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Arkivsak-dok. 17/00162-26 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Drangedal kontrollutvalg 04.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 04.09.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 04.09.2017 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Møteinnkalling 04.09.2017 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/00162 
Arkivkode  
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Drangedal kontrollutvalg 04.09.2017 5/17 

 

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 04.09.2017 

 

 

Drangedal kontrollutvalg har handsama saken i møte 04.09.2017 sak 5/17 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak.  

 

Vedtak  

Møteinnkalling 04.09.2017 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 17/00162-27 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Drangedal kontrollutvalg 04.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møtet 15.05.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møtet 15.05.2017 godkjennes.  

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Protokoll 15.05.2017 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/00162 
Arkivkode  
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Drangedal kontrollutvalg 04.09.2017 5/17 

 

 

 

Godkjenning av protokoll fra møtet 15.05.2017 

 

 

Drangedal kontrollutvalg har handsama saken i møte 04.09.2017 sak 5/17 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak.  

 

Vedtak  

Protokoll fra møtet 15.05.2017 godkjennes.  
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Møteprotokoll  
 

Drangedal kontrollutvalg 

 
Dato: 15.05.2017 kl. 12:00 
Sted: Møterommet 
Arkivsak: 17/00162 
  
Til stede:  Tor Langmyr (leder), Dag Arild Brødsjømoen 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
Solveig Sætre 

  
Forfall:  Mariann Aabø – har fått fritak frå sitt verv i kontrollutvalget. 
  
Andre: Oppdragsrevisor Marianne Rogn 

 

Daglig leder i Drangedal Kraft KF og Drangedal Everk KF, Jan Gunnar 

Thors, sak 13-14/17  

Kommunalsjef økonomi og utvikling, Jens Arnfinn Brødsjømoen, sak 15/17 
  
Protokollfører: Ingebjørg Liland 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/17 17/00162-19 Godkjenning av møteinnkalling 15.05.2017 3 

Møteprotokoll 

4/17 17/00162-20 Godkjenning av protokoll fra møte 20.03.2017 4 

Saker til behandling 

13/17 17/05815-1 Årsregnskap og årsmelding Drangedal Kraft KF 2016 5 

14/17 17/05813-1 Årsregnskap og årsmelding Drangedal Everk KF 2016 7 
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15/17 17/05608-2 
Årsregnskap og årsberetning 2016 for Drangedal kommune - 

kontrollutvalgets uttalelse 
9 

16/17 17/06429-1 Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2017 11 

17/17 17/00184-5 Eventuelt 15.05.2017 12 

    

 

 
Drangedal, 15.05.2017 

 

 

Tor Langmyr       Ingebjørg Liland 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

4/17 Godkjenning av møteinnkalling 15.05.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drangedal kontrollutvalg 15.05.2017 4/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkalling 15.05.2017 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Møteinnkalling 15.05.2017 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

4/17 Godkjenning av protokoll fra møte 20.03.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drangedal kontrollutvalg 15.05.2017 4/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 20.03.2017 godkjennes.  

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 20.03.2017 godkjennes.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

13/17 Årsregnskap og årsmelding Drangedal Kraft KF 2016 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drangedal kontrollutvalg 15.05.2017 13/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalgets uttalelse til særregnskap 2016 for Drangedal Kraft KF:  
 

Kontrollutvalget har behandlet Drangedal Kraft KF sitt årsregnskap for 2016. Telemark 

kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsberetning.  

 

Særregnskapet viser et underskudd på kr 545 982. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 

2016.  

 

Kontrollutvalget baserer sin behandling på revisjonsberetningen. Kontrollutvalget viser til revisors 

vurdering av at særregnskapet i alt det vesentlige gir en dekkende fremstilling av resultatet for 

regnskapsåret som ble avsluttet per 31.12.2016 og at det er avgitt i samsvar med lov og forskrifter.  

 

Kontrollutvalget anbefaler at regnskapet for Drangedal Kraft KF godkjennes som en del av Drangedal 

kommunes regnskap for 2016.  

