Meeting Book: Bamble kontrollutvalg (27.11.2017)

Bamble kontrollutvalg
Date: 2017-11-27T09:00:00
Location: Rådhuset, møterom Langen
Note:
Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobil: 90589043.
Vara møter bare etter eget varsel.
I tillegg møter følgende:
Plan- og økonomisjef Gunn Ellen Berg, sak 33-34/17

kl. 09:00

Ordfører Hallgeir Kjeldal, sak 35/17
Kommunalsjef teknikk og samfunnsutvikling Leidulf Aakre, sak 36/17

ca. kl.
ca. kl.

10:00

09:40
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6/17 Godkjenning av innkalling 27.11.2017 - 17/00228-31 Godkjenning av innkalling 27.11.2017 : Godkjenning av innkalling 27.11.2017

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00228-31
Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang
Bamble kontrollutvalg

Møtedato
27.11.2017

Godkjenning av innkalling 27.11.2017
Forslag fra sekretariatet:
Innkalling til møte 27.11.2017 godkjennes.
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6/17 Godkjenning av protokoll 26.9.2017 - 17/00228-32 Godkjenning av protokoll 26.9.2017 : Godkjenning av protokoll 26.9.2017

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00228-32
Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang
Bamble kontrollutvalg

Møtedato
27.11.2017

Godkjenning av protokoll 26.9.2017
Forslag fra sekretariatet:
Protokoll fra møte 26.9.2017 godkjennes.

Vedlegg:
Protokoll Bamble kontrollutvalg 26.09.2017
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Møteprotokoll
Bamble kontrollutvalg
Dato:
Sted:
Arkivsak:

26.09.2017 kl. 12:00 – 13:45
Porsgrunn Rådhus, møterom 1. etasje
17/00228

Til stede:

Bård Hoksrud (leder)

Møtende
varamedlemmer:

Steinar Johnsen (varamedlem for Carl-Otto Thommesen), Svein Inge Nyhus
(varamedlem for Tom Rune Olsen), Ingebjørg Jakola Lillemoen (varamedlem
for Ann Helen Storø)

Forfall:

Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl Otto Thommesen (medlem), Tom
Rune Olsen (medlem), Ann Helen Storø (medlem), Anne Verdich
(varamedlem for Aase Kristine Salen Hagen)

Andre:

Forvaltningsrevisor Gerd Smedsrud, sak 29/17
Daglig leder Telemark Kommunerevisjon IKS Kjell Ekman, sak 29/17
Kommunalsjef teknikk og samfunnsutvikling Leidulf Aakre, sak 30/17

Protokollfører:

Benedikte Muruvik Vonen (Temark)

Sakskart

Side
Møteinnkalling

5/17

17/00228-25

Godkjenning av innkalling 26.9.2017

3
Møteprotokoll

5/17

17/00228-26

Godkjenning av protokoll fra 4.9.2017

4
Saker til behandling

29/17

16/13035-9

Selskapskontroll Renovasjon i Grenland IKS Bamble

1

5

6/17 Godkjenning av protokoll 26.9.2017 - 17/00228-32 Godkjenning av protokoll 26.9.2017 : Protokoll Bamble kontrollutvalg 26.09.2017

30/17

17/14154-1

Orientering omkring fastsetting av eiendomsskatt Bamble 2017

7

31/17

17/03551-9

Referatsaker 26.9.2017

8

32/17

17/03550-9

Eventuelt 26.9.2017

9

Porsgrunn, 26.09.2017
Bård Hoksrud
Kontrollutvalgsleder

Benedikte Muruvik Vonen
Sekretær
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Møteinnkalling

5/17 Godkjenning av innkalling 26.9.2017
Behandlet av
1 Bamble kontrollutvalg

Møtedato
26.09.2017

Forslag fra sekretariatet:
Innkalling til møte 26.9.2017 godkjennes.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Innkalling til møte 26.9.2017 godkjennes.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saksnr
5/17

6/17 Godkjenning av protokoll 26.9.2017 - 17/00228-32 Godkjenning av protokoll 26.9.2017 : Protokoll Bamble kontrollutvalg 26.09.2017

Møteprotokoll

5/17 Godkjenning av protokoll fra 4.9.2017
Behandlet av
1 Bamble kontrollutvalg

Møtedato
26.09.2017

Forslag fra sekretariatet:
Protokoll fra møte 4.9.2017 godkjennes.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Protokoll fra møte 4.9.2017 godkjennes.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saksnr
5/17

