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Kontrollutvalgets forslag til vedtak 

Risiko- og vesentlighetsvurderinger av Arendal kommune tas til orientering.  
 
Plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll 2020-2023 godkjennes med 
følgende prosjekter med aktuelle tema for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll:  
 
Forvaltningsrevisjon  
1. Kommunale foretak – Arendal Eiendom KF  
• - Tema: Informasjonsflyt/organisering/kompetanse/prosjektstyring  
 
Kultur, infrastruktur og utvikling - Plan- og byggesaksbehandling  
• - Tema: Internkontroll og regeletterlevelse  
 
• Barn, unge og familier – Sykefravær  
• Tema: Synliggjøre kostnaden med sykefravær  
 
• Sektorovergripende risikoområder – Offentlige anskaffelser  
• Tema: Kjøp av konsulenttjenester  
 
 
Eierskapskontroll  
1. Aust-Agder Museum og Arkiv IKS  

• Agder Renovasjon IKS  

• Etablerersenteret IKS  
 
Bystyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og omprioriteringer i 
planene, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter innenfor de utvalgte 
områdene i planene. 
 
 
 
Bystyret har behandlet saken i møte 21.01.2021 sak 21/8 
 
Møtebehandling 
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Votering 
Kontrollutvalgets forslag ble vedtatt med 37 (11 Ap, 8 H, 4 FrP, 3 Sp, 3 SV, 2 KrF, 1 
Hovelista, 1 MDG, 1 V, 1 Pp, 1 Hp, 1 Rødt) mot 2 stemmer (1 Sp, 1 uavh.). 
 
 
Bystyrets vedtak  

Risiko- og vesentlighetsvurderinger av Arendal kommune tas til orientering.  
 
Plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll 2020-2023 godkjennes med 
følgende prosjekter med aktuelle tema for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll:  
 
Forvaltningsrevisjon  
1. Kommunale foretak – Arendal Eiendom KF  
• - Tema: Informasjonsflyt/organisering/kompetanse/prosjektstyring  
 
Kultur, infrastruktur og utvikling - Plan- og byggesaksbehandling  
• - Tema: Internkontroll og regeletterlevelse  
 
• Barn, unge og familier – Sykefravær  
• Tema: Synliggjøre kostnaden med sykefravær  
 
• Sektorovergripende risikoområder – Offentlige anskaffelser  
• Tema: Kjøp av konsulenttjenester  
 
 
Eierskapskontroll  
1. Aust-Agder Museum og Arkiv IKS  

• Agder Renovasjon IKS  

• Etablerersenteret IKS  
 
Bystyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og omprioriteringer i 
planene, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter innenfor de utvalgte 
områdene i planene. 
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