 

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

 

 

Møtebehandling 

Daglig leder Jan Gunnar Thors presenterte årsregnskapet og årsrapport 2016 for Drangedal 

Kraft KF og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.  

 

Oppdragsansvarlig revisor opplyser om at følgende setning i sekretariatets forslag til vedtak er 

litt upresis i forhold til hva som er avlevert, «Særregnskapet består av balanse per 31. 

desember 2016». Det anbefales å rette siste setning til: «Særregnskapet består av resultat- og 

balanseregnskap per 31. desember 2016». 
 

Endringsforslag til vedtak:  

 

 Særregnskapet består av resultat- og balanseregnskap per 31. desember 2016 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med endring.  

 

Vedtak  
Kontrollutvalgets uttalelse til særregnskap 2016 for Drangedal Kraft KF:  
 



5/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 15.05.2017 - 17/00162-27 Godkjenning av protokoll fra møtet 15.05.2017 : Protokoll Drangedal kontrollutvalg 15.05.2017

 

 6  

Kontrollutvalget har behandlet Drangedal Kraft KF sitt årsregnskap for 2016. Telemark 

kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsberetning.  

 

Særregnskapet viser et underskudd på kr 545 982. Særregnskapet består av resultat- og 

balanseregnskap per 31. desember 2016.  
 

Kontrollutvalget baserer sin behandling på revisjonsberetningen. Kontrollutvalget viser til revisors 

vurdering av at særregnskapet i alt det vesentlige gir en dekkende fremstilling av resultatet for 

regnskapsåret som ble avsluttet per 31.12.2016 og at det er avgitt i samsvar med lov og forskrifter.  

 

Kontrollutvalget anbefaler at regnskapet for Drangedal Kraft KF godkjennes som en del av Drangedal 

kommunes regnskap for 2016.  

 

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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14/17 Årsregnskap og årsmelding Drangedal Everk KF 2016 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drangedal kontrollutvalg 15.05.2017 14/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalgets uttalelse til særregnskap 2016 for Drangedal Everk KF:  
 

Kontrollutvalget har behandlet Drangedal Everk KF sitt årsregnskap for 2016. Telemark 

kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsberetning.  

 

Særregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 6 421 346 og er avsluttet i balanse.  

 

Kontrollutvalget baserer sin behandling på revisjonsberetningen. Kontrollutvalget viser til revisors 

vurdering av at særregnskapet i alt det vesentlige gir en dekkende fremstilling av resultatet for 

regnskapsåret som ble avsluttet per 31.12.2016 og at det er avgitt i samsvar med lov og forskrifter.  

 

Kontrollutvalget anbefaler at regnskapet for Drangedal Everk KF godkjennes som en del av Drangedal 

kommunes regnskap for 2016.  

 

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

 

Møtebehandling 

Daglig leder Jan Gunnar Thors presenterte årsregnskapet og årsrapport 2016 for Drangedal 

Everk KF, og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.  

 

Oppdragsansvarlig revisor anbefaler at følgende setning i sekretariatets forslag til vedtak 

strykes, «Særregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 6 421 346 og er avsluttet i balanse.», og at 

følgende setning settes inn «Særregnskapet viser et overskudd på kr 6 421 346. Særregnskapet 

består av resultat- og balanseregnskap per 31. desember 2016.» 
 

Endringsforslag til vedtak:  

 

Særregnskapet viser et overskudd på kr 6 421 346. Særregnskapet består av resultat- og 

balanseregnskap per 31. desember 2016. 

 

 

Votering 

Enstemmig til forslag til vedtak med endring.  

 

Vedtak  
Kontrollutvalgets uttalelse til særregnskap 2016 for Drangedal Everk KF:  
 

Kontrollutvalget har behandlet Drangedal Everk KF sitt årsregnskap for 2016. Telemark 

kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsberetning.  
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Særregnskapet viser et overskudd på kr 6 421 346. Særregnskapet består av resultat- og 

balanseregnskap per 31. desember 2016. 
 

Kontrollutvalget baserer sin behandling på revisjonsberetningen. Kontrollutvalget viser til revisors 

vurdering av at særregnskapet i alt det vesentlige gir en dekkende fremstilling av resultatet for 

regnskapsåret som ble avsluttet per 31.12.2016 og at det er avgitt i samsvar med lov og forskrifter.  

