektet. Det at det innrømmes en økonomisk kompensasjon er etter vår 

vurdering noe annerledes stilt enn en ren indeksregulering. Det fremstår også 

underkommunisert til kontrollutvalget den 19. september 2019 hva som egentlig var innholdet 

i en slik indeksregulering.  

En vurdering av om en slik økonomisk kompensasjon er riktig å gi, er for revisjonen 

vanskelig å ta stilling til. Dette baserer vi på det faktum at Grimstad kommune og Rambøll 

ikke, basert på forelagt dokumentasjon, på noe tidspunkt har problematisert dette overslaget. 

Vi registrerer at det i svar fra Rambøll fremgår at Nettpartner har båret kostnader utover 

vanlig indeksregulering som de har rett til å få dekket. Hvilke kostnader man her snakker om 

fremstår noe uklart. Vi legger da til grunn at vanlig indeksregulering tar høyde for valuta, stål 

osv.  

3.2 Peling 
Av konkurransegrunnlagets del 1 – konkurransebeskrivelsen og del 2 – kontraktsgrunnlaget, 

er grunnarbeider omtalt. I konkurransebeskrivelsen fremgår det, av punkt 1.1 - kort om 

anskaffelsen, at grunnarbeider innbefatter grøfter, grunnarbeid for mastefundamenter og nytt 

bygg for hovedfordeling, reservekraftanlegg og vanning. 

I del 2 av konkurransegrunnlaget fremgår det av punkt 2.3.2 – krav på grunn av uforutsette 

forhold (NS 8407 23.1) at standardens tekst utgår og erstattes med: 

«Entreprenøren får overlevert grunnen slik den fremstår. Entreprenøren overtar alt  

ansvar for grunnforholdene» 

På tross av dette er det forhold som kan nyansere en slik fremstilling av ansvaret for risiko. 

Blant annet omtales dette gjennom en «vesentlighetsterskel» punkt 23.2 i NS 8407 hvor det 

fremgår at dersom det er avtalt at totalentrepenøren har risikoen for forhold ved grunnen, kan 

totalentrepenøren likevel påberope seg at forholdene avviker vesentlig fra det 

totalentrepenøren hadde grunn til å regne med basert på reglene i 23.1.  

Vi har ikke grunnlag for å ta stilling til hva som har vært tema i befaringen som antas avholdt 

på Levermyr stadion onsdag 2. november 2016. Vi er ikke forelagt dokumentasjon knyttet til 

dette og er ikke kjent med om Grimstad kommune har omtalt grunnforholdenes art spesifikt. 

Etter vår gjennomgang av dokumentasjon forelagt av Grimstad kommune og Asplan Viak kan 

vi ikke se at det foreligger dokumentasjon omkring gjennomført befaring utover en e-post 

mellom daværende prosjektleder og Asplan Viak hvor det fremgår at Asplan Viak minner om 

tilbudsbefaring onsdag 2. november kl. 1000. I samtaler med administrasjonen er det gitt 

uttrykk for at en slik befaring er gjennomført, men at det ikke foreligger dokumentasjon som 

kan si noe om hva som ble gjort oppmerksom på omkring grunnen.  
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I forelagt dokumentasjon, referat kontraktsmøte, er det i referatets punkt 5 – kostnader, fra 

Nettpartner sin side uttalt at byggherre (Grimstad kommune) har et noe mangelfullt grunnlag 

med hensyn til grunnforhold. Nettpartner har derfor ikke tatt med eventuell nødvendig peling 

av fundamenter i tilbudet. Slik revisjonen opplever dette er det altså tatt et forbehold fra 

Nettpartner uten at dette har kommet til uttrykk i tilbudsdokumentene. Det fremgår videre av 

referat at det vil kreves tillegg for dette (peling) om det blir nødvendig. Dette er også tatt inn i 

kontrakt mellom Grimstad kommune og Nettpartner ved at det er anført en merknad under 

punkt 15 – særlige bestemmelser, «*Tillegg for eventuell peling av fundamenter».4 

Setter man de ulike forholdene i sammenheng med Rambøll sitt kostnadsoverslag har 

Grimstad kommune blitt anbefalt av Rambøll å legge til grunn en kostnadsramme på kr 

1 500 000,- til ekstra kostnader for peling. Rambøll har i e-post av 1. november 2019 

kommentert vårt spørsmål om hva som legges til grunn for et kostnadsoverslag til peling på kr 

1 500 000,-. Det fremgår av svaret at kostnadene til peling er basert på et estimat på avstanden 

fra ferdig terreng til fjell, som er oppgitt i grunnundersøkelsen. Snittpriser er ifølge Rambøll 

basert på en standard pel, hentet fra kjente prisstatistikker for bransjen. Vi er så langt vi har 

kunnet registrere ikke blitt forelagt noen grunnundersøkelse som det her henvises til. 

Vår forståelse er at kostnaden på kr 1 500 000,- er et estimat og således løpende kan følges 

opp mot faktisk medførte kostnader. Videre er det vår vurdering at denne kostnaden er 

nærliggende å måtte ta for Grimstad kommune da man i kontraktsmøte imøtekom denne 

kostnaden gjennom den dokumentrekkefølgen man har lagt til grunn. En juridisk vurdering av 

dette forholdet er etter vår oppfatning noe som måttet vært gjort før man gjennom kontrakt 

inngikk forpliktelse på kostnader til peling, en uspesifisert kostnad på det tidspunktet.    

Det er for øvrig altså forhold omkring dokumentrekkefølge som henger tett sammen med 

grunnlaget for at Nettpartner innrømmes en slik tilleggskostnad. Vi vil komme tilbake til dette 

under kontraktsforhold. 

3.3 Økte kostnader på fundamentering 
Rambøll har i sitt kostnadsoverslag listet økte kostnader til fundamentering med kr 350 000,-. 

Spørsmål om fundamenter har ikke vært noe tema i hverken møtereferat mellom Grimstad 

kommune og Nettpartner, eller gjennom forbehold i tilbudet til Nettpartner. Det har heller 

ikke vært omtalt ytterligere kostnader til fundamenter fra Nettpartner sin side før Rambøll 

bringer dette inn i sitt kostnadsoverslag. 

Setter man de økte kostnader til fundamentering i sammenheng med indeksregulering kan det 

være forhold omkring dette som kan danne grunnlag for en rimelig økning i kostnad, men 

ettersom dette beløpet kommer i tillegg til indeksregulering har vi prøvd å søke andre svar.  

I svar på e-post fra Rambøll den 1. november 2019 svarer man på spørsmål om hva som 

ligger i økte kostnader til fundamentering. Svaret er at fundamentering på peler er en dyrere 

løsning enn fundamentering på fjell. I intervju med administrasjonen ble det gitt et noe mer 

utfyllende bilde ved at når det skal peles, må fundamentet få et større omfang enn ved 

                                                                 
4 Kontrakt NS 8407 punkt 15, datert 21. mars 2017 mellom Grimstad kommune og Nettpartner 
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fundamentering. Dette begrunnes videre med at påfyllingsmasse over fundamentet også skal 

sikre mot vindlaster.  

Vår oppfatning er at, i det Grimstad inngikk kontraktsmessig avtale med Nettpartner om 

tillegg for peling, så er økte kostnader til fundamentering en følgekostnad av dette.   

3.4 Økte administrasjons- og prosjekteringskostnader 
Rambølls kostnadsoverslag legger til grunn økte administrasjons- og prosjekteringskostnader 

med kr 550 000,-. Det ble til kontrollutvalgets møte den 19. september 2019 ikke stilt 

spørsmål omkring denne posten i kostnadsoverslaget, og administrasjonen ble derfor spurt om 

å forklare hva som ligger i denne posten for økte kostnader. Det ble også stilt spørsmål om 

dette knytter seg til økte kostnader til entreprenørs arbeid eller om dette gjelder økte kostnader 

knyttet til bemanning/konsulent for administrasjonen. 

Da saken ble behandlet i formannskapet ble det innstilt på at bistand til prosjektledelse leies 

inn gjennom rammeavtale med Rambøll. Fra administrasjonen er det i samtale den 5. 

november 2019 gitt uttrykk for at man på generell basis har store utfordringer med å holde seg 

a jour med prosjekter og forhold knyttet til eksempelvis innsynsbegjæringer, administrasjon 

og merarbeid, som eksempelvis denne saken. Disse forholdene pekes på som svært krevende 

ressursmessig. Knapphet på fagpersoner medfører at man i større grad må skaffe tilveie 

fagpersoner gjennom innleie. Det er også en annen side ved saken og det er som det påpekes 

på fra administrasjonen, at kommunen slik den personellmessig er satt opp ikke kan sitte på 

all kompetanse selv og slik sett må basere seg på innleie. Det presiseres for øvrig fra 

administrasjonen at de kr 550 000,- ikke er øremerket for kun innleie, men også egne løpende 

prosjektkostnader. 

Utdrag fra prosjektets regnskap viser at påløpte kostnader til Rambøll utgjorde kr 129 705,- 

ekskl. mva. pr. 31. oktober 2019.  

3.5 Usikkerhetsmargin 15 % 
Usikkerhetsmargin utgjør kr 1 819 167,- ekskl. mva. ifølge Rambølls kostnadsoverslag. 

Spørsmålet ble i kontrollutvalgets møte den 19. september 2019 besvart med at det er lagt inn 

en standard usikkerhetsmargin i budsjettet som er presentert ovenfor politikerne. Det 

presiseres videre at dette ligger i kommunens eget budsjett og at det ikke er knyttet opp mot 

kontrakt med Nettpartner. I vår henvendelse til administrasjonen har vi bedt om en 

redegjørelse for hva Rambøll har lagt til grunn for de ulike elementene i kostnadsoverslaget, 

herunder usikkerhetsmargin.  

I e-post fra Rambøll 1. november 2019 henvises det til kontrakten mellom Grimstad 

kommune og Nettpartner hvor det under pkt. 15 – særlige bestemmelser, i inngått kontrakt, 

fremgår tillegg for eventuell peling av fundamenter og tillegg for eventuell spunting av 

løpebane. Videre fremgår det som begrunnelse for usikkerhetsmargin at det er usikkerhet 

omkring grunnforhold som danner rom for endringer iht. kontrakten. «Grunnforholdene på 

Levermyr er krevende og vil da kunne medføre endringer som spunting av løpebane, 

anleggsveier osv». Avslutningsvis fremgår det fra Rambøll at 15 % er nokså vanlig i 

byggeprosjekter. I dette tilfellet, hvor det er såpass usikre grunnforhold, er dette et nøkternt 
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anslag, fremgår det i e-posten fra Rambøll. I samtale med administrasjonen den 5. november 

2019 gjøres det oppmerksom på at spunting kan medføre ytterligere kostnader, men at man 

har et håp om å slippe dette. Videre blir det gjort oppmerksom på fra administrasjonen at den 

usikkerhetsmargin som blir lagt til grunn ikke er påløpte kostnader eller knyttet opp mot noen 

planlagte kostnader, men en buffer som skal ta høyde for uforutsette kostnader.  

Vår vurdering er at en forankring av usikkerhetsmargin i allerede prissatte elementer som 

peling som følge av usikre grunnforhold kan synes uforholdsmessig høyt tatt i betraktning at 

det er satt av kr 1 500 000,- til dette allerede. Det at det legges til grunn en argumentasjon 

omkring spunting er nærliggende og det bekreftes for øvrig av administrasjonen. Revisjonen 

har imidlertid ingen forutsetninger for å kunne vurdere størrelsen på en usikkerhetsmargin, 

men i oppfølgingen av dette anbefales det at administrasjonen legger til grunn en tett 

økonomistyring med løpende kontroll av kostnader som ikke er tatt høyde for. Det vil også 

kunne sikre en forholdsmessig god etterprøvbarhet. Dette settes i sammenheng med vedtak fra 

kommunestyret den 17. juni 2019 hvor det fremgår av vedtatt tilleggsforslag: 

  

Uforutsette utgifter er satt til ca. 1,8 millioner, kommunestyret ber om en 

rapportering på prosjektet når det er ferdigstilt.   