6/17 Godkjenning av protokoll 26.9.2017 - 17/00228-32 Godkjenning av protokoll 26.9.2017 : Protokoll Bamble kontrollutvalg 26.09.2017

Saker til behandling

29/17 Selskapskontroll Renovasjon i Grenland IKS Bamble
Behandlet av
1 Bamble kontrollutvalg

Møtedato
26.09.2017

Saksnr
29/17

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.
Innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret mener RiG bør:
 skjerpe rutinen for å skrive protokoll for alle anskaffelser,
 fullføre opprydningen i avtalene med Bjorstaddalen, og
vurdere avtalen med Bamble kommune om Eik gjenvinningsstasjon for å sikre en
kostnadsberegning som er i samsvar med retningslinjene for selvkost.
Møtebehandling
Forvaltningsrevisor Gerd Smedsrud presenterte rapporten i fellesmøte med kontrollutvalgene i
alle eierkommunene i RiG. Hun svarte på spørsmål under fellesmøtet og ved behandlingen i
møtet. Daglig leder Telemark kommunerevisjon IKS Kjell Ekman var også til stede og ga
utfyllende kommentarer i saken.
Kontrollutvalget viste særskilt til punkt 3 i høringssvar fra RiG vedr.
forvaltningsrevisjonsrapporten.
Tilleggsforslag fremsatt i møtet:
Kommunestyret ber RiG oversende en skriftlig tilbakemelding om oppfølging av revisjonens
anbefalinger til kontrollutvalget innen utløpet av april 2018.
(Redaksjonell endring: Punktmerking av alle punktene i forslaget til vedtak.)
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet.
Vedtak
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.
Innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret mener RiG bør:


skjerpe rutinen for å skrive protokoll for alle anskaffelser,
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fullføre opprydningen i avtalene med Bjorstaddalen, og
vurdere avtalen med Bamble kommune om Eik gjenvinningsstasjon for å sikre en
kostnadsberegning som er i samsvar med retningslinjene for selvkost

Kommunestyret ber RiG oversende en skriftlig tilbakemelding om oppfølging av revisjonens
anbefalinger til kontrollutvalget innen utløpet av april 2018.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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30/17 Orientering omkring fastsetting av eiendomsskatt Bamble 2017
Behandlet av
1 Bamble kontrollutvalg

Møtedato
26.09.2017

Saksnr
30/17

Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.
Møtebehandling
Kommunalsjef teknikk og samfunnsutvikling Leidulf Aakre orienterte i saken og svarte på
spørsmål.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Saken tas til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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31/17 Referatsaker 26.9.2017
Behandlet av
1 Bamble kontrollutvalg

Møtedato
26.09.2017

Saksnr
31/17

Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.
Møtebehandling
1. Behandling av saker i kommunestyret fra/av særlig betydning for kontrollutvalget:
a. 21.9.2017: PS 77/17 Felles retningslinjer mot svart arbeid og sosial dumping Skiensmodellen
2. Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Bamble kommune 2017
3. Tilsynsrapport fra Mattilsynet –Bamble kommunale vannverk. Sekretær følger opp når
endelig rapport foreligger.
4. Henvendelse fra innbygger – byggesak. Kontrollutvalget ber om en orientering fra
rådmannen vedr. påstander omkring saksbehandlingen i slike saker. Kontrollutvalget
vil ikke gå inn i selve saken det klages på, da kontrollutvalget ikke er klageinstans i
enkeltsaker.
5. Neste møte 27.11.2017
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Saken tas til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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32/17 Eventuelt 26.9.2017
Behandlet av
1 Bamble kontrollutvalg

Møtedato
26.09.2017

Møtebehandling
Ingen saker.
Votering
Vedtak
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saksnr
32/17

33/17 Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017 Bamble - 17/15548-1 Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017 Bamble : Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017 Bamble

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/15548-1
Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang
Bamble kontrollutvalg

Møtedato
27.11.2017

Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017 Bamble
Forslag fra sekretariatet:
Redegjørelsen tas til orientering.