 

Kontrollutvalget anbefaler at regnskapet for Drangedal Everk KF godkjennes som en del av Drangedal 

kommunes regnskap for 2016.  

 

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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15/17 Årsregnskap og årsberetning 2016 for Drangedal kommune - 

kontrollutvalgets uttalelse 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drangedal kontrollutvalg 15.05.2017 15/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunestyret i Drangedal kommunes årsregnskap 2016:  
 

Kontrollutvalget har behandlet Drangedal kommunes årsregnskap for 2016. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen. Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt 

revisjonsberetning samt rapport til kontrollutvalget vedrørende revisjonen av årsregnskapet.  

 
Årsregnskapet viser kr. 262 277 116 til fordeling drift. Netto driftsresultat er på kr. 15 004 580 og et 

regnskaplig mindreforbruk på kr 18 070 955. Investeringsregnskapet viser et resultat i balanse. 

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner tilfredsstiller 

brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsmeldingen omhandler.  

 

Kontrollutvalget viser til revisjonsberetningen der revisor mener at regnskapet er avlagt i samsvar med 

lover og forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.  

 

Kontrollutvalget anbefaler at Drangedal kommunes årsregnskap 2016 godkjennes.  

 

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. Revisors rapport til 

kontrollutvalget sendes ved uttalelsen. 

 

 

Møtebehandling 
Økonomisjef Jens Arnfinn Brødsjømoen orienterte kontrollutvalget om kommunens regnskap og 

årsmelding for 2016, og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.  

 

Revisor la frem revisorberetning og rapport til kontrollutvalget. Det opplyses at det er feil dato i 

revisors rapport til kontrollutvalget. Regnskapet ble levert inn 15.2.2017.  

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak  

 

Vedtak  
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunestyret i Drangedal kommunes årsregnskap 2016:  
 

Kontrollutvalget har behandlet Drangedal kommunes årsregnskap for 2016. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen. Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt 

revisjonsberetning samt rapport til kontrollutvalget vedrørende revisjonen av årsregnskapet.  

 
Årsregnskapet viser kr. 262 277 116 til fordeling drift. Netto driftsresultat er på kr. 15 004 580 og et 

regnskaplig mindreforbruk på kr 18 070 955. Investeringsregnskapet viser et resultat i balanse. 
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Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner tilfredsstiller 

brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsmeldingen omhandler.  

 

Kontrollutvalget viser til revisjonsberetningen der revisor mener at regnskapet er avlagt i samsvar med 

lover og forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.  

 

Kontrollutvalget anbefaler at Drangedal kommunes årsregnskap 2016 godkjennes.  

 

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. Revisors rapport til 

kontrollutvalget sendes ved uttalelsen. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/17 Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2017 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drangedal kontrollutvalg 15.05.2017 16/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

 
 Kontrollutvalget tar felles statlig tilsynskalender for 2017 til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet la frem saken i møtet.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  
 Kontrollutvalget tar felles statlig tilsynskalender for 2017 til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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17/17 Eventuelt 15.05.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drangedal kontrollutvalg 15.05.2017 17/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Sakene tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret 

a. Kontrollutvalgets årsmelding 2016 

 

2. Neste møte  

a. Dato for neste møte endres til 04.09. 

b. Foreløpig agenda 

- Jf. Møte og arbeidsplan 2017 

- Oppfølging av forvaltningsrevisjon om barnevernet 

- Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Tilsyn med byggesaker» 

- Prosjektplan på selskapskontroll «Føringer for eierskap og opplæring av 

eierrepresentanter» 

 

Forslag til vedtak:  

I henhold til vedtatt plan for selskapskontroll for 2016 – 2019 bestiller 

kontrollutvalget prosjektplan på «Føringer for eierskap og opplæring av 

eierrepresentanter» fra Telemark kommunerevisjon IKS, med levering høsten 

2017.  