4. Kontraktsforhold 

4.1 Inngåelse av kontrakt 

Når det gjelder de forhold som fremgår av Rambølls kostnadsoverslag er det flere forhold 

som utleder nye spørsmål. Først og fremst er det grunn til å stille spørsmål med hvorfor 

Nettpartner kan vise til, at de på det tidspunkt rammetillatelse ble opprettholdt etter 

klagebehandling, fulle ordrebøker. Konkurransegrunnlaget er helt tydelig på at Grimstad 

kommune tar forbehold om tillatelser eller finansieringer i tilbudsbeskrivelsen del 1, pkt 1.2: 

«Oppdragsgiver tar forbehold om at kontrakt ikke vil bli inngått dersom det ikke blir 

gitt tillatelser til graving i det aktuelle området fra grunneiere og/eller andre 

offentlige myndigheter» 

Et slikt forbehold skaper en forventning om at kontrakt ikke inngås før eventuelle naboklager 

er blitt behandlet. Sett i lys av hvordan reaksjoner fra naboer ble så anses det forbehold som er 

stilt opp i konkurransegrunnlaget tilstrekkelig for at Grimstad kommune kunne bedt om at 

arbeidene ble utsatt inntil gjennomført klagebehandling. Det som imidlertid skaper 

utfordringer for et slikt perspektiv er at Grimstad kommune på tross av forbehold valgte å 

inngå kontrakt med Nettpartner den 21. mars 2017. Administrasjonen svarer til 

kontrollutvalget at «I dette tilfellet ble det inngått kontrakt og utbetalt penger over kontrakten. 

Så da er det § 16.3 i NS 8407 som er gjeldende». Det fremgår av NS 8407 § 16 tredje ledd at 

«Totalentrepenøren har ikke risikoen for at tillatelser ikke gis, hvis dette skyldes 

forhold utenfor hans kontroll»       

Av dette legger administrasjonen til grunn en tolkning om at «naboklager er i dette tilfellet 

BH sin risiko og det er urimelig at Nettpartner skal belastes for dette». En slik tolkning er 
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etter vår oppfatning noe snever sett i lys av at kommunen i sitt konkurransegrunnlag spesifikt 

har vist til de risikoer som ligger i disse forholdene. Det stilles derfor spørsmål om hvorfor 

Grimstad kommune inngikk kontrakt med Nettpartner når man så konkret har uttrykt at 

kontrakt ikke vil bli inngått før nødvendige tillatelser foreligger. Dette er fra administrasjonen 

forklart med at man hadde et ønske om å jobbe parallelt for å rekke de tidskrav man da hadde, 

som igjen henger sammen med korte tidsvinduer mellom sesonger.   

Kontrakten mellom Grimstad kommune og Nettpartner er forelagt oss av administrasjonen, 

samt at denne også ble oversendt som en del av sakspapirene til møtet i kontrollutvalget den 

19. september 2019. Kontrakten griper om flere ulike elementer av sakskomplekset, men vi 

har valgt å følge opp de forhold som kan ha en betydning for de økte kostnadene. 

Grimstad kommune har i sitt konkurransegrunnlag lagt til grunn flere forbehold, men også en 

rekke krav i forhold til leverandør. Vi har i det følgende lagt vekt på å belyse de forhold som 

har hatt kontraktsmessig betydning og/eller relevans for de økte kostnadene som følger av 

Rambølls kostnadsoverslag 

4.2 Grunnforhold 
Som tidligere omtalt under Rambølls kostnadsoverslag har Grimstad kommune gjennom 

kunngjøring av konkurranse gjort oppmerksom på at grunnarbeider også innebærer 

grunnarbeid for mastefundamenter. Videre er det i konkurransegrunnlaget gjort oppmerksom 

på at grunnen overleveres til entreprenør slik den fremstår og at entreprenøren overtar alt 

ansvar for grunnforholdene. I lys av dette er det interessant å lese at det i saksfremlegg til 

kommunestyret i Grimstad (PS 50/15) den 29. april 2019 fremgår følgende av rådmannens 

anbefaling til fremdrift: 

2016. Det utarbeides tekniske planer for utforming, plassering og fundamentering av 

lysmaster på J.J. Ugland stadion som gir en lysstyrke på 800 lux. Vurdering av 

grunnforholdene vil her være en viktig oppgave, etter som Levermyrområdet har til 

dels dårlige grunnforhold.  

Vurdering av grunnforhold i tråd med dette er så langt vi har kunnet registrere ikke blitt 

kommunisert på en slik måte i konkurransegrunnlag, mens det tas forbehold om hva som er 

sagt i forbindelse med en eventuell befaring. 

Konkurransegrunnlagets punkt 4.2 omhandler tilbudets innhold. Av underpunkt 4.2.1 - avvik 

og forbehold, fremgår det at forbehold og avvik vil kunne føre til avvisning. Videre fremgår 

det at eventuelle forbehold og avvik skal beskrives i tilbudsbrevet. Vår gjennomgang av 

Nettpartners tilbudsbrev, kan så langt vi kan se, ikke vise til forbehold.  

Når det kommer til grunnforholdene så har ikke revisjonen blitt forelagt dokumentasjon eller 

annen informasjon omkring hva som er blitt uttalt fra Grimstad kommune i forbindelse med 

den befaring som nevnt tidligere er antatt gjennomført. Det som imidlertid er lagt frem av 

dokumentasjon viser at Grimstad kommune har tatt forbehold om grunnforholdene, men at 

leverandør i kontraktsmøte mener at grunnlag fra byggherren (Grimstad kommune) er noe 

mangelfullt mht. grunnforhold. Dette medfører at det i kontrakt pkt. 15. anføres tillegg for 
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eventuell peling av fundamenter og tillegg for eventuell spunting. Rambøll har i sin e-post av 

1. november 2019 redegjort for hva som ligger til grunn for de ulike kostnadsoverslagene.  

Vi har for ordens skyld gjennomgått tilbudene fra anbudskonkurransen uten at det fra noen av 

tilbydere er omtalt hverken forbehold til grunnen i seg selv eller peling knyttet til 

grunnforholdenes art. Dette vil kunne innebære at øvrige tilbydere i sitt tilbud har lagt til 

grunn både peling og spunting og at dette kan ha påvirket prisen disse tilbyderne har 

presentert. 

4.3 Dokumentrekkefølge 
Til kontrollutvalgets møte den 19. september 2019 ble det i sammenheng med spørsmål 

omkring peling begrunnet en tilleggskostnad som følge av at dokumentrekkefølgen i 

kontrakten: 

  

 

Rekkefølgen av dokumenter kan ha stor betydning for både kostnadsfordeling så vel som 

sentrale ansvarsforhold ved eksempelvis brudd på avtale. I utgangspunktet ville det være 

uproblematisk hvilken rekkefølge som legges til grunn så fremt det ikke oppstår en uenighet 

om innholdet, priser, krav og forbehold. Det som imidlertid blir utfordrende for Grimstad 

kommune i dette konkrete tilfellet er at det i kontraktens bestemmelser fremgår at yngre 

dokumenter gjelder foran eldre. Samtidig er det slik vi forstår det, en tolkningsregel ved 

uenighet at dokumentrekkefølgen danner grunnlag for å løse eventuell motstrid. 

I referat av 13. januar 2017 stilles følgende dokumentrekkefølge: 

- Dette referat 

- Nettpartner sitt tilbud, datert 1. desember 2016 

- Grimstad kommune sine anbudsdokumenter, datert 13. oktober 2016 

Det vil si at Grimstad kommune på dette tidspunkt innrømmet å bære kostnader knyttet til 

peling og spunting da referat stilles foran egne anbudsdokumenter som legger ansvar på risiko 

knyttet til grunnen på entreprenør. Dette innebærer at endringen av dokumentrekkefølgen har 

medført betydelige kostnader for Grimstad kommune sett i lys av at ekstra kostnader til 

peling, på tross av beskrivelser i anbudsgrunnlag som legger til grunn at tilbyder skal ta all 

risiko på grunnforhold, om man skal følge administrasjonens resonnement.  
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Vår vurdering er at etter Grimstad kommune inngikk kontrakt med Nettpartner, med vilkår 

om tillegg for peling, har man også etterkommet en slik kostnad på inntil kr 1 500 000,-. Det 

er slik sett liten grunn til å ta videre stilling til om Grimstad kommune burde etterkommet 

dette kravet eller ikke da forpliktelsen er imøtegått allerede den 13. januar 2017. 

4.4 Indeksregulering – kontraktsfestet rett til dette 
Når det gjelder kontraktsfestet indeksregulering så fremgår det av kontrakt signert mellom 

Grimstad kommune og Nettpartner, punkt 6 indeksregulering, at kontraktssummen ikke 

indeksreguleres. Som det fremgår av utregningen nedenfor ville en kontraktsfestet 

indeksregulering utgjort kr 364 291,38 hvis man hadde lagt til grunn et beregningsgrunnlag 

minus innbetalt rundsum. 

 

Grimstad kommune har gjennom Rambølls kostnadsoverslag forpliktet seg til å betale 

Nettpartner indeksregulering på kr 1 945 556,-. Sett opp mot en eventuell kontraktsfestet 

indeksregulering utgjør dette en differanse som utgjør kr 1 581 265,- hvor man altså legger til 

grunn kontraktssum minus rundsum. 

I kontrollutvalgets møte den 19. september 2019 svarte administrasjonen på spørsmål om 

indeksregulering. Det vises i svaret til at det etter vedtaket fra fylkesmannen kom, som 

opprettholdt rammetillatelse, innkalte Grimstad kommune til møte med Nettpartner. I møte 

med Nettpartner ble det fra deres side gjort oppmerksom på at de ikke hadde mulighet til å 

gjenoppta kontraktsarbeider før i november 2019. Dette ble begrunnet med at de hadde fulle 

ordrebøker. Som tidligere omtalt ble da partene enige om å avslutte kontrakten og Grimstad 

kommune skulle forsøke å gjennomføre prosjektet basert på egne rammeavtaler. Rambøll ble i 

denne forbindelse hentet inn via rammeavtale for å bistå i prosjektet. Etter at Rambøll startet 

sitt arbeid ble kommunen og Rambøll enige om å ikke gå videre med den alternative 

løsningen med egenregi, med den begrunnelse at prosjektet ville overskride rammeavtalene. 

Sentralt for dette står saken hvor PS Anlegg ble omtalt i forhold til overskridelse av anslått 

verdi i rammeavtale.  
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Skal man prøve å nærme seg en konklusjon på dette punktet så merker vi oss først og fremst 

at det er to faktorer som utgjør indeksreguleringen hvor en del går på euro og stål, mens en 

annen faktor er den delen av indeksreguleringen som er noe høyere enn det som ville vært 

kontraktsfestet. Utgangspunktet er at kontrakten ikke er inngått med indeksregulering i det 

hele tatt. 

En slik fremstilling Rambøll har gjort av indeksregulering er lite informativ i den form den 

ble presentert formannskap, kommunestyre og kontrollutvalg. Vår vurdering er at en noe mer 

utfyllende forklaring ville gitt et bedre beslutningsgrunnlag og at kostnader til det formål å få 

Nettpartner til å stå i kontrakten kunne vært omtalt som kompensasjonen eller lignende.  

Fra vår henvendelse til administrasjonen den 25. september 2019 med spørsmål omkring dette 

og frem til svar fra Rambøll forelå 1. november 2019 har vi brukt tid på å gi et bilde av 

indeksreguleringen som uforholdsmessig høy. Det er derfor oppklarende når Rambøll, som 

tidligere omtalt, forklarer i sin e-post at indeksregulering i etterpåklokskapens navn kunne 

vært beskrevet annerledes. En formulering de gir er «endring pga. stans i prosjektet». Det er 

imidlertid en viss usikkerhet til det Rambøll skriver i forhold til at «tidshorisonten for 

oppstart var usikker og Nettpartner har båret kostnader med dette som de har rett til å få 

dekket utover vanlig indeksregulering». Hvilke kostnader Nettpartner her har båret utover de 

øvrige priselementer som er gitt kostnadsoverslag på, er ikke kjent. 
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5. Avsluttende samtale med administrasjonen 

Fra vår samtale med administrasjonen er det flere forhold vi ønsker å trekke frem for å i større 

grad nyansere en del av de forhold som rapporten tar for seg kun basert på skriftlighet. 

Bakteppet for hvordan prosjektet ble innrettet på er basert, ifølge administrasjonen, på 

hvordan man opplevde prosjektet med bygging av tribuner. Prosjekt knyttet til tribuner ble 

gjennomført uten store utfordringer og det ble opplevd at måten dette ble gjennomført på, 

både med hensyn til tid så vel som saksbehandlingsmessig, ble anerkjent fra flere hold. Det 

var derfor en tro på at gjennomføring av konkurranse og byggesaksgodkjenning kunne gjøres 

på samme måte. I ettertid sier administrasjonen at dette i fremtiden ikke vil bli gjort på denne 

måten. Dette begrunnes med at de utfordringer man har møtt med naboklager og 

behandlingstid hos fylkesmannen i vesentlig grad kan tillegges store deler av de utfordringer 

man har møtt knyttet til de kontraktsforhold denne rapporten tar opp.  