Saksopplysninger:
Kontrollutvalget behandler ikke tertialrapportene fra rådmannen, bare årsregnskapet. Som et ledd i å sikre
egenkontrollen knyttet til at kommunens økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende
bestemmelser og vedtak mv. (kommuneloven § 77 nr. 4), vil det likevel være naturlig at kontrollutvalget
holder seg oppdatert om den økonomiske situasjonen og utfordringer gjennom året.
Plan- og økonomisjef Gunn Ellen Berg stiller i møtet for å orientere om økonomisk situasjon pr. 2. tertial
2017.
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34/17 Orientering om budsjett 2018 Bamble kommune - 17/15549-1 Orientering om budsjett 2018 Bamble kommune : Orientering om budsjett 2018 Bamble kommune

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/15549-1
Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang
Bamble kontrollutvalg

Møtedato
27.11.2017

Orientering om budsjett 2018 Bamble kommune
Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger:
Kontrollutvalget skal ikke behandle forslag til budsjett verken fra rådmannen eller formannskapet, men
har selvstendig innstillingsrett overfor kommunestyret når det gjelder den delen av budsjettet som gjelder
kontroll, tilsyn og revisjon. Dette har kontrollutvalget oversendt til kommunen, og det skal følge
budsjettsaken via formannskapet til kommunestyret.
Det har likevel stor verdi for kontrollutvalget å få en orientering om hvordan budsjettsituasjonen for 2018
er for kommunen, som et ledd i kontrollutvalgets ansvar for å påse at det føres kontroll med at den
økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, jf. Kommuneloven §
77 4.
Plan- og økonomisjef Gunn Ellen Berg vil orientere om rådmannens forslag til budsjett for 2018 i møtet.
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35/17 Frier Vest AS - Bamble kommune - 17/15714-1 Frier Vest AS - Bamble kommune : Frier Vest AS - Bamble kommune

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/15714-1
Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang
Bamble kontrollutvalg

Møtedato
27.11.2017

Frier Vest AS - Bamble kommune
Forslag fra sekretariatet:
Redegjørelsen tas til orientering.

Saksopplysninger:
Bamble kontrollutvalg ba i sitt møte 4.9.2017 sak 28/17 Eventuelt om en orientering om kommunens
engasjement i Frier Vest AS, og om status i saken.
Ordfører Hallgeir Kjeldal vil komme i møtet og orientere i saken.
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36/17 Behandling av byggesaker - 17/14265-2 Behandling av byggesaker : Behandling av byggesaker

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/14265-2
Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang
Bamble kontrollutvalg

Møtedato
27.11.2017

Behandling av byggesaker
Forslag fra sekretariatet:
Redegjørelsen tas til orientering.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra en innbygger vedr. opplevelse av kommunikasjon med
byggesaksavdelingen i Bamble kommune.

Saksopplysninger:
Kontrollutvalget behandler ikke klager på enkeltvedtak, og utvalget skal derfor heller ikke gå inn i en
konkret sak som en innbygger har tatt kontakt om. For å vurdere risikoforhold knyttet til prosesser rundt
byggesak, er det likevel aktuelt å få en kort orientering fra rådmannen om hvordan henvendelser og klager
vedr. byggesaker tas imot, behandles og besvares i Bamble kommune.
Kommunalsjef teknikk og samfunnsutvikling Leidulf Aakre vil orientere i saken i møtet.
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37/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter i Bamble kommune - 16/11666-16 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter i Bamble kommune : Oppfølging av forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter i Bamble kommune

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/11666-16
Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang
Bamble kontrollutvalg

Møtedato
27.11.2017

Oppfølging av forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter i Bamble
kommune
Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget tar rådmannens foreløpige skriftlige redegjørelse om oppfølgingen av
forvaltningsrevisjonen Bruk av konsulenter i Bamble kommune til orientering. Kontrollutvalget ber om at
endelig rapportering på hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette
arbeidet har gitt, skjer i utvalgets junimøte i 2018.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 24.4.2017 sak 9/17 Rapport fra forvaltningsrevisjon Bruk av
konsulenter i Bamble kommune. Følgende vedtak ble oversendt kommunestyret og vedtatt der 11.5.2017
sak 46/17:
Kommunestyret tar rapporten Bruk av konsulenter til orientering og ber rådmannen:
- Sørge for at alle kommunalområder har beskrivelser av kompetansen i egen organisasjon og gjør
vurderinger av behov for kompetanse på kort og lang sikt
- Vurdere om retningslinjer for kjøp av konsulent-, rådgivnings- og utredningstjenester bør være et
tema i forbindelse med revisjon av GKI sitt innkjøpsreglement
- Sikre at det foreligger kontrakt ved alle kjøp.
Senest i løpet av høsten 2017 bes rådmannen komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig
orientering om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette arbeidet
har gitt.