 

3. Eventuelt 

a. Leder orienterte om Telemark Kommunerevisjon IKS sitt representantskapsmøte i 

april. 

b. Leder orienterte om Temark sin vårkonferanse i april.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak.  

 

 

Vedtak  

Sakene tas til orientering.  

 

I henhold til vedtatt plan for selskapskontroll for 2016 – 2019 bestiller kontrollutvalget 

prosjektplan på «Føringer for eierskap og opplæring av eierrepresentanter» fra Telemark 

kommunerevisjon IKS, med levering høsten 2017.  
 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 17/04171-6 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Drangedal kontrollutvalg 04.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Rapport forvaltningsrevisjon - Ressurser, organisering og kvalitet i 

pleie og omsorg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om Pleie og omsorg til orientering og oversender den 

til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  

 

Kontrollutvalget tar rapporten Pleie og omsorg til orientering og ber rådmannen følge opp revisjonens 

anbefaling:  

- Utarbeide plan for pleie- og omsorgstjenestene 

- Vurdere om pleie- og omsorgstjenestene er riktig dimensjonert 

- Iverksette virksomme tiltak for å øke sykepleierandelen 

- Vurdere mer systematisk arbeid med avvik 

- Vurdere mer systematisk arbeid med etisk refleksjon i alle enheter 

 

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig tilbakemelding innen utgangen av  

februar 2018 om hvordan rapportens anbefalinger blir fulgt opp.   

 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Forvaltningsrevisjonen, Pleie og omsorg, ble bestilt av kontrollutvalget i møtet 21.02.2017, sak 7/17 og 

prosjektplan ble godkjent i møtet 20.03.2017, sak 10/17. 

 

Saksopplysninger: 
Revisjonen har undersøkt følgende problemstillinger:  

 

- I hvilken grad er det samsvar mellom ressurser og behov i pleie- og omsorgstjenestene i 

Drangedal kommune? Herunder vurdering av  

o Økonomi 

o Organisering 

o Kompetanse og antall årsverk 

 

- I hvilken grad har kommunen tiltak for sikre god kvalitet i tjenestene?  

 

Revisjonskriteriene i denne forvaltningsrapportene er utledet fra helse- og omsorgstjenesteloven.  
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Forvaltningsrevisjonen omhandler primært institusjons- og hjemmetjenester til innbyggere som er 67 år 

og eldre.  

 

Knytta til den første problemstillingen konkluderer rapporten med at kommunen ikke oppfyller kravet om 

å planlegge tjenestene. Kommunen bør ha et helhetlig og oppdatert plandokument om innbyggernes 

behov for pleie- og omsorgstjenester og hva kommunen kan gjøre for å dekke behovene.  

 

Pleie- og omsorgstjenestene fremstår generelt som sårbare både når det gjelder bemanning og 

kompetanse. Hjemmetjenestene fremstår som mest presset når det gjelder ressurser. Revisjonen stiller 

spørsmål ved om kommunen har styrket disse tjenestene i tilstrekkelig grad, og om kommunen er rustet til 

å møte et forventet økt behov for slike tjenester etter hvert som andelen eldre øker.  

 

Knytta mot den andre problemstillinga, «i hvilken grad har kommunen tiltak for å sikre god kvalitet i 

tjenestene?», mener revisjonen at kommunen har tiltak for å sikre god kvalitet i tjenestene. De peker 

allikevel på at alle tiltakene ikke er like virksomme. Kommunens tiltak for å øke andelen med 

sykepleierkompetanse har ikke ført frem i alle enheter. Konsekvensen er at kompetansen er lavere enn 

ønskelig.  

 

Revisjonen mener kommunen bør ha fokus på etikk og etisk refleksjon for å utvikle kvalitet på tjenestene 

og sikre at brukernes behov blir godt ivaretatt.  

 

Kommunen har rutiner for å registrer avvik, men det er ulik kultur for å skrive avvik på enhetene. 

Revisjonen mener kommunen bør vurdere om avvik i stor nok grad brukes til å planlegge og forberede 

tjenestene. 

 

Forvaltningsrevisor Anne Hagen Stridsklev legger frem forvaltningsrevisjonsrapporten i møtet.  