 

Sett fra administrasjonens ståsted, så hadde man på ulike stadier av prosessen stadig tro på at 

prosjektet lot seg gjennomføre som antatt, men at nye forhold underveis medførte utfordringer 

som i det store og hele gav utilsiktede konsekvenser. Først og fremst har det vært viktig for 

administrasjonen å klargjøre at selv om det forelå forbehold i konkurransegrunnlag så er det 

andre faktorer man også må forholde seg til. Sentralt for at det ble inngått kontrakt er 

hensynet til vedståelsesfrist og at man på det tidspunkt kontrakt ble inngått i svært liten grad 

forutså at det skulle ta så lang tid som det har tatt med klagebehandling og saksbehandling hos 

fylkesmannen. Administrasjonen er helt tydelige på at man i fremtiden ikke skal planlegge 

med en slik form for fremdrift med parallell søknads- og kunngjøringsprosess. Konsekvensen 

er at prosjekter vil ta vesentlig mer tid, men at man i større grad vil kunne ha kontroll over 

prosjektets fremdrift og kostnader når tillatelse først foreligger. Revisjonen stilte i 

sammenheng med dette spørsmål om det gjennomføres evalueringer etter at man har 

gjennomført prosjekter. Det ble gitt til svar at man har ønske om det, men at det i liten grad er 

tidsmessig rom for det. Dette blir utdypet med at når man er i mål med et prosjekt er man 

allerede i gang med et nytt og man må hele tiden sette på de ressurser man har for å holde 

oppe nødvendig fremdrift. 

 

Det er også flere forhold ved selve prosjektgjennomføring som ble gjort til tema i samtale 

med administrasjonen. Administrasjonen er tydelig på at det har vært en rekke uheldige 

omstendigheter som har inntruffet samtidig. Som omtalt ovenfor har søknadsbehandling vært 

krevende, men de ulike løsningene man har jobbet mot har også vært utfordrende sett i lys av 

at kommunen i liten grad har egne ressurser til å håndtere prosjekter hvor man i 

utgangspunktet har tatt høyde for at entreprenør skal håndtere dette som totalentreprise. Det er 

hele veien et ønske om å løse dette på en smidig måte og når man i stor grad overtar, som i 

dette tilfellet, prosjekteringsansvar og utførelse er man i stor grad nødt til å basere seg på 

innleie. En annen faktor som har vist seg krevende for de vurderinger og prioriteringer 

administrasjonen har måttet gjøre er det ytre press som er opplevd både fra NFF så vel som 

Jerv FK med hensyn til ferdigstillelse.  
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6. Revisors oppsummering 
Kommunestyret i Grimstad besluttet i møte 17. juni 2019 å øke kostnadsrammen for 

prosjektet lysanlegg Levermyr stadion fra kr 7,9 til kr 14 millioner. Til grunn for beslutningen 

forelå et saksfremlegg som i stor grad baserte seg på et kostnadsoverslag utarbeidet av 

Rambøll. 

  

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. Revisjonen stiller derfor spørsmålstegn 

ved om kommunestyret har blitt forelagt et tilstrekkelig opplyst saksfremlegg. 

 

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». 

 

Vår oppfatning er at Grimstad kommune gjennom prosessen har lagt til grunn et ønske om at 

anlegget skal ferdigstilles så raskt som mulig for at kamper skal kunne gjennomføres i tråd 

med de forventninger Norges Fotballforbund (NFF) har til anleggsstandard. Det er imidlertid 

flere forhold ved saksbehandlingen som tydeliggjør områder for forbedring i oppfølgingen av 

prosjekter i kommunens regi. Det ble for øvrig i kontrollutvalgets møte den 19. september 

2019 gitt uttrykk fra kontrollutvalget at kommunens prioritet er å ha en ansvarlig 

økonomistyring, fremfor de interesser som følger av NFFs krav.  

Det å overlate deler av prosjekteringsansvar til Rambøll kan være hensiktsmessig sett i lys av 

både hensyn til fremdrift så vel som viktigheten av riktig kompetanse til de oppgaver som 

følger av dette ansvaret. Det vi derimot stiller spørsmålstegn ved er at de økonomiske 

vurderinger som i denne saken er utført av en ekstern part, i så liten grad utdypes i forbindelse 

med politisk behandling. Så langt vi har kunnet registrere i sakens dokumenter er det fra 

kommunens side i liten grad utdypet hva innholdet i kostnadsoverslaget egentlig baseres på. 

Dette settes også i sammenheng med at innholdet i indeksreguleringen ikke ble ordentlig 

klargjort før vi ble forelagt svar fra Rambøll i e-post 4. november. 2019. Administrasjonen har 

i sitt tilsvar til dette presisert at avgjørelser tas av kommunen basert på konsulentens 

vurdering, og at det ikke er noen automatikk i at alt som konsulenten anbefaler følges.  

Det er imidlertid vår vurdering at de prissatte elementene og økonomisk styring i større grad 

kunne vært tatt eierskap til av Grimstad kommune. Det begrunner vi med at den forelagte 

dokumentasjon ikke i tilstrekkelig grad gir utfyllende svar omkring hva som legges til grunn 

for de økonomiske beslutningene, samtidig som man allerede i første møte med entreprenør 
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etterkom kostnader uten noen form for vurdering sett opp mot konkurransegrunnlag. Det vi 

imidlertid ser positivt på, er at Grimstad kommune gjennom nytt prosjektstyringsverktøy 

avstemmer økonomiske kostnader knyttet til prosjekt per måned og således får en mer 

løpende kontroll over kostnadene.       

Det er for revisjonen flere ulike forhold som, når de sammenstilles, gir et bilde av at Grimstad 

kommune i liten grad har støttet seg til de forbehold og forventninger som fremgår av 

konkurransegrunnlaget. Dette kan imidlertid diskuteres og settes i lys av at man hadde en helt 

annen forventning til fremdrift enn det som ble realiteten når klagebehandlingen tok så lang 

tid som den gjorde. De kostnadsdrivere Grimstad kommune har etterkommet har vært 

gjenstand for drøftinger gjennom møter og korrespondanse mellom partene og må ses i et 

perspektiv av formannskapets og kommunens godkjenning for utvidelse av kostnadsrammen. 

Det kan imidlertid problematiseres at sektoren selv opplever til dels manglende fagstøtte og 

eksplisitt peker på at enkelte støttefunksjoner er desentralisert. Det er helt åpenbart at spesielt 

denne sektoren vil ha store utfordringer når det kommer til juridiske vurderinger i de 

situasjoner man er i møte med entreprenører og det kan oppstå uenighet omkring forbehold, 

krav og forpliktelser. 

Flere forhold ved dokumentrekkefølgen har medført at Grimstad kommune har satt seg i en 

vanskelig situasjon når det kommer til sitt juridisk ståsted knyttet spesielt til den lange tiden 

som gikk fra inngått kontrakt til oppstart av prosjektet, noe som hovedsakelig grunner i 

klagebehandling fra naboer og generelt lang saksbehandlingstid. Et viktig læringspunkt 

knyttet til dette er i likhet med det administrasjonen selv uttaler, det må foreligge tillatelser før 

det lyses ut anbud knyttet til selve prosjektgjennomføring.  

Slik saken fremstår med hensyn til etterprøvbarhet, er det indikasjoner på at Grimstad 

kommune noe tilbake i tid hadde manglende oversikt over den dokumentasjon vi har 

etterspurt. Dette synes å ha en naturlig sammenheng med at det har vært utskiftninger av 

personell, men som viser at man ikke har tilstrekkelig rutiner både for lagring av viktig 

informasjon så vel som utfordringer knyttet til dokumentasjon omkring anskaffelser. 

Anskaffelsen mangler protokoll som var et krav på det tidspunkt prosjektet ble kunngjort. 

Videre er det indikasjoner på at enkelte dokumenter av betydning for saken ikke er utarbeidet 

og/eller journalført, slik som referat fra befaring.  

Samlet sett er det en generell vurdering at Grimstad kommune etter beste evne prøver å sikre 

at politiske vedtak følges opp. Det er imidlertid flere forhold ved økonomistyring som i større 

grad kunne vært vurdert mer kritisk av Grimstad kommune da det i flere tilfeller oppfattes at 

forelagte kostnader i stor grad aksepteres uten noen videre problematisering av disse. I de 

samtaler vi har hatt med administrasjonen er man imidlertid opptatt av å få frem at man 

diskuterer med konsulenter, prøver å oppnå felles forståelse og bli omforente når det gjelder 

økte kostnader og at dette er forhold som går begge veier.   
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Rapport fra selskapskontroll Konsesjonskraft IKS Grimstad 
  

 

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. 
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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 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. 



56/19 Rapport fra selskapskontroll Konsesjonskraft IKS Grimstad

 

  
3 

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 
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1.0 Bakgrunn  
Selskapskontroll er regulert av kommunelovens § 77, og skal bestilles av kontrollutvalget 

etter bestemmelsene i forskrift om kontrollutvalg kapittel 6. Selskapskontrollens innhold er 

definert i forskriftens § 14, og kan gjennomføres på to forskjellige måter. En 

eierskapskontroll kontrollerer om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper, gjør 

dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. En selskapskontroll kan også 

gjøres som en mer omfattende forvaltningsrevisjon. Dette prosjektet er gjennomført som en 

eierskapskontroll av Konsesjonskraft IKS. 

Hensikten med selskapskontrollen har vært å se på hvorvidt selskapets virksomhet er i 

samsvar med formålet, og hvorvidt kommunene sikrer en god eierstyring av selskapet. På 

bakgrunn av dette er følgende problemstillinger utledet: 

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? 

 

Konsesjonskraft IKS er et interkommunalt selskap mellom 20 kommuner og de to 

fylkeskommunene i Agder. Konsesjonskraft IKS skal forvalte kommunene/fylkeskommunene 

sin konsesjonskraft og sørge for at konsesjonskraften blir omsatt i markedet og prissikret i 

samsvar med den fastsatte risikostrategien. For sine eiere skal konsesjonskraft IKS ta imot og 

formidle videre den pengeytelsen som oppstår gjennom forvaltningen av 

konsesjonskraftretten. Konsesjonskraft IKS har følgende eierkommuner, sortert etter 

deltakeransvar: 

 

 

 Aust-Agder fylkeskommune (38,33 %) 

 Vest-Agder fylkeskommune (19,24 %) 

 Bykle kommune (10,35 %) 

 Valle kommune (4,83 %) 

 Kvinesdal kommune (3,55 %) 

 Vennesla kommune (3,42 %) 

 Bygland kommune (3,30 %) 

 Åseral kommune (3,13 %) 

 Froland kommune (2,40 %) 

 Åmli kommune (1,89 %) 

 Marnardal kommune (1,76 %) 

 Iveland kommune (1,69 %) 

 Flekkefjord kommune (1,31 %) 

 Sirdal kommune (1,09 %) 

 Arendal kommune (1,02 %) 

 Grimstad kommune (0,83 %) 

 Evje og Hornnes kommune (0,39 %) 

 Birkenes kommune (0,36 %) 

 Audnedal kommune (0,31 %) 

 Lindesnes kommune (0,20 %) 

 Kristiansand kommune (0,07 %) 

 Hægebostad kommune (0,03 %) 
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Definisjoner:  

Konsesjonsavgifter:  

Årlige avgifter som en kraftverkseier plikter å betale til kommunene som blir berørt 

av en regulering eller utbygging  

Konsesjonskraft:  

En andel av kraftproduksjonen, som en kraftverkseier er pålagt å levere kommunene/ 

fylkeskommunene som er berørt av en regulering eller utbygging. Prisen fastsettes 

uavhengig av markedsprisen.  
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2.0 Innledning 

2.1 Kontrollutvalgenes bestilling  

Etter bestemmelsene i kommuneloven1 § 77 og forskrift om kontrollutvalg2 kapittel 6, er 

ansvaret for selskapskontroll lagt til kontrollutvalget.     

Selskapskontrollens innhold defineres i forskrift om kontrollutvalg § 14, og kan 

gjennomføres på to forskjellige måter. Selskapskontroll består av en obligatorisk del som 

omfatter en eierskapskontroll og en valgfri del som omfatter forvaltningsrevisjon. 

Eierskapskontrollen innebærer en kontroll med forvaltningen av eierinteresser i de aktuelle 

selskapene, herunder om den som utøver eierinteressen gjør dette i samsvar med 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger. En selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon 

innebærer en systematisk vurdering av økonomi og måloppnåelse sett i forhold til 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Aust-Agder Revisjon IKS har fått i oppgave av 

kontrollutvalgene å gjennomføre en eierskapskontroll.  