Saksopplysninger:
Rådmann Tore Marthinsen har i epost til sekretariatet gitt følgende tilbakemelding på oppfølging av
vedtaket:
Vedr. første strekpunkt:
I forbindelse med nyansettelser gjøres det, i samarbeid med de ansattes representanter, en vurdering av
behovet og krav til stillingen. I hovedsak er de ansattes kompetanse kjent, noe som vurderes i forbindelse
med behov for å løse oppgaver og gjennomføre prosjekter.
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Når det gjelder kommunens behov for kompetanse på kort og lang sikt, er dette en behovsvurdering som
vil bli gjort i forbindelse med gjennomgang og oppdatering av kommunens arbeidsgiverpolitikk. Her er
det nedsatt en prosjektgruppe med bred deltakelse.
Vedr. andre strekpunkt:
Alle kommuner i Grenlandssamarbeidet har nå vedtatt «Skiensmodellen». Dette er nå førende for alle
innkjøp som foretas i regi av GKI og respektive kommune, inkl. Bamble.
Vedr. tredje strekpunkt:
Det normale er at alle innkjøp skal være basert på kontrakter. Dvs. rammeavtaler eller enkeltinnkjøp.
I tillegg kan det foretas mindre innkjøp på områder hvor det ikke er rammeavtaler. Gjennom at
kommunen arbeider for at de fleste leverandører benytter seg av e-fakturering, så skal det ligge en
bestilling eller avrop på rammeavtale bak.
I tillegg følger Plan og økonomiavdelingen dette opp.
Generelt:
Jeg håper dette er en grei redegjørelse på nåværende tidspunkt, og kontrollutvalget får en nærmere
orientering om de overnevnte punkter når kommunens arbeidsgiverpolitikk er revidert. Dette er noe som
tar tid i samarbeid med de ansatte. I tillegg har det vært ferie mellom vedtaket i kommunestyret og nå. Vil
anbefale at det settes på agendaen i mai, da denne problemstilling også går rett inn i arbeidet med å
tilpasse organisasjonen til ny økonomisk hverdag.

Vurdering fra sekretariatet:
Sekretariatet vurderer rådmannens tilbakemelding slik at det er satt i gang en del forbedringsarbeid i
etterkant av forvaltningsrevisjonen, men at dette ennå ikke er fullt implementert, og at rådmannen ber om
noe mer tid før en del av de planlagte oppgavene er gjennomført. Sekretariatet anbefaler at
kontrollutvalget tar rådmannens foreløpige skriftlige redegjørelse til orientering, og at det etterspørres en
ny oppfølging i møtet i juni 2018 med muntlig og skriftlig tilbakemelding fra rådmannen om hvordan
anbefalingene er fulgt opp og hvilken effekt de kan sies å ha.

2

38/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon Kvalitetssystem Bamble kommune - 17/06825-6 Bestilling av forvaltningsrevisjon Kvalitetssystem Bamble kommune : Bestilling av forvaltningsrevisjon Kvalitetssystem Bamble kommune

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/06825-6
Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang
Bamble kontrollutvalg

Møtedato
27.11.2017

Bestilling av forvaltningsrevisjon Kvalitetssystem Bamble kommune
Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet Kvalitetssystem Bamble kommune fra Telemark
kommunerevisjon IKS i tråd med fremlagt prosjektplan.
Rapport forventes levert til kontrollutvalgets junimøte 2018. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert
om fremdrift og eventuelle endringer underveis i prosjektet.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 29.5.2017 sak 17/17 prosjektplan for forvaltningsrevisjonen
Kvalitetssystem – spissing mot mobbing i skole, og varsling for ansatte, i tråd med vedtatt Plan for
forvaltningsrevisjon 2016-2019.