 

Rådmann Jørn Chr. S. Knudsen og kommunalsjef Hilde Molberg møter ved fremleggingen av rapporten.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Revisjonen gir som ledd i sitt oppdrag anbefalinger til kommunen. Kontrollutvalget har derimot 

innstillingsrett til kommunestyret i slike saker, og det er derfor naturlig å formulere anbefalingene til 

vedtaksform for kommunestyret. Det er i tillegg naturlig for kontrollutvalget å be om en oppfølging av 

hvordan anbefalingene blir fulgt opp.  

 

Sekretariatet mener at det er godt samsvar mellom kontrollutvalgets bestilling og 

forvaltningsrevisjonsrapporten, og mellom revisors vurdering og konklusjoner/anbefalinger.  

 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten til orientering og sende den videre til 

kommunestyret for endelig behandling, med kontrollutvalgets anbefaler. 

 

Vedlegg:  

- 717 017 – Forvaltningsrevisjon – Drangedal kommune – Pleie og omsorg 
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Rapport forvaltningsrevisjon - Ressurser, organisering og kvalitet i pleie og omsorg 

 

 

Drangedal kontrollutvalg har handsama saken i møte 04.09.2017 sak 18/17 

 

Møtebehandling 

Forvaltningsrevisor Anne Hagen Stridsklev presenterte rapporten for utvalget. Rådmann Jørn 

Chr. S. Knudsen og kommunalsjef Hilde Molberg kommenterte rapporten og besvarte utvalgets 

spørsmål.  

  

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak  

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om Pleie og omsorg til orientering og 

oversender den til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  

 

Kontrollutvalget tar rapporten Pleie og omsorg til orientering og ber rådmannen følge opp 

revisjonens anbefaling:  
- Utarbeide plan for pleie- og omsorgstjenestene 

- Vurdere om pleie- og omsorgstjenestene er riktig dimensjonert 

- Iverksette virksomme tiltak for å øke sykepleierandelen 

- Vurdere mer systematisk arbeid med avvik 

- Vurdere mer systematisk arbeid med etisk refleksjon i alle enheter 

 

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig tilbakemelding innen 

utgangen av februar 2018 om hvordan rapportens anbefalinger blir fulgt opp.   
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Forord 
 
Telemark kommunerevisjon IKS er et av landets største interkommunale 

revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark, kommunene Larvik og Lardal i 

Vestfold og Telemark fylkeskommune er eiere av selskapet. Vi utfører revisjon og 

andre tjenester for våre eiere og andre kommunale/fylkeskommunale aktører. 

 

Telemark kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke 

områder, og med forskjellige innfallsvinkler. Våre ansatte har samfunnsfaglig, 

økonomisk og juridisk utdanning på mastergradsnivå, og har bred kompetanse innen 

offentlig forvaltning. Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges 

kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Denne 

forvaltningsrevisjonen er gjennomført av forvaltningsrevisor Anne Hagen Stridsklev, 

med Kirsti Torbjørnson som oppdragsansvarlig. 

 

Vi samarbeider faglig og administrativt med Buskerud kommunerevisjon IKS og 

Vestfold kommunerevisjon.  

 

Drangedal kommune har fått følgende rapporter om forvaltningsrevisjon fra 2012: 

 

717 013 Selvkost og gebyr (2014) 

717 014 Tildeling av SMIL-midler (2013) 

717 015 Barnevernstjenesten i Drangedal (2015) 

7500014 Tilsyn med byggesaker i Grenland (2015) 

 

Du kan finne alle våre rapporter på vårt nettsted www.tekomrev.no, der du også kan 

lese mer om forvaltningsrevisjon generelt. 
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Sammendrag 
Bestilling og bakgrunn 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i sak 7/17 og prosjektplanen ble 

godkjent i sak 10/17.  

 

Kommunene har ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester til de som til enhver tid 

oppholder seg i kommunen. Nye krav til kommunene og endringer i befolkningen gjør 

at kommunene stadig må gjøre tilpasninger i tjenestene. 