Konsesjonskraft IKS er et interkommunalt samarbeid som har ansvaret for uttak og 

omsetning av all konsesjonskraft den enkelte deltakerkommunen disponerer. Når et vassdrag 

blir regulert, følger det med økonomiske forpliktelser overfor de berørte kommunene. Dette 

innebærer blant annet at kraftverket skal betale årlige konsesjonsavgifter og selge 

konsesjonskraft. Forpliktelsene er nedfelt i konsesjonslovgivningen.  

Ettersom rapporten er utarbeidet i 22 ulike versjoner med ulike forutsetninger og 

konklusjoner, har revisjonen valgt å ikke gi individuelle anbefalinger til den enkelte 

eierkommune. Det vil derfor være opp til hvert enkelt kontrollutvalg å vurdere behovet for 

oppfølging av rapportens funn og konklusjoner.  

2.2 Formål 

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

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

lover og regler. Det vil bli sentralt for prosjektet å se på om selskapets uttak og omsetning er i 

samsvar med lovverket, selskapsavtalen og andre føringer fra eierkommunene.  

Eierskapskontrollen vil ha fokus på formålet til Konsesjonskraft IKS, som går ut på å omsette 

kommunenes og fylkeskommunenes konsesjonskraft gjennom å ta imot og formidle videre 

den pengestrømmen som oppstår gjennom forvaltningen av konsesjonskraftrettighetene. 

Konsesjonskraft IKS forvalter store verdier som årlig fordeles på de ulike eierkommunene. 

Utebetalingsprognosen til fordeling blant kommunene er i 2019 på nærmere 154 millioner 

kroner, noe som vil utgjøre relativt store utbetalinger for eierkommunene. Til tross for en del 

små prosentvise eierandeler, er det derfor likevel store midler som forvaltes fra selskapet for 

den enkelte eierkommune.   

                                                 
1 LOV-1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) Heretter koml.  
2 FOR-2004-06-15-905 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 
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Setesdal Revisjonsdistrikt gjennomførte i 2009 en selskapskontroll, av det som da het 

«Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS», på oppdrag fra Aust-Agder fylkeskommune. 

Kontrollen fokuserte på eierskapet til Aust-Agder fylkeskommune. Anbefalingene fra 

selskapskontrollen den gang var følgende:  

- Kommunen bør utvikle en eierstrategi for selskapet  

- Kommunen bør utarbeide instruks for daglig leder 

- Det bør utarbeides en reglement for styrets og representantskapets virksomhet 

- Kommunen bør utvikle et system for oppfølging av sine selskaper 

- Kommunen bør utarbeide rutiner for rapportering av sine selskaper     

Konsesjonskraft IKS er opprettet i henhold til lov om interkommunale selskaper3 og skal 

drive blant annet etter bestemmelser i vannfallsrettighetsloven (tidl. Industrikonsesjonsloven) 

og vassdragsreguleringsloven4.   

Selskapskontrollen skal påse om kommunenes og fylkeskommunens forvaltning av sine 

eierinteresser fungerer tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets og fylkestingets vedtak 

og forutsetninger samt i henhold til aktuelt lovverk.  

Selskapskontrollen skal videre vurdere hvorvidt den som utøver kommunens/ 

fylkeskommunens eierinteresser, utøver myndigheten i henhold til det som er fastsatt i den 

aktuelle virksomhetsloven. Videre vil det være aktuelt å se på hvordan kommunens/ 

fylkeskommunens interesser ivaretas i samsvar med politisk vedtak og forutsetninger 

vedrørende forvaltningen av eierinteressene. I selskapskontrollen foretar revisjonen videre en 

vurdering av om hvorvidt eierstyringen i eier(fylkes)kommunene er i samsvar med gjeldende 

regelverk og eiernes forventninger.  

Selskapskontrollen ble vedtatt gjennomført kontrollutvalgene gjennom følgende 

behandlinger: 

 Arendal kommunes kontrollutvalg 19.9.2018 

 Audnedal kommunes kontrollutvalg 29.11.2018 

 Aust-Agder fylkeskommunes kontrollutvalg 26.9.2018 

 Birkenes kommunes kontrollutvalg 24.9.2018 

 Evje og Hornnes kommunes kontrollutvalg 15.11.2018 

 Flekkefjord kommunes kontrollutvalg 26.11.18 

 Froland kommunes kontrollutvalg 19.11.2018  

 Grimstad kommunes kontrollutvalg 23.10.2018 

 Hægebostad kommunes kontrollutvalg 4.12.2018 

 Iveland kommunes kontrollutvalg 7.11.2018 

 Kvinesdal kommune kontrollutvalg 27. 2.2019  

                                                 
3 LOV-1999-01-29-6 Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) 
4 LOV-1917-12-14-16 Lov om konsesjon for rettigheter til vannfall og LOV-1917-12-14-17 Lov om regulering og 
kraftutbygging i vassdrag 
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 Lindesnes kommunes kontrollutvalg 21.11.2018 

 Marnardal kommunes kontrollutvalg 13.12.2018 

 Sirdal kommunes kontrollutvalg 9.4.2019 

 Vennesla kommunes kontrollutvalg 20.11.2018  

 Vest-Agder fylkeskommunes kontrollutvalg 19.9.2018 

 Åseral kommunes kontrollutvalg 5.12.2018 

 Åmli kommunes kontrollutvalg 8.10.2018 

 

2.3 Problemstillinger 

I samsvar med veileder «Selskapskontroll fra A til Å»5 fra Norges kommunerevisorforbund 

(NKRF) har revisjonen valgt å utarbeide følgende problemstillinger: 

Hovedformålet med problemstillingene vil være å kartlegge hvordan kommunene sikrer sine 

eierinteresser, samt om fordeling av ressurser gjøres i henhold til formålet med selskapet.  

Følgende problemstillinger vil bli undersøkt:  

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? 

 

2.4 Kontrollkriterier 

Kontrollkriterier er elementer som inneholder krav eller forventninger, som revisjonen bruker 

for å vurdere funnene i våre undersøkelser. Kontrollkriteriene skal være begrunnet i, eller 

utledet av, autorative kilder innenfor det kontrollerte området, for eksempel lovverk og 

politiske vedtak.  

Ved denne selskapskontrollen har vi tatt utgangspunkt i følgende kilder: lov om 

interkommunale selskaper, kommuneloven, industrikonsesjonsloven og 

vassdragsreguleringsloven. Andre kilder som vil legges til grunn er veileder fra KS: 

«Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll», selskapsavtalen og politiske 

føringer fra eierkommunene.  

  

                                                 
5 NKRF. Praktisk veileder. Selskapskontroll – Fra A til Å 
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2.5 Metodisk gjennomføring  

Det metodiske arbeidet har bestått av en kvalitativ tilnærming gjennom dokumentanalyse, 

samtidig som revisjonen har hatt møte og samtale med daglig leder og de ansatte i 

Konsesjonskraft IKS i deres lokaler i Valle. Revisjonen har i tillegg kontakt med daglig leder 

for utfyllende informasjon ved behov. Dokumentanalysen har bestått av en gjennomgang av 

kommunale styringsdokumenter, rutinebeskrivelser, politiske vedtak og eierskapsmeldinger.   

Prosjektet har blitt gjennomført av Aust-Agder Revisjon IKS ved forvaltningsrevisorer 

Camilla Nordwall Eriksrud, Stine Norrøne Beck og Magnus Solsvik, med Kristian Fjellheim 

Bakke som ansvarlig forvaltningsrevisor.  

Selskapskontrollen vil fremlegges som en rapport til hver enkelt eierkommune.  

3.0 Fakta om Konsesjonskraft IKS  

3.1 Opprettelse av selskapet  

Det interkommunale samarbeidet om konsesjonskraften ble startet i Aust-Agder i 1984, og 

utvidet med Vest-Agder i 2014. Samarbeidet i Aust-Agder het tidligere 

Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS. I 2014 sendte samarbeidet ut en invitasjon til 

konsesjonskraftkommunene i Vest-Agder, som resulterte i opprettelsen av konsesjonskraft 

IKS. I august 2014 ble det avholdt et valg av representanter fra Vest-Agder inn i eksisterende 

styre, hvor man samme dag skiftet navn til Konsesjonskraft IKS.  

Nøkkelopplysninger om selskapet6: 

                                                 
6 Proff.no 

Navn: 

Organisasjons nr.: 

Organisasjonsform: 

Stiftet: 

Forretningsadresse: 

 

Daglig leder: 

Eiere: 

 

 

 

 

 

 

Revisor:  

Konsesjonskraft IKS 

971 330 937 

Interkommunalt selskap 

25.08.2003 

4747 Valle   

 

Glenn Quam Håkonsen 

 

Arendal kommune, Audnedal kommune, Aust-Agder fylkeskommune. 

Birkenes kommune, Bygland kommune, Bykle kommune, Evje og 

Hornnes kommune, Flekkefjord kommune, Froland kommune, Grimstad 

kommune, Hægebostad kommune, Iveland kommune, Kristiansand 

kommune, Kvinesdal kommune, Lindesnes kommune, Marnardal 

kommune, Sirdal kommune, Valle kommune, Vennesla kommune, Vest-

Agder fylkeskommune, Åmli kommune og Åseral kommune 

BDO AS 
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3.2 Formålet med selskapet 

Lov om interkommunale selskaper setter et krav om at ethvert selskap gjennom 

selskapsavtalen skal angi og definere selskapets formål, jfr. § 4 ledd 3 nr. 3.  

I selskapsavtalen § 3 defineres følgende formål for Konsesjonskraft IKS: 

«Konsesjonskraft IKS skal vere ein leiande nasjonal forvalter av konsesjonskraft. 

Konsesjonskraft IKS skal omsetje kommunane og fylkeskommunen si konsesjonskraft, 

gjennom å ta imot og formidle vidare den pengeytinga som oppstår gjennom fovaltninga av 

konsesjonskraftrettane og delta i veksemd som har naturleg samanheng med dette. 

Konsesjonskraft skal etterleve og praktisere prinsippet om meiroffentligheit i alt arbeid. 

Konsesjonskraft IKS skal mellom anna trygge konsesjonskraftordninga som ein 

kommunal/fylkeskommunal rett. Trygge verdien i konsesjonskraftordninga, og sikre 

deltakarane påreknelige og gode inntekter.» 

Formålet er i verdiene til selskapet beskrevet slik: 

«Konsesjonskraft IKS – vaktar og forvarar rettane, tek vare på verdien og fører den attende 

til deltakarane.» 

I følge selskapsavtalen skal deltakerkommunene overlate til selskapet - uttak og omsetning av 

all konsesjonskraft den enkelte deltaker disponerer til enhver tid.  

 

3.3 Organisering 

Konsesjonskraft IKS har hovedkontor i Valle.  

Konsesjonskraft IKS har et egen administrasjon, eget representantskap og eget styre. I tillegg 

er det opprettet et porteføljeutvalg som gir råd til administrasjonen. Administrasjonen består 

av fire ansatte; daglig leder, rådgiver, juridisk rådgiver og rådgiver med ansvar for 

krafthandel. I tillegg har selskapet tilknyttet seg en kontroller, som tidligere ble ivaretatt av 

Aust-Agder fylkeskommune, denne stillingen (20%) ble fra 1.12.18 ivaretatt av en ansatt i 

Valle kommune.  

Som et rådgivende organ for daglig leder, er det også etablert et porteføljeutvalg, med 

representanter fra flere av eierkommunene. Inge Hedenstad Stangeland, rådmann i Sirdal, er 

valgt til leder av utvalget.  

Selskapet driver også, som bestemt i strategiplanen, undervisningsopplegg i skoleverket. 

Tidligere gjaldt dette kun ungdomsskoler, men fra 2017 har selskapet også hatt 

presentasjoner for elever i videregående opplæring.  
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3.4 Økonomi  

Konsesjonskraft IKS fører regnskap etter regnskapsloven, som er hovedregelen etter lov om 

interkommunale selskaper § 27.  