Saksopplysninger:
Revisjonen foreslår å kartlegge og beskrive generelle trekk ved kommunens kvalitetssystem. Videre
foreslår revisjonen å dele rapporten fra forvaltningsrevisjonen i to deler, der den ene omhandler tiltak som
gjelder internkontroll/kvalitetssystem for å sikre et godt psykososialt miljø i skolen, og den andre delen
gjelder internkontroll-/kvalitetssystem som dreier seg om ansattes muligheter for å varsle om
kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.
Revisjonen foreslår følgende problemstilling i delen som retter seg mot det psykososiale miljøet i skolen:
- Har Bamble kommune tiltak for å fange opp og følge opp saker som gjelder det psykososiale
miljøet i skolen?
Revisjonen foreslår følgende problemstilling i delen som retter seg mot ansattes muligheter for å varsle
om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen:
- Har Bamble kommune lagt til rette for at ansatte kan varsle om kritikkverdige forhold i samsvar
med reglene i arbeidsmiljøloven?
Forslaget til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet følger med saken.

Vurdering fra sekretariatet:
Sekretariatet vurderer at fremlagte plan er i tråd med bestillingen, og anbefaler at prosjektet gjennomføres
i tråd med prosjektplanen.
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Vedlegg:
Prosjektplan Kvalitetssystem
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38/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon Kvalitetssystem Bamble kommune - 17/06825-6 Bestilling av forvaltningsrevisjon Kvalitetssystem Bamble kommune : Prosjektplan 714 025 Kvalitetssystem

Utarbeidet dato:

Prosjekt:

13. november 2017/do

714 025 Kvalitetssystem

Prosjektplan
1. Bakgrunn, bestilling og formål
I følge plan for forvaltningsrevisjon for Bamble kommune skal kommunen ha en
forvaltningsrevisjon om kvalitetssystem.
Det ble gjort slikt vedtak i sak KU-17/17
Bamble kontrollutvalg bestiller fra Telemark kommunerevisjon IKS prosjektplan for
forvaltningsrevisjon Kvalitetssystem – spissing mot mobbing i skole, og varsling for
ansatte, i tråd med vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019. Planen forventes
framlagt til neste møte.
Etter avtale legger vi fram prosjektplan nå.

2. Problemstilling/vinkling
Vi foreslår å kartlegge og beskrive generelle trekk ved kommunens kvalitetssystem. Med
kvalitetssystem mener vi her ulike former for system, rutiner og prosedyrer som skal sikre
kvalitet og effektivitet i kommunens utførelse av oppgaver som myndighetsutøver og
tjenesteleverandør.
Vi foreslår videre å dele opp rapporten i to separate deler, der den ene omhandler tiltak som
gjelder internkontroll/kvalitetssystem for å sikre et godt psykososialt miljø i skolen og den
andre gjelder internkontroll-/kvalitetssystem som dreier seg om ansattes muligheter for å
varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.
Del 1
Det første området dreier seg om mobbing i skolen. Fra august 2017 er det innført nye
regler for å sikre at kommunen v/skolene fanger opp og følger opp saker som gjelder det
psykososiale miljøet i skolen1.
Problemstillingen kan være:
Har Bamble kommune tiltak for å fange opp og følge opp saker som gjelder det
psykososiale miljøet i skolen.
Vi ser for oss følgende revisjonskriterier:
1

Nytt kapittel 9a i opplæringsloven trådte i kraft fra 1. august 2017

1
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Utarbeidet dato:

Prosjekt:

13. november 2017/do

714 025 Kvalitetssystem

Kommunen skal ha rutiner i tråd med de krav som er stilt i opplæringslovas § 9a.
Alle ansatte skal ha fått opplæring i/være kjent med rutinene og prosedyrene som
gjelder det psykososiale miljøet i skolen.
Elever og foreldre/foresatte skal ha fått informasjon om ansvar, rettigheter og
prosedyrer som gjelder avdekking og oppfølging av det psykososiale miljøet i skolen.
Kommunen skal sikre forsvarlig behandling av saker som gjelder mobbing.