 

I denne forvaltningsrevisjonen undersøker vi følgende problemstillinger: 

 

 I hvilken grad er det samsvar mellom ressurser og behov i pleie- og 

omsorgstjenestene i Drangedal kommune? Herunder vurdering av  

o økonomi (sammenligne med andre kommuner- sammenligning basert 

på KOSTRA-tall) 

o organisering (institusjonsplasser/hjemmetjeneste) 

o kompetanse og antall årsverk  

 

 I hvilken grad har kommunen tiltak for å sikre god kvalitet i tjenestene?  

 

Forvaltningsrevisjonen omfattet primært institusjons- og hjemmetjenester til 

innbyggere som er 67 år og eldre.  

Om det er samsvar mellom ressurser til og behov for pleie- og omsorgstjenester? 
Kommunen oppfyller ikke kravet om å planlegge tjenestene. Vi mener at kommunen 

bør ha et helhetlige og oppdatert plandokument om innbyggernes behov for pleie- og 

omsorgstjenester og om hva kommunen vil gjøre for å dekke behovene.  

 

Kommunen har en tjenesteprofil med satsning på hjemmetjenester framfor 

institusjonsplasser, og kommunen har god kapasitet på sykehjemsplasser og 

omsorgsplasser. Det synes som det er samsvar mellom behovet for og tilbudet av 

sykehjemsplasser/omsorgsboliger.  

 

Pleie- og omsorgstjenestene fremstår generelt som sårbare både når det gjelder 

bemanning og kompetanse. Hjemmetjenestene fremstår som mest presset når det 

gjelder ressurser.  Vi stiller spørsmål ved om kommunen har styrket disse tjenestene i 

tilstrekkelig grad, og om kommunen er rustet til å møte et forventet økt behov for slike 

tjenester etter hvert som andelen eldre øker. 
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Om kommunen har tiltak for å sikre god kvalitet i tjenestene? 
Vi har under denne problemstillingen vurdert kommunens tiltak for sikre 

medarbeidernes kompetanse, registrering og håndtering av avvik og tiltak for å 

innhente og bruke erfaringer fra brukere og pårørende.  

 

Kommunen har etter vårt syn tiltak for å sikre god kvalitet i tjenestene, men ikke alle 

tiltak er like virksomme. 

 

Kommunens tiltak for å øke andelen ansatte med høgskole/sykepleierkompetanse har 

ikke ført fram i alle enheter, og kommunen har ikke satt inn alternative tiltak.  

Konsekvensen av dette er at kompetansen er lavere enn ønskelig.   

 

Kommunen har rutiner for å registrere avvik. Det er ulik kultur for å skrive avvik på 

enhetene. Vi mener at kommunen bør vurdere om avvik i stor nok grad brukes til å 

planlegge og forbedre tjenestene.  

 

Kommunen har gode rutiner for å innhente erfaringer fra brukere/pårørende, samt for 

å bruke erfaringene til å forbedre tjenestene.  

 

Anbefalinger 
Vi mener at kommunen bør: 

 Utarbeide plan for pleie- og omsorgstjenestene 

 Vurdere om pleie- og omsorgstjenestene er riktig dimensjonert 

 Iverksette virksomme tiltak for å øke sykepleierandelen 

 Vurderte mer systematisk arbeid med avvik 

 Vurdere mer systematisk arbeid med etisk refleksjon i alle enheter 

 

 

 

Bø 11. august 2017 

Telemark kommunerevisjon IKS 
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1 Innledning 
 

1.1 Kontrollutvalgets bestilling 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i sak 7/17 og prosjektplanen ble 

godkjent i sak 10/17.  

 

Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommuneloven § 77 nr. 4, jamfør forskrift om 

kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel 3.  

 

1.2 Bakgrunn 
Kommunene har ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester til de som til enhver tid 

oppholder seg i kommunen. Nye krav til kommunene og endringer i befolkningen gjør 

at kommunene stadig må gjøre tilpasninger i tjenestene. Samhandlingsreformen fra 

2012 gav kommunene større ansvar for innbyggernes helse- og rehabiliterings-

tjenester, og som en følge av dette har kommunene måttet øke kompetansen på 

enkelte områder, samt til dels bygge opp nye tjenester. Det er også et statlig mål at 

eldre skal få bo i eget hjem så lenge som mulig. Dette regnes som samfunnsøkonomisk 

gunstig, samtidig som man antar at det er bedre for den enkelte å få bo i eget hjem i 

stedet for i institusjon.  