Resultatregnskap for Konsesjonskraft IKS 20187:  

                                                 
7 Årsmelding 2018 med signatur og revisjonsberetning, oversendt til revisjonen august 2019  

 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Regnskap 

2017 

 

Konsesjonskraftinntekter 

Annen relatert inntekt 

Sum driftsinntekter 

 

221 050 895         

70        

221 050 965            

   

 

195 320 314    

-        

195 320 314            

 

                              

 

220 205 591 

-        

220 205 591            

           

 

Kjøp av konsesjonskraft 

Lønn inkl. sosiale utgifter 

Avskrivninger  

Eksterne honorarer 

Div merkantile og administrative 

kostnader 

 

98 732 015 

3 278 678      

58 176      

3 584 135 

988 219 

 

105 336 778 

3 771 024  

30 000  

2 493 000 

1 110 000 

 

101 316 457 

3 500 880          

15 121               

2 282 394 

1 046 327 

 

Sum driftskostnader 

Driftsresultat 

106 641 223 

114 409 742 

112 770 802 

82 549 512 

108 161 179 

112 044 412 

Finansinntekter og -kostnader 

Finansinntekter               

Finanskostnader 

Resultat av finansposter 

 

 

1 205 459 

1 674 302 

(468 843) 

 

2 600 001 

1 800 000 

800 001 

 

 6 619 813              

1 252 960 

5 367 853 

 

 

Resultat før overførte 

konsesjonskraftsinntekter 

Overførte konsesjonskraftsinntekter 

 

Resultat  

 

 

 

 

113 940 899 

103 854 000 

 

10 086 899 

 

 

83 349 513 

- 

 

83 349 513 

 

 

117 412 265             

92 154 015 

 

25 258 250 

 

Overføringer 

Overføringer til driftsfond og 

reservekapital 

Sum overføringer 

 

 

10 086 899 

10 086 899 

 

 

(10 583 487) 

(10 583 487) 

 

 

25 258 250 

      25 258 250 
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Balanseregnskap for Konsesjonskraft IKS8: 

 2018 2017 

EIENDELER 

Anleggsmidler 

Varige driftsmidler 

Driftsløsøre og inventar 

Sum varige driftsmidler 

Sum anleggsmidler 

 

 

 

418 411 

418 411 

418 411 

 

 

 

61 707 

61 707 

61 707 

 

OMLØPSMIDLER 

Kortsiktige fordringer 

Finansplassering 

Bankinnskudd og kontanter 

SUM OMLØPSMIDLER 

SUM EIENDELER 

 

 

 

 

37 677 734 

136 680 294 

20 580 606 

194 938 634 

195 357 045 

 

 

713 137 

117 765 234 

63 966 583 

182 444 954 

183 506 661 

RESERVEKAPITAL OG GJELD 

RESERVEKAPITAL 

Driftsfond og reservekapital  

Udisponert resultat 

Sum reservekapital 

 

 

       147 671 081 

         10 086 899 

157 757 980 

 

 

       147 671 079 

                        0 

       147 671 079 

 

GJELD 

KORTISKTIG GJELD 

Leverandørgjeld 

Skyldige offentlige avgifter 

Annen kortsiktig gjeld  

Sum kortsiktig gjeld 

Sum gjeld 

Sum reservekapital og gjeld 

 

 

14 563 060 

12 216 732 

10 819 273 

37 599 065 

37 599 065 

195 357 045 

 

 

13 322 686 

8 795 992 

12 716 903 

34 835 581 

34 835 581 

182 506 660 

 

Aust-Agder Revisjon IKS bemerker at regnskapet er i balanse. Selskapet har god 

reservekapital og solid likviditet.   

 

3.5 Rammer for selskapet  

Konsesjonskraft IKS er et interkommunalt selskap som plikter å følge lov om 

interkommunale selskap. Etter loven skal det utarbeides en selskapsavtale som selskapet skal 

følge. Etter lov og selskapsavtale er representantskapet selskapets øverste organ. Nærmere 

ansvar for representantskapet og styret er regulert i selskapsavtalen.  

Konsesjonskraft IKS er et heleid interkommunalt selskap og skal følge offentlighetsloven.  

                                                 
8 Årsmelding 2018 Konsesjonskraft 
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Konsesjonskraft IKS skal etter selskapsavtalen omsette fylkes- og kommunenes 

konsesjonskraft. Kraftverk som benytter vann regulert i vassdragsreguleringsloven eller 

industrikonsesjonsloven, plikter å avstå konsesjonskraft til berørte kommuner. Konsesjoner 

gis etter søknad til Norges Vassdrags- og energidirektorat. Det er NVE som beregner 

mengden konsesjonskraft, fordelingen til de berørte kommuner og fylkeskommuner.  

Eiere av større vannverk plikter i henhold til konsesjonen å levere en viss andel av kraften 

som produseres til de kommunene som er berørt av kraftutbyggingen. Denne 

konsesjonskraften skal leveres til en nærmere avtalt pris.  

I utgangspunktet har partene avtalefrihet og kan fastsette prisen selv, men loven gir 

veiledning om beregningsmåten. Dette avhenger av om konsesjonen ble gitt før 10. april 

1959 eller etter. Om ikke partene blir enige, er det OED (Olje- og Energidepartementet) som 

skal fastsette prisen.  

Ved konsesjoner gitt etter vassdragsreguleringsloven, eller industrikonsesjonsloven, plikter 

kraftverkseierne å betale en årlig avgift til staten og de berørte kommunene.   
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4.0 Eierskapskontroll: problemstillinger, fakta og vurderinger  

4.1 Første problemstilling  

Sikrer eierkommunene at deres eierinteresser blir ivaretatt i selskapets 

styrende organer? 

 

4.1.1 Kontrollkriterier  

Eierinteressene menes her som selskapets målsettinger, samt selskapets overholdelse av lover 

tilknyttet disse.  

Kontrollkriteriene tar utgangspunkt i IKS-loven, KS-anbefalinger og selskapsavtalen. 

Kriteriene er avgrenset av revisjonen etter hva som er hensiktsmessig for å besvare 

problemstillingen.  

Kontrollen vil fokusere på representantskapet, da det er gjennom dette eierne av selskapet 

utøver sin myndighet.  

Selskapets formål  

 Selskapsavtalen skal, jfr. IKS-loven § 4, beskrive selskapets formål  

Eierskapsprinsipper  

 Etter KS «Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll», anbefaling nr. 4, 

bør kommunestyret/ fylkestinget utarbeide en eierskapsmelding med overordnede 

prinsipper for sitt eierskap.  

 For å underbygge selskapsavtalen, kan det etter KS-anbefaling nr. 5, være 

hensiktsmessig å utarbeide andre styringsdokumenter, gjerne i form av eierstrategi.  

Representantskap 

 Etter IKS-loven § 7 utøves eierskapet gjennom de valgte medlemmer i 

representantskapet. Ved oppnevnelse av representant til selskapet, skal eierkommunen 

ta hensyn til en effektiv måte for å ivareta sitt eierskap. KS anbefaler å oppnevne 

sentrale folkevalgte som representanter.  

 Hver kommune skal ha en representant og fylkeskommunene skal ha 2 representanter 

i representantskapet, med like mange vararepresentanter, jfr. IKS-loven § 6 og 

selskapsavtalen.  

Innkalling til representantskap 

 Innkalling til representantskapsmøter skal gjøres i henhold til selskapsavtalen; 

«leiaren i representantskapet innkallast til møte når han finn det påkravt, eller når 

styret vedtek at det skal innkalles til et slikt møte. Det skal haldast minst eitt ordinært 

representantskapsmøte i året». Møteinnkalling skal iht. selskapsavtalen § 5 sendes ut 

med minst to ukers varsel. I henhold til IKS-loven § 8 ledd 2 skal innkalling skje med 
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minimum 4 ukers varsel. Selskapet opplyser at de vil endre bestemmelsen i 

selskapsavtalen i forbindelse med revidering av avtalen i 2020.  

 

Styreinstruks, godkjent instruks for daglig leder og vedtatt strategiplan   

 Representantskapet skal utføre de oppgaver som er nærmere fastsatt i selskapsavtalen; 

her vil det kontrolleres om det er vedtatt en styreinstruks, godkjent instruks for daglig 

leder og vedtatt strategiplan.   

 

4.1.2 Fakta 

Selskapets formål  

Konsesjonskraft IKS har i sin selskapsavtale § 3 følgende formål:  

 

«Konsesjonskraft IKS skal vere ein leiande nasjonal forvaltar av konsesjonskraft. 

Konsesjonskraft IKS skal omsetje kommunane og fylkeskommunens si konsesjonskraft, 

gjennom å ta i mot og formidle vidare den pengeytinga som oppstår gjennom forvaltninga av 

konsesjonskraftrettane og delta i verksemnd som har naturleg samanheng med dette. 

Konsesjonskraft IKS skal etterleve og praktisere prinsippet om meiroffentleghet i alt arbeid. 

Konsesjonskraft IKS skal mellom anna trygge konsejonskraftordninga som ein 

kommunal/fylkeskommunal rett, trygge verdien i konsesjonskraftordninga, og sikre 

deltakarane påreknelege og gode inntekter» 

 

På spørsmål fra revisjonen om selskapsavtalen er i samsvar med formålet, svarer selskapet 

følgende: «Formålet med selskapet er formulert i selskapsavtalen § 3, og er således i samsvar 

med formålet til selskapet. Man ser at mindre ting i selskapsavtalen må justeres i 

sammenheng med revisjon av selskapsavtalen, blant annet oppfølging av arkivansvar. I 

tillegg til selskapsavtalen, har man blant annet politisk vedtatte styringsdokumenter for daglig 

drift, blant annet strategiplan, risikostrategi m.m.» Selskapet sier også at de anser 

organiseringen av selskapet hensiktsmessig, da rammeverket for et IKS er gunstig for driften, 

som blant annet kredittrating som er gunstig med hensyn til krafthandel.  

 

Eierskapsprinsipper  

Aust-Agder Revisjon har undersøkt om eierkommunene har eierskapsmelding og innholdet i 

disse. Det er undersøkt om eierskapsmeldingen inneholder overordnede prinsipper for 

eierskap, og om det eventuelt er utarbeidet spesifikke eierskapsstrategier for Konsesjonskraft 

IKS.  

Grimstad kommune vedtok i 2017 revidert eierskapsmelding. I den generelle delen legger 

kommunen blant annet KS sine anbefalinger til grunn for god eierstyring. 

Eierskapsmeldingen inneholder overordnede prinsipper for eierskap, og har en oversikt over 

alle selskaper kommunen har eierinteresser i. Revisjonen finner for øvrig ingen informasjon 

knyttet til kommunens forventninger, oppfølging av eller intensjoner/ strategier med 
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Konsesjonskraft IKS gjennom eierskapsmeldingen. Det er heller ikke funnet noen 

selskapsspesifikk eierstrategi knyttet til selskapet, så revisjonen tolker det dit hen at Grimstad 

kommune ved dette kun legger selskapsavtalen til grunn. 

 

 

Oppnevnelse av representanter hos eierne  

Aust-Agder Revisjon har gjennomgått eierkommunenes vedtak for valg til representantskapet 

i Konsesjonskraft IKS. Representantene er som hovedregel foreslått av en valgkomite, 

sammensatt av folkevalgte i kommunestyre/fylkesting. Revisjonen har også undersøkt om det 

foreligger offentlig informasjon om grunnlaget for valg av representanter.  

Grimstad kommune valgte 26.10.15 følgende representasjon til Konsesjonskraft IKS:  

Representant: Varaordfører 

Vara: Ordfører  

Kommunen har eierskapsrapporteringsrutiner for representanter i kommunens selskap. 

Kommunens eierskapsprinsipper legger til grunn at habilitet skal vurderes ved oppnevnelse 

til styremedlemmer, og folkevalgte skal som hovedregel ikke velges til styrer.  I følge 

Konsesjonskraft IKS årsmelding 2017, består representantskapet av følgende: 

 

Innkalling til representantskapsmøter  

Revisjonen har undersøkt innkalling og gjennomføring av representantskapsmøter de 4 siste 

årene. I 2016 ble det avholdt representantskapsmøte 17. juni, hvor innkalling ble sendt 3. 

juni, og 8. desember, hvor innkallingen ble sendt 28. november. Daglig leder informerer i 

dokumentasjon fra selskapet til revisjonen at innkallingen blir sendt ut med minst to uker 

varsel før ordinært representantskapsmøte.  

 Leder Reidar Saga (Åmli kommune) 

 Nestleder Janne F. Kristoffersen (Lindesnes 

kommune) 

 Anders Kylland (Aust-Agder 

fylkeskommune) 

 Knut A. Austad (Aust-Agder 

fylkeskommune)   

 Nils Harald Rennestraum (Vest-Agder 

fylkeskommune) 

 Sally Vennesland (Vest-Agder 

fylkeskommune) 

 Robert C. Nordli (Arendal kommune) 

 Reidun Bakken (Audnedal kommune)    

 Anders Christiansen (Birkenes kommune)    

 Leiv Rygg (Bygland kommune) 

 Hans Blattmann (Bykle kommune) 

 Bjørn A. Ropstad (Evje og Hornnes 

kommune) 

 Jan Sigbjørnsen (Flekkefjord kommune) 

 Ove Gundersen (Froland kommune)  

 Per Svenningsen (Grimstad kommune)   

 Margrethe Handeland (Hægebostad 

kommune) 

 Odd Ivar Aasen (Iveland kommune) 

 Ole Magne Omdal (Kristiansand kommune) 

 Per Sverre Kvinlaug (Kvinesdal kommune)  

 Helge Sandåker (Marnardal kommune)  

 Thor Jørgen Tjørhom (Sirdal kommune)    

 Steinar Kyrvestad (Valle kommune) 

 Eivind Drivenes (Vennesla kommune) 

 Olav Åsland (Åseral kommune) 
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Ifølge årsmeldingen 2017, ble det avholdt 2 møter i representantskapet i 2017, 15. juni og 15. 

desember.  