Del 2
Det andre området vi vil se på dreier seg om hvordan kommunen følger opp krav i
arbeidsmiljøloven om å legge til rette for og følge opp arbeidstakeres rett til å varsle om
kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Aktuell problemstilling for denne delen av
rapporten er:

Har Bamble kommune lagt til rette for at ansatte kan varsle om kritikkverdige
forhold i samsvar med reglene i arbeidsmiljøloven?
Vi ser for oss følgende revisjonskriterier:





Det skal være skriftlige rutiner for varsling, som bør omfatte:
o fremgangsmåte ved varsling, herunder når det skal varsles,
o vern mot gjengjeldelse,
o håndtering av varsler i kommunen, herunder:
 sikre varsler fortrolighet og tilbakemelding på varselet,
 at saken er forsvarlig utredet og krav om kontradiksjon,
 dokumentasjon og bevaring.
Varslingsrutinene skal være kjent i organisasjonen.
Kommunen bør bidra til en kultur for å varsle om kritikkverdige forhold.

Vi tar forbehold om at det kan bli behov for mindre justeringer i problemstillingene og
revisjonskriteriene.

3. Kilder for revisjonskriterier/revisjonskriterier
Aktuelle kilder for revisjonskriterier til del 1 om mobbing vil være:


Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa
(Opplæringslova)
2

38/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon Kvalitetssystem Bamble kommune - 17/06825-6 Bestilling av forvaltningsrevisjon Kvalitetssystem Bamble kommune : Prosjektplan 714 025 Kvalitetssystem




Utarbeidet dato:

Prosjekt:

13. november 2017/do

714 025 Kvalitetssystem

Veiledere og informasjonsmateriell fra Utdanningsdirektoratet
Eventuelle interne retningslinjer

Aktuelle kilder til revisjonskriterier til del 2 om varsling vil være:









Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).
Lov 17. juni 2005 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
Forskrift 06. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (Internkontrollforskriften)«Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i
eget hus?» (2013) KS
«Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon» (2014) KS og Transparency
International Norge
«Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen» (2007) Arbeidstilsynet
«Varsling. Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner»
(2007) KS
http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/etikk/

4. Metode
Vi vil innhente og gjennomgå ulike rutiner, reglement og andre kommunale dokumenter
knyttet til tema.
Det er aktuelt å intervjue sentrale personer i kommunen, og det kan være aktuelt å innhente
data ved hjelp av en eller flere spørreundersøkelser rettet mot ansatte.
Det kan være aktuelt å se på mapper/behandling av enkeltsaker for å få informasjon om
kommunens behandling av saker om mobbing.

5. Oppstart og leveranse
Vi kan starte forvaltningsrevisjonen på nyåret, og levere rapport i løpet av våren 2018,
april/mai, etter nærmere avtale med sekretariatet.
Planlagt ressursramme er 350 timer, i samsvar med vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for
Bamble kommune.

3
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/15550-1
Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang
Bamble kontrollutvalg

Møtedato
27.11.2017

Møte- og arbeidsplan 2018 for Bamble kontrollutvalg
Forslag fra sekretariatet:
Møte- og arbeidsplan 2018 for Bamble kontrollutvalg godkjennes.
Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de
møter utvalget ønsker.
Møtedatoer 2018: Mandager kl. 09:00.
5.2.2018 – 16.4.2018 – 4.4.2018 – 10.9.2018 – 22.10.2018 – 3.12.2018.
Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering.

Saksopplysninger:
Det nærmer seg nytt år, og det er tid for å utarbeide en møte-/arbeidsplan for kontrollutvalget i Bamble
kommune for kommende år. Møteplanen settes i utgangspunktet opp med 6 møter i 2018, i tråd med det
som er avtalt med sekretariatet. Det er tatt hensyn til kommunens plan for behandling av årsregnskap
2017 for Bamble kommune.
Kontrollutvalget har møtene sine på mandager kl. 09:00. Varigheten på møtet bestemmes av
saksmengden til møtet og utvalgets behandling av sakene. Møte-/arbeidsplanen skal videre legges frem
som orienteringssak i kommunestyret.
Møte- og arbeidsplanen er ikke å forstå som en fullstendig presentasjon av alle de 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 stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det politiske
miljø og kommunens innbyggere. Det vil derfor bli lagt til rette for opplæring og kursvirksomhet for
medlemmene i kontrollutvalget. Denne kan skje regionalt (vår- og høstkonferanse i regi av Temark)
og/eller gjennom sentrale tilbud. Temark anbefaler at alle medlemmer deltar på den årlige
Kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges Kommunerevisorforbund og/eller Fagkonferansen i regi av
Forum for kontroll og tilsyn.
Sekretariatet foreslår følgende veiledende møte-/arbeidsplan 2018 for Bamble kontrollutvalg:

1
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Bamble kontrollutvalg
Møte-/arbeidsplan 2018
Mandag 5.2.2018 kl. 09:00 – 12:00
- Godkjenning av innkalling og protokoll
- Årsmelding 2017 fra kontrollutvalget
- Bestilling av prosjektplan for eierskapskontroll Styre – evaluering og valg
- Revisors uavhengighet 2018 forvaltningsrevisjon
- Orienteringer fra revisjonen
- Referatsaker
- Eventuelt
(7.-8.2.2018: Kontrollutvalgskonferanse i regi av Norges Kommunerevisorforbund, Gardermoen)
Mandag 16.4.2018 kl. 09:00 – 12:00
- Godkjenning av innkalling og protokoll
- Årsregnskap for Bamble kommune og Frisk Bris Bamble KF
- Bestilling av eierskapskontroll Styre – evaluering og valg
- Orienteringer fra revisjonen
- Referatsaker
- Eventuelt
(April 2018: Vårkonferanse i regi av Temark, Agder/Telemark)
(29.-30.5.2018: Fagkonferanse i regi av Forum for kontroll og tilsyn, Gardermoen)
Mandag 4.6.2018 kl. 09:00 – 12:00
- Godkjenning av innkalling og protokoll
- Orientering om 1. tertial 2018
- Oppfølging av tiltak etter forvaltningsrevisjonen Bruk av konsulenter i Bamble kommune
- Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport Kvalitetssystem Bamble kommune
- Revisors uavhengighet 2018 regnskapsrevisjon
- Orienteringer fra revisjonen
- Referatsaker
- Eventuelt
Mandag 10.9.2018 kl. 09:00 – 12:00
- Godkjenning av innkalling og protokoll
- Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019
- Overordnet revisjonsstrategi 2018
- Orienteringer fra revisjonen
- Referatsaker
- Eventuelt
Mandag 22.10.2018 kl. 09:00 – 12:00
- Godkjenning av innkalling og protokoll
- Orientering om 2. tertial 2018
- Behandling av rapport fra eierskapskontroll Styre – evaluering og valg
- Møte-/arbeidsplan 2019 for kontrollutvalget
- Orienteringer fra revisjonen
- Referatsaker
- Eventuelt

2
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(November 2018: Høstkonferanse i regi av Temark, Agder/Telemark)
Mandag 3.12.2018 kl. 09:00 – 12:00
- Godkjenning av innkalling og protokoll
- Orientering om budsjett 2019 for Bamble kommune
- Bestilling av prosjektplan forvaltningsrevisjonen Arkiv og dokumenthåndtering
- Bestilling av prosjektplan for eierskapskontroll Samordning av føringer for eierskap
- Orienteringer fra revisjonen
- Referatsaker
- Eventuelt
Det kan være aktuelt å kalle inn rådmannen (/representanter fra administrasjonen) for å orientere om
aktuelle saker/temaer utover de punktene som er nevnt i planen. Enkelte saker kan bli flyttet til et annet
møte.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/03549-9
Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang
Bamble kontrollutvalg

Møtedato
27.11.2017

Orienteringer fra revisor 27.11.2017
Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget har et påseansvar for at det blir gjennomført forsvarlig revisjon i kommunen. For å holde
utvalget orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor kontrollutvalget
fortløpende gjennom året.

Saksopplysninger:
Revisor orienterer om aktuelle saker i den løpende revisjonen og oppdrag den jobber med i Bamble
kommune.

1
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/03551-11
Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang
Bamble kontrollutvalg

Møtedato
27.11.2017

Referatsaker 27.11.2017
Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger:
1. Behandling i kommunestyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget:
a. 01.11.2017
i. RS 48/17 Protokoll Bamble kontrollutvalg 26.9.2017
ii. PS 92/17 Driftsrapport 2. tertial 2017
iii. PS 96/17 Selskapskontroll i Renovasjon i Grenland IKS Bamble
iv. PS 98/17 Fastsettelse av ny selskapsavtale med Telemark kommunerevisjon IKS
v. PS 102/17 Møteplan for politiske møter 2018
2. Høstkonferanse Temark 8.11.2017
3. NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 7.-8.2.2018
4. Neste møte
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/03550-11
Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang
Bamble kontrollutvalg

Møtedato
27.11.2017

Eventuelt 27.11.2017
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