 

Drangedal kommune har de siste 10-15 årene fått færre innbyggere som er 80 år og 

eldre. Denne aldersgruppa er de tyngste brukerne er pleie- og omsorgstjenester. 

Samtidig er antall innbyggere i aldersgruppa 67-79 år økende. Det er disse innbyggerne 

som vil ha behov for pleie- og omsorgstjenester i årene fremover.  

 

1.3 Problemstillinger og revisjonskriterier 
Rapporten handler om følgende problemstillinger: 

 

o I hvilken grad er det samsvar mellom ressurser og behov i pleie- og 

omsorgstjenestene i Drangedal kommune? Herunder vurdering av  

o økonomi (sammenligne med andre kommuner- sammenligning basert 

på KOSTRA-tall) 

o organisering (institusjonsplasser/hjemmetjeneste) 

o kompetanse og antall årsverk  

 

o I hvilken grad har kommunen tiltak for å sikre god kvalitet i tjenestene?  
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Revisjonskriteriene1 i denne forvaltningsrevisjonen er utledet fra helse- og 

omsorgstjenesteloven. Kriteriene er nærmere angitt under hver problemstilling.  

 

1.4 Avgrensning 
Denne forvaltningsrevisjonen omhandler primært institusjons- og hjemmetjenester til 

innbyggerne som er 67 år og eldre. Vi har ikke sett på pleie- og omsorgstjenester retta 

mot yngre brukere. Vi har heller ikke sett på legetjenester. 

 

1.5 Metode og kvalitetssikring 
I denne forvaltningsrevisjonen har vi intervjuet kommunalsjef og enhetsledere med 

ansvar for pleie- og omsorgstjenester til innbyggere som er 67 år og eldre. Vi har 

snakket med tillitsvalgte for Fagforbundet og Sykepleierforbundet for å få innblikk i de 

ansattes arbeidssituasjon. Vi har gjennomgått relevant dokumentasjon.  

 

Vi har videre brukt Kostra-data for å kartlegge og illustrere status på kommunens 

pleie- og omsorgstjenester.  

 

Valg av metode og tiltak for kvalitetssikring er omtalt nærmere i vedlegg 2 til 

rapporten. 

 

1.6 Høring 
Rapporten er sendt på høring 6. juli 2017. I høringssvaret ble det påpekt feil data i 

tabell 3 Kompetanse. Tabellen er korrigert, og de nye dataene har ført endringer i 

tilhørende vurderinger og konklusjoner. Rådmannens høringsuttalelse ligger i vedlegg 

1.  

 

 

  

                                                      
1 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området 

som skal undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar, 

konklusjonene som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere samsvar, avvik eller 

svakheter. 
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2 Ressurser og behov i pleie og omsorg 
 

 

I hvilken grad er det samsvar mellom ressurser og behov i pleie- og 
omsorgstjenestene i Drangedal kommune? 

 

2.1 Revisjonskriterier  
Kommunen har ansvar for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester til de som 

oppholder seg i kommunen. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester er 

regulert i helse- og omsorgstjenesteloven.  

 
§ 3-1. Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester (utdrag) 
 
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys 
nødvendige helse- og omsorgstjenester. 
 
Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med 
somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale 
problemer eller nedsatt funksjonsevne. 
 
Kommunens ansvar etter første ledd innebærer plikt til å planlegge, gjennomføre, 
evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestene omfang og innhold er i samsvar 
med krav fastsatt i lov.  

 

 

Kommunens ansvar for å tilby helse- og omsorgstjenester er nærmere regulert i § 3-2 

Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester. Kommunen skal tilby flere 

tjenester enn det som er listet opp under, for eksempel skolehelsetjeneste og 

svangerskaps- og barselomsorgstjenester. Vi har