 

Styreinstruks, instruks for daglig leder og strategiplan  

 

Styreinstruks ble vedtatt av styret 23. januar, og av representantskapet 19. juni 2015. Styret 

skal i sitt arbeid følge instruksen, og om de i saker må gå bort fra instruksen, skal dette 

rapporteres til representantskapet.  

Instruks for daglig leder ble vedtatt av styret 23. januar 2015. Instruksen regulerer daglig 

leders oppgaver, ansvar og fullmakter når det gjelder den daglige driften av selskapet. I 

tillegg gjelder også arbeidsavtalen og andre instrukser og retningslinjer i selskapet som for 

eksempel gjeldende risikostrategi med definerte fullmakter.  

Styret gjennomførte i 2017 en revidering av strategiplanen til selskapet. Hovedmål og 

retning for selskapet er ikke forandret, hovedmålet til selskapet er å være en ledende nasjonal 

forvalter av konsesjonskraftrettighetene. Den viktigste endringen gikk på en presisering av 

kontakt med deltagere og samarbeid med andre aktører innenfor kraftmarkedet. 

Strategiplanen ble ifølge selskapets hjemmesider vedtatt på representantskapsmøtet 15. 

desember 20179. Strategiplanen legger til grunn at selskapet skal forvalte eiernes rettigheter 

og føre verdiene tilbake til eierne. Selskapet skal ikke bare gjennomføre det operative 

arbeidet med å hente ut konsesjonskraften til rett pris, men også «ha fokus på læring og 

kunnskap i administrasjon, så vel som politisk og hos deltakarkommunane ellers».  

Strategiplanen legger også opp til at selskapet skal ha et undervisningsopplegg for skolen. 

Selskapet har i tråd med dette gjennomført flere presentasjoner for elever, blant annet for 9. 

og 10. klassinger i Åmli kommune.  

 

  

                                                 
9 Konsesjonskraft IKS – «Strategiplan og grunnleggende etiske prinsipp 2018-2023» 
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4.1.3 Konklusjon og vurdering  

 

Konklusjon 

Selskapets formål  

Selskapets formål er beskrevet i selskapsavtalen, etter kravet i IKS-loven.  

 

Eierskapsprinsipper  

Grimstad kommune har utarbeidet eierskapsmelding, i tråd med KS-anbefalinger. Disse 

inneholder også det som KS setter opp som sine minimumskrav til innhold. Eierskapsmelding 

blir nå et krav etter ny kommunelov som trer i kraft høsten 2019, og revisjonen anbefaler 

dermed at de kommunene som ikke har eierskapsmelding, innretter seg på å utarbeide en slik. 

Grimstad kommune har i likhet med flere av de andre eierkommunene, eierskapsstrategier 

som en del av eierskapsmeldingen.  

Oppfølgingen av Konsesjonskraft IKS gjennom eierskapsmelding og styringsdokumenter 

finner revisjonen noe mangelfull, da kommunen ikke har utarbeidet noe forventninger eller 

strategier om hva de ønsker med selskapet utover definisjonene ved etablering. Revisjonen 

legger til grunn at kommunen i stor grad baserer eierskapet på selskapsavtalen, og denne 

krever at representantskapet ser til at det blir utarbeidet en strategiplan for selskapet. Dette 

sikrer, etter revisjonens synspunkt, at eiernes målsetninger for selskapet danner grunnlaget 

for selskapets aktiviteter.  

 

Representantskap  

Revisjonen fant i sin gjennomgang av offentlige tilgjengelige dokumenter lite 

vurderingsgrunnlag for valg av representanter til representantskap i eierkommunenes 

eierselskaper. Kommunene har ofte mer utførlige vurderinger om valg til styrer. Det er 

avgjørende for et aktivt eierskap at eierne velger hensiktsmessig med tanke på representanter 

til representantskap, og de fleste eierne legger til grunn en todeling i sine valg; folkevalgte til 

selskap som driver politisk, og rådmann/administrasjonen til selskap som i hovedsak driver 

med fylkeskommunal/kommunal drift. Revisjonen legger til grunn at dette er en 

hensiktsmessig inndeling. De fleste eierne har sine ordførere eller varaordførere som 

representantskapsmedlemmer i Konsesjonskraft IKS. Ordfører/varaordfører er en sentral 

aktør i fylkeskommunen/kommunen, med god kjennskap til kommunens politikk og mål for 

selskapet, og som derfor kan sikre eierskapet på en hensiktsmessig måte.  

Representantskapet er satt sammen etter kravene i IKS-loen og selskapsavtalen, med en 

representant fra hver av kommunene og to fra hver fylkeskommune. Faktisk representantskap 

er også i samsvar med valgte representanter.  

 

Innkalling til representantskap  

Representantskapet har de tre siste årene hatt to møter i året, og er således gjennomført etter 

selskapsavtalens krav.  
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Innkallingen er sendt ut i henhold til selskapsavtalens krav om to uker før møtet. I henhold til 

IKS-loven § 8 ledd 2 skal innkalling skje med minimum 4 ukers varsel. Selskapet opplyser at 

de vil endre bestemmelsen i selskapsavtalen i forbindelse med revidering av avtalen i 2020. 

Styreinstruks, instruks for daglig leder og strategiplan  

Revisjonen har kontrollert at det er vedtatt en styreinstruks, en instruks for daglig leder og en 

strategiplan.  

 

Vurdering 

Revisjonen finner det positivt at flere av de føringer som anbefales fra KS i forhold til 

eierskap, er gjennomført av Grimstad kommune. Dette gjelder blant annet utarbeidelse av 

eierskapsmelding. Selv om kommunen ikke har konkrete strategier for Konsesjonskraft IKS i 

sin eierskapsmelding, finner revisjonen at dette kan sikres gjennom selskapets strategiplan.  

Som representant for Grimstad kommune møter varaordfører i representantskapet til 

Konsesjonskraft IKS. Dette er en god forutsetning for oppfølging av selskapet og sterkere 

eierstyring. Grimstad kommune sikrer at deres eierinteresser blir ivaretatt gjennom selskapets 

styrende organer.  
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4.2 Andre problemstilling  

Rapporteres selskapets aktiviteter tilbake til de respektive 

eierkommunene i tråd med gitte anbefalinger?  

 

4.2.1 Kontrollkriterier  

Kriteriene er avgrenset av revisjonen etter hva som er hensiktsmessig for å besvare 

problemstillingen. 

Eierkommunene har det overordnede ansvaret for de deler av kommunens virksomhet som er 

lagt ut til selskaper, og en aktiv og god demokratisk eierstyring kan sikre en optimal 

ivaretakelse av deres eierinteresser. 

Som en del av eierstyringen i kommunen, kan styringslinjer i form av rapportering og dialog 

mellom selskapet og kommunen sikre en bedre eierskapskontroll.   

Eiermøter  

 KS anbefaler at det jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra til en god eierstyring 

og kommunikasjon med selskapet. Et eiermøte er et møte mellom representanter fra 

eier, styret og faglig leder for selskapet. Eiermøter er ikke lovregulert, og er en 

uformell arena der det ikke treffes vedtak.  

 

Rapportering  

 Rapportering er et kjent virkemiddel for å ivareta en god eierstyring, hvor 

rapportering fra selskapet til politisk nivå i kommunene/fylkeskommunen er en mye 

anvendt styringskanal. Rapportering kan for eksempel gjøres gjennom en årsmelding 

fra selskapet til behandling i kommunestyre/bystyre/fylkesting. Tilbakerapportering 

må vurderes opp mot formålet til selskapet.  

 

Etter Forskrift om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og 

fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet, gjelder ikke denne for virksomheter 

som driver produksjon og omsetning av elektrisk kraft.  

 

4.2.2 Fakta 

Det finnes ingen formell rutine for rapportering tilbake til eierkommunene i selskapsavtale 

eller andre føringer hos selskapet. Selskapet har under sin strategiplan et delmål om «trygge 

konsesjonskraftordninga som kommunal og fylkeskommunal rett». En av tiltakene for å nå 

dette målet er beskrevet som «orientere kommunestyre og fylkesting om status og 

utfordringar».  

Representantskapsmøter avholdes to ganger hvert år, ett av møtene forlenges med et seminar, 

arrangert av Konsesjonskraft IKS.  
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Daglig leder informerer i samtale med revisjonen at det sendes tertialrapport og 

årsmelding/regnskap til alle eierkommunenes postmottak. I tillegg legger selskapet ut en 

månedsrapport over kraftpriser og salg på sine hjemmesider for hver måned. Ifølge daglig 

leder har selskapet kommet med tilbud til de respektive fylkes-/kommunestyrene om å 

komme å informere om selskapet, og at de så langt har vært i 14 kommunestyrer/fylkesting. 

Selskapet kommuniserer overfor revisjonen at de gjerne skulle gitt mer informasjon til sine 

eiere.  

Selskapet gjennomfører et såkalt porteføljeutvalg med rådmennene, hvor daglig leder gir 

overfor revisjon uttrykk for at kommunikasjonen med rådmennene er god. På denne måten 

får de gitt mer informasjon til sine eierkommuner, og bedre forankring av det de driver med i 

sitt arbeid. Daglig leder opplever også porteføljeutvalget som et kollegium som på ulike 

måter bidrar til gode diskusjoner når det kommer til drift og øvrige administrative 

perspektiver som i mindre grad fokuseres på i møte med representantskap. Dette er noe 

daglig leder gir uttrykk for at han verdsetter.  

Flere av eierne legger i sine eierskapsmeldinger opp til at rapportering fra selskapet skal skje 

gjennom årsmeldinger fra selskaper de er medeiere i. Grimstad kommune viser i sin 

eierskapsmelding til eierskapsrapporteringsrutiner vedtatt i kommunestyret: «Årsmelding og 

årsberetning for aksjeselskap og interkommunale selskap som kommunen er medeier i 

behandles årlig i eierskapsutvalget, formannskapet og kommunestyret».10 På tross av dette 

fant ikke revisjonen noen behandling av årsrapport fra selskapet i kommunestyret i årene 

2015-201911.  

Informasjon om drift og pågående prosjekter og lignende kan eierne få gjennom varaordfører 

som er representant i representantskapet. Dette er det også lagt opp til i flere ev eiernes 

eierskapsmeldinger, deriblant eierskapsmeldingen til Grimstad kommune. Om 

eierkommunen/fylkeskommunen anser denne rapporteringen som begrenset, må dette tas opp 

politisk.  

Andre typer rapporteringer fra selskapet kan komme som annen type informasjon, som for 

eksempel gjennom behandling av budsjett eller regnskap, eksempelvis i form av en oversikt 

over konsesjonskraftsinntekter.12 

 

  

                                                 
10 Eierskapsmelding Grimstad kommune 2018 - Vedtak av kommunestyret 18. juni 2014 sak 120/14.  
11 Vedtaksprotokoll Grimstad kommunestyre 2015-2019, sist oppdatert 18.2.2019  
12 Eksempelvis Flekkefjord kommunes «Regnskap 2017 med årsberetning» 
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4.2.3 Konklusjon og vurdering 

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

det foreligger ingen bestemmelse om regelmessige rapporteringer tilbake til eierkommunene. 

Dette er således opp til den enkelte eier å formalisere. At selskapet er pålagt å informere om 

selskapets aktiviteter anser revisjonen som positivt.   

Det er etter revisjonens mening fornuftig at tilbakerapportering fra selskapet må være opp til 

den enkelte eier. Grimstad kommune har også vurdert hvilke føringer som skal ligge til grunn 

for rapportering, noe som sikrer at målene for eierskapet kan nås. Dette anser revisjonen som 

positivt. Det er gjennom eierskapsprinsipper bestemt at man skal ha rapportering gjennom 

årsmeldinger fra selskapet, og dette bør ifølge revisjonen følges opp.  

Eierskapsmøter gjennomføres ikke. Det er etter det revisjonen kjenner til ikke ønsket fra noen 

av eierne, og revisjonen legger til grunn at eierne da ønsker kontroll og styring ved bruk av 

andre verktøy. Selskapets leder er positiv til bruken av rådmannsforum, som gir en direkte 

dialog med de eiere som ønsker å delta på dette.  

At orientering skal gis av varaordfører, som sitter i representantskapet, kan være grunnlag for 

en god kommunikasjon til eierkommunen/fylkeskommune. Dette skjer, ettersom revisjonen 

kan se, sporadisk i enkelte eierkommuner, og uten formelle retningslinjer. Dette må være opp 

til den enkelte eier å regulere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



56/19 Rapport fra selskapskontroll Konsesjonskraft IKS Grimstad

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                 

21 

 

4.3 Tredje problemstilling 

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? 

 

4.3.1 Kontrollkriterier 

Forpliktelsene til de berørte kommunene er nedfelt i vassdragsreguleringsloven og 

vannrettighetsloven. Lovverket hjemler rett til alminnelig forsyning for kommunene. Det 

overskytende tilfaller fylkeskommunene.  

Konsesjonsavgifter:  

Årlige avgifter som en kraftverkseier plikter å betale til kommunene som blir berørt 

av en regulering eller utbygging  

Konsesjonskraft:  

En andel av kraftproduksjonen, som en kraftverkseier er pålagt å levere 

kommunene/ fylkeskommunene som er berørt av en regulering eller utbygging. 

Prisen fastsettes uavhengig av markedsprisen.  

Konsesjonsavgifter skal gi kommunene erstatning for generelle skader og ulemper som ikke 

blir kompensert på annen måte. Det skal også gi kommunene rett til en andel av 

verdiskapningen som finner sted. Konsesjonskraft skal sikre kommunene elektrisk kraft til en 

rimelig pris.  

Både konsesjonsavgifter og konsesjonskraft er basert på en beregning av kraftverkets 

teoretiske produksjonskapasitet, som fastsettes ut fra fallhøyde og vannføring gjennom 

kraftverket. Dette kapasitetsbegrepet kalles kraftgrunnlag, og regnes ut i naturhestekrefter.  

Etter selskapsavtalen skal Konsesjonskraft IKS skal omsette eiernes konsesjonskraft, 

gjennom å ta imot og formidle videre den pengeytelsen som oppstår gjennom forvaltning av 

konsesjonskraftrettighetene. Kapitalen til selskapet er omhandlet i selskapsavtalen §13: 

«Konsesjonskraft IKS sin kapital og inntekter kjem fram gjennom omsetning av 

konsesjonskraft og avkastning av kapitalen»  

Fordelingsprinsipper 

Konsesjonskraft IKS selskapsavtale inneholder i § 14 en bestemmelse om fordeling av 

selskapets midler. Etter bestemmelsen skal de midlene som tilføres Konsesjonskraft IKS, 

fordeles i samsvar med bestemmelsen.  

For Aust-Agder gjelder følgende fordeling:  
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- For alle kommunene utenom Bykle og Valle skal konsesjonskraftkommunene tildeles 

inntekter tilsvarende alminnelig forsyning tillagt inntil 10 GWh.  

Aust-Agder fylkesting vedtok i oktober 2009 at fylkeskommunen fortsatt skulle være medlem 

av Konsesjonskraftfondet, i den forbindelse ble det inngått en avtale med kommunene om 

fordeling av konsesjonskraftinntekter for perioden 1.5.2010-31.12.2019. Ny selskapsavtale 

for fondet ble også vedtatt.  

Avtalen innebærer at fylkeskommunen i en 10-års periode har forpliktet seg til årlige 

bevilgninger til utbygginger av riksveg 9 og Setesdal regionråd.  

For kommunene Bykle og Valle gjelder:  

- Kommunen prioriterer den rimeligste kraften innenfor det som til enhver tid er 

forbruket til alminnelig forsyning.  

- Overskytende kraft ut over forbruket til alminnelig forsyning fordeles på følgende 

måte: fylkeskommunen 90%, kommunen 10%.  

For Vest-Agder gjelder følgende fordeling:  

- Kommunen prioriterer den rimeligste kraften innenfor det som til enhver tid er 

forbruket til alminnelig forsyning.  

- Overskytende kraft over forbruket til alminnelig forsyning fordeles på følgende måte: 

Fylkeskommunen 95%, kommunen 5%.  

 

4.3.2 Fakta 

 

Beregning av kraft 

Revisjonen får oppgitt fra selskapet at etter at konsesjon er gitt, beregner NVE kraftgrunnlag 

og fordeling til hver kommune. Selskapet bemerker at NVE kun beregner for kommunene, og 

ikke har noen mening om forbruket og således ingen mening om hvor stor del 

fylkeskommunene får. Selskapet har derimot et styrevedtak på hvordan de skal beregne 

alminnelig forbruk i kommunene. Selskapet gjør revisjonen oppmerksom på at 

selskapsavtalen hjemler en litt annen fordeling av kraftressursene enn hovedregelen i loven. 

Dette er henvist til i kapittel 4.3.1, kontrollkriterier.  

Konsesjonskraft IKS forholder per i dag seg til totalt 11 konsesjonærer.  

Selskapet selger ut kraften de forvalter, for deretter å beregne GWh fra hvert kraftselskap for 

å beregne utbetalingene til kommunene.  

På spørsmål fra revisjonen om hvordan områdeprisene beregnes, svarer selskapet: «alle våre 

kraftprodusenter ligger i prisområde N0213. Vi har kraftprisprodusenter som leverer kraft 

                                                 
13 Revisjonen blir i møte med selskapet vist på kart at dette gjelder hele området Norden  
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både til OED-pris, individuell selvkostpris og Sira-Kvina-pris. I tillegg til kraftpris, har vi 

kostnader til nettariffer (sentralnett) og produksjonslinje.»  

Selskapet forklarer at de arbeider ut ifra en kilowattpris, beregnet fra hvert kraftselskap. I 

møte med revisjonen, legger selskapet frem sine regneark for «konsesjonskraftvolumet» og 

«budsjettplan». «Konsesjonskraftvolumet» er et statisk regneark med en oversikt over de 11 

konsesjonærene, med 50 kraftverk. Fordelingsmatrisen blir utarbeidet fra en 

fordelingsnøkkel, hvor man blant annet beregner KWh per kraftverk, og driften av disse; 

fordelingsnøkkelen består av seks-syv forskjellige fordelingsnøkler. En av disse «nøklene» 

går blant annet ut på avstander til det sentrale nettet, da kraftselskapene kanskje må betale for 

å få kraften ut på nettet. Eksempelvis ligger Rygene nærmere nettet, og det er derfor billigere 

å få sendt ut kraften de produserer. Skjerka er et eksempel på kraftverk som ligger langt fra 

det sentrale nettet.  

Utbetalinger til eierne 

Daglig leder for Konsesjonskraft IKS forklarer at det er representantskapet som vedtar 

utbetalingene til eierkommunene. Når det gjelder utbetalinger til eierne, forklarer selskapet 

overfor revisjonen at det ligger en fastsatt utbetalingsstruktur til grunn, men at det kan 

komme inn enkelte endringer her. Selskapet tar eksempelvis opp utbetaling på Sira-Kvina 

med porteføljeutvalget.  

Daglig leder beskriver overfor revisjonen en god kommunikasjon med rådmennene i 

eierkommunene, og at selskapet gjerne tar imot innspill til hvordan selve utbetalingene til 

eierne skal gjennomføres. Kommunikasjonen foregår blant annet gjennom porteføljeutvalget, 

hvor daglig leder har møter med rådmennene i eierkommunene. Det er klart kommunisert fra 

eierkommunene at de vil vite hva de vil få utbetalt av selskapet, og selskapet forklarer at de 

derfor utarbeider detaljerte budsjettplaner. Denne budsjettplanen og utbetalingene legges 

frem i representantskapsmøter. Daglig leder sier at det også fra kommunene er ønsket en 

utbetalingskurve, og at forutsigbarhet er viktig for eierne.  

Selskapet oppgir at det blir sendt ut en utbetalingsprognose til økonomisjefene i 

eierkommunene i forkant av representantskapsmøtet. Prognosen er en del av en rapport som 

sendes hver enkelt kommune. Revisjonen blir vist disse rapportene, som blant annet viser 

totalt volum av GWh, kjøpskostnad for kommunen, markedspris og snitt sikringspris. Denne 

rapporten sendes gjerne i februar måned. Om representantskapet vedtar denne prognosen, er 

det det som sendes til kommunene. Utbetalingene til kommunene vedtas i representantskapet 

gjennom årlig behandling i møte i juni hvert år.  

Risiko 

Formålet til Konsesjonskraft IKS er blant annet å omsette konsesjonskraft, og sikre 

deltakerne påregnelige og gode inntekter. En risiko for selskapet, er om man ikke klarer dette, 

gjennom blant annet endrede forutsetninger for konsesjonskraft. Selskapet sier selv i samtale 
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med revisjonen at den største risikoen selskapet står ovenfor, er at det kommer en ny lov på 

området.  

Den finansielle risikoen for selskapet er i hovedsak svingninger i kraftpriser og valuta. 

Representantskapet har vedtatt en risikostrategi ved handel av kraft. Dette har til formål å 

sikre seg mot økende kraftpriser. Sikringshandel gjøres mot systemprisen, men 

områderisikoen er ikke sikret.  

En annen risiko som blir fremhevet i selskapets årsmelding er fremtidige endringer i 

rammevilkår fra politisk hold, tolkninger av regelverket, klimaforhold og den internasjonale 

økonomiske utviklingen.  

Styret i KIKS har utarbeidet en risikostrategi. Denne ligger på selskapets hjemmeside, og 

inneholder blant annet en oversikt over «ansvar og kompetanse» i selskapet, informasjon om 

organiseringen av krafthandelen, og «sikringsstrategier». I tillegg er det her vedtatt hva styret 

i selskapet hver måned skal motta av rapporteringer. Rapporteringen til styret skal vise at 

summen for transaksjoner til enhver tid ligger innenfor de fastsatte rammer etter nevnte 

risikostrategi. Om grensene ikke holdes, skal dette rapporteres til styreleder.  

På spørsmål fra revisjonen om hvem som har den overordnede kontroll av selskapet, svarer 

selskapet at dette er kommunene. Daglig leder peker i denne sammenheng på at det krever en 

viss kunnskap om området fra kommunene. Selskapet har luftet muligheten for å ha noen 

politikere med ekstra kompetanse om konsesjonskraft, men dette fikk ikke gjennomslag.  

BDO som selskapets revisor hatt en kontroll av utbetalingene til eierkommunene; dette var en 

overordnet kontroll, men de gjennomførte en mer omfattende kontroll av Rykene kraftverk, 

og så på fordeling til kommunen herfra. I følge daglig leder fant revisor resultatet av denne 

kontrollen tilfredsstillende.   

Daglig leder informerer revisjonen om at de i selskapets styre har et eget styreseminar med 

risiko som tema, og i juni 2019 gjennomførte Konsesjonskraft IKS et todagers seminar om 

risiko, hvor alle eierkommunene var invitert.  

Styret i Konsesjonskraft IKS vedtok i september 2015, en langsiktig finansstrategi, som blant 

annet omhandler risikohåndtering av kapitalforvaltningen. Styret vedtok i juni 2015 en 

«Finansstrategi for kortsiktig finansiell aktiva».  

I følge daglig leder driver selskapet med opplæring av styret, men da styret ikke har den 

faglige kompetansen som trengs, har selskapet ansatt en kontroller. Denne kontrolleren 

arbeider kun med forvaltning av kraft. Kontrollers uttalelse vedlegges hvert år årsmeldingen 

til selskapet.  

Som nevnt tidligere i rapporten, er det fra eierne av KIKS signalisert et ønske om 

forutsigbarhet. Daglig leder opplyser om at kommunene i denne sammenheng aksepterer en 

viss risiko, mot å få denne forutsigbarheten. I følge styreleder opplever selskapet en tillit fra 

eierkommunene om at selskapet har god kompetanse på sitt fagfelt.  
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I forbindelse med fylkessammenslåingen skal det utarbeides ny selskapsavtale, og for de to 

fylkeskommunene har det inntil nå foreligget en privatrettslig avtale om utbetalinger. Dette 

blir av selskapet påpekt som en mulig fremtidig utfordring.  

 

Reservekapital, overføringer og fordelinger i 201814:  

 

Ifølge årsmeldingen 2017 ønsker Konsesjonskraft IKS å redusere reservekapitalen de neste 4 

årene, slik at hver deltaker har samme reservekapital i øre/KWh. Dette betyr at 

eierkommunene fra Aust-Agder, som har opparbeidet mer reservekapital, vil redusere mer 

her enn for deltakerkommunene i Vest-Agder.  

 

  

                                                 
14 Fond og reservekapital, note 8 i regnskapet 



56/19 Rapport fra selskapskontroll Konsesjonskraft IKS Grimstad

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                 

26 

 

4.3.3 Vurdering og konklusjon 

Revisjonen har gjennomgått de føringer som ligger til grunn for utbetalingene til 

eierkommunene, og sett hvordan dette løses i praksis av selskapet. Revisjonen har ikke 

mulighet til å vurdere de tekniske løsningene som ligger i dette, og gjør kun vurderinger på et 

overordnet plan.  

Konsesjonskraft IKS har en rekke rammer å forholde seg til ved utbetalinger til sine eiere. 

Utbetalingene er regulert blant annet i selskapsavtalen og vedtak i representantskapet. Det 

ligger i ansvaret til selskapet å utarbeide en utbetalingsnøkkel, men det er representantskapet, 

ved eierne, som vedtar utbetalingene.  

Revisjonen vurderer at det er tilstrekkelige mekanismer som sammen utgjør tilfredsstillende 

kontroll av selskapet. Dette innebærer blant annet representantskapets rolle i vedtak for 

utbetalinger. Revisjonen legger til grunn at selskapets eiere alltid vil være interessert i størst 

mulig gevinst fra selskapet, kombinert med en forutsigbarhet. Dette i seg selv er med på å 

sikre at utbetalinger gjøres i henhold til foreliggende avtaleverk.  

Revisjonen vurderer at selskapet opererer med stor grad av åpenhet, ved blant annet å 

informere representantskapet om hvordan fordelingsnøklene utarbeides. Åpenhet kan være 

med på å legge gode rammer for kontroll. I tillegg legger selskapet informasjon om 

kraftmarkedet ut på nett. Dette er en hensiktsmessig metode for deling av informasjon, da 

selskapets eiere er spredt over et stort geografisk område.  

Selskapet trekker selv frem den største risikoen for endringer i selskapsstrukturen, og 

herunder utbetalinger til eierkommunene, til å være lovendringer på området.  
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5.0 Eiers kommentar 

I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 14 har følgende uttalelsesrett ved 

revisjonsrapporter: «... selskapet som er omfattet av eierskapskontrollen og til den som utøver 

kommunens eller fylkeskommunens eierfunksjon». Ordfører og eierrepresentant gjennom 

kommunens postmottak har 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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7.0 Vedlegg 

Selskapsavtale 
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Arkivsak-dok. 19/17511-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 05.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Møte- og arbeidsplan 2020 Grimstad kontrollutvalg 

 

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 
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 Godkjenning av møteprotokoll og Innkalling  

 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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Arkivsak-dok. 19/00143-13 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 05.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 05.12.2019 

 

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  
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Arkivsak-dok. 19/00144-13 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Grimstad kontrollutvalg 05.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 05.12.2019 

 

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 
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Målgruppe: Ledere/medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, revisorer, 
ordførere, rådmenn og andre som er interessert i tilsyn og kontroll i kommunesektoren

 

Hovedtemaer:

Politikerhets  

Rent drikkevann – hva gikk galt?
Bærekraft i et revisjonsperspektiv    

Personvern i kommunene
Bompengeselskapene

P R O G R A M

#ku20nkrf

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

29-30 januar 2020
The Qube — Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
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Onsdag 29. januar
Registrering og enkel servering

Velkommen
u Konferansier Anne Grosvold og daglig leder Rune Tokle, NKRF

Åpning
u Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H)

Demokratiets kår
u Øystein Djupedal, tidl. politiker, fylkesmann, “Arendalsuke-
   general” m.m., nå regiondirektør i Husbanken sør

Pause

Hat og trusler mot folkevalgte?
u Carina Riborg Holter, Senior Research Executive i Ipsos
På oppdrag fra KS har Ipsos kartlagt omfanget av hatefulle ytringer 
og trusler blant folkevalgte politikere i Norge.

Hets av politikere – en trussel mot demokratiet?
Anne Grosvold i samtale med:
u Carina Riborg Holter
u Ole Ueland (H), gruppeleder i Rogaland fylkesting og tidligere 
   ordfører i Sola kommune
u Kamzy Gunaratnam (A), varaordfører i Oslo kommune

Lunsj

Hvordan jobbe i et kontrollutvalg?
u Bård Hoksrud (Frp), leder av kontrollutvalget i Bamble kommune

Pause
 

Rent drikkevann – hva gikk galt?
u Bård Espelid (Askøylisten), tidligere varaordfører, nå
   kommunestyrerepresentant, i Askøy kommune

Rent drikkevann – en selvfølge?
u Kjetil Furuberg, avdelingsleder vanntjenester i Norsk Vann

Rent drikkevann – et felles ansvar
Anne Grosvold i samtale med:
Innlederne m.fl. (kommer)

Pause

Bærekraft i et revisjonsperspektiv
u Riksrevisor Per-Kristian Foss

Middag
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Torsdag 30. januar
Bærekraft – hva er det?
u Carlo Aall, professor og leder for Norsk senter for 
   berekraftig klimatilpassing ved Vestlandsforsking

Bærekraftmålene – hva må til lokalt 
og sentralt?
En samtale med:
u Carlo Aall
u Tina Bru (H), andre nestleder i Stortingets energi- og miljøkomite
u M.fl. (kommer)

Pause

Gode bestillinger og gode analyser 
– kontrollutvalgets muligheter
Anne Grosvold i samtale med:
u Beate Marie Dahl Eide (Sp), ordfører i Seljord kommune
u Torbjørn Berglann, daglig leder i Konsek Trøndelag IKS
u May Britt Lagesen (A), leder av kontrollutvalget i Steinkjer 
   kommune og medlem av fylkestinget i Trøndelag 

Pause

Personvern – hva gjør vi i kommunene?
u Anette Engum, personvernombud i Bærum kommune

Pause

Bompengeselskapenes pengebruk
u Peter Svaar, journalist i NRK

Lunsj  
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• Målgruppe: nye ledere og medlemmer 
  av kontrollutvalget

Onsdag kl 14.20 - 17.00
A. Kontrollutvalgets formål, rolle 
og oppgaver
u Renate Borgmo og Bjørn Bråthen, 
   seniorrådgivere i NKRF

Torsdag kl 09.00 - 10.00
B. Lederrollen i kontrollutvalget
u Alexander Etsy Jensen, rådgiver i Temark og     
   tidl. leder av kontrollutvalget og tidl. medlem   
   av kommunestyret i Vennesla kommune

Torsdag kl 11.20 - 13.00
C. De sentrale momentene for å 
forstå det kommunale regnskapet
u Ann Katharine Gardner og Knut Tanem,          
   regnskapsrevisorer i Revisjon Midt-Norge SA

Minikurs – parallelt med hovedprogrammet
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Påmelding
• Påmeldingsfrist: 12. desember 2019. 
• Bindende påmelding skal skje via NKRFs nettsider.
• Faktura vil bli tilsendt etter påmeldingsfristens utløp.
• Det tas forbehold om endringer i programmet. 
 

Konferansepriser *
• Kr 6 900 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 7 300 eks. mva.)
• Kr 5 250 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 5 650 eks. mva.)
• Kr 1 114 eks. mva.for overnattling m/frokost fra 28. til 29. januar 2020

*) Deltakere fra kontrollutvalg i kommuner/fylkeskommuner hvor sekretærtjenesten 
    ivaretas av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris.

Avbestillingsbetingelser 
• Avbestilling må skje skriftlig.
• Det vil ved avbestillinger etter påmeldingsfristens utløp kreves et gebyr på kr 500 til dekning av 
 administrasjonsutgifter. Ved avbestilling senere enn en uke før konferansestart belastes 50 % av 
 konferanseavgiften.
• Avbestilling ved legitimert sykdom behandles særskilt.
• Avmelding på konferansedagen, eller ev. uteblivelse, medfører full konferanseavgift.
• Ved hotellreservasjon kommer i tillegg ev. ansvaret overfor hotellet.
• Deltakelse kan ved behov overføres til en annen kollega.
 

Konferansested
The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Forhåndsgodkjenning
11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Kontaktinfo
Norges Kommunerevisorforbund, Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo
Telefon 23 23 97 00  •  post@nkrf.no  •  www.nkrf.no
www.facebook.com/nkrf.no  •  www.twitter.com/nkrf

faglig arena • nettverksbygging • inspirasjon

G E N E R E L L  I N F O

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

29-30 januar 2020

N
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Norges Kommunerevisorforbund
75 år på vakt for fellesskapets verdier
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Norges Kommunerevisorforbund
75 år på vakt for fellesskapets verdier

www.nkrf.no |  post@nkrf.no
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Kjøp av konsulent- og rådgivertjenester

Formannskapet 27.11.2019
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Kjøp av konsulent- og rådgivertjenester

Bakgrunn; kommunen er 
organisert som to-trinnsmodell, 
m.a.o. rådmannen initierte to 
forutgående konkurranser om 
kjøp av tjenester i:

• HO-sektoren

• KO-sektoren*

For hver konkurranse:

a) Absolutt ramme følger av 
anskaffelsesforskriften; 
begrenset konkurranse, uten 
kunngjøringsplikt, for inntil kr 
1,3 mill. eks mva.

b) Tilbyderne ble bedt om å 
levere skatt- og merverdiattest 
(krav i anskaffelsesforskriften 
for kontrakter som kan 
overstige kr 0,5 mill. eks. 
mva.), for øvrig en indikator på 
at tjenestene kunne bli større.

c) Konkurranse om: timepriser,  
og i tillegg timeantall (kun KO).

Inngåtte kontrakter:  

• 03.09.2018, HO-sektoren, 
kr 381 672 eks mva.

• 17.12.2018, KO-sektoren, 
kr 531 000 eks mva.

Opplyst i tilbudsinvitasjon og 
medfølgende kontraktsvilkår:

a) Endringsadgang

b) Tilleggsbestillinger

c) Varighet: 1 år

d) Krav om å levere sluttrapport 
11.02.2019*, m.a.o. gjenstod 
flere måneder av KO-kontrakten 
(utløp avtale: 16.12.2019).

24.01.2019. Rådmann: Ønske 
fra leverandør/KO/HO om en 
«overbygning» eller overordnet 
gjennomgang. Omfang opplyst å 
være ca. kr 4-500 000. Utvide 
eller nytt tilbud?

28.01.2019: Overbygning mot 
Samfunn- og miljøsektoren og 
Støttetjenester inkluderes.

Anskaffelsesfaglig vurdering, 
den 06.02.2019, supplert med:  

• Formål: Loven skal fremme 
effektiv bruk av 
samfunnets ressurser.

• KO-avtalens varighet talte 
for å benytte endring/ 
tilleggs adgangen, innenfor 
maks kr 1,3 mill. eks mva.  
fremfor ny konkurranse.

• KO og HO er de største
sektorene i både antall 
enheter og budsjettvolum; 
det vesentligste arbeidet!

• Utvidelse av tjenesten
fremstod forutberegnlig. 

Overbygning av leverandørens 
innhentede resultater, fra HO og 
KO, supplert med tallmateriale 
fra SM og ST, derfor ble vurdert 
å kunne inngå i kontrakten og 
som en nærliggende oppgave.

KONKURRANSE 

14.11.2018*

KONTRAKT 

17.12.2018*

VURDERING 

06.02.2019*
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Kjøp av konsulent- og rådgivertjenester

Dialog med Leverandøren: 

• Tilbud fra AGK om utvidet 
oppdrag iht e-post 
12.02.2019

– kr 566 100

– kr 238 000

(opsjon)

• Vedtak i fsk 14.02.19 inkl
opsjon

• Melding om vedtak i fsk
26.02.2019 fra rådmann til 
leverandør

Utvidelsen arkivert i henhold til 
kontraktens bestemmelser om 
endring (skriftlighet) og arkivert 
i P360.

Merforbruket skyldes:

- Økonomibistand 
(utredninger) pga
sykemeldinger

- Retting feilføring Kostra
FDV kostnader

- Ekstra kommunestyre-
presentasjon

- Større utredningsarbeid for 
og ekstra møte i 
arbeidsgruppe KO

- Uforsvarlig å stoppe med 
uferdig grunnlag

UTVIDELSE 

12.02.2019*

ENDRINGSKATALOG 

05.03.2019*

STATUS 

27.11.2019*



60/19 Eventuelt 05.12.2019 - 19/00144-14 Eventuelt 05.12.2019 : Eventuelt 05.12.2019

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 19/00144-14 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 
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Eventuelt 05.12.2019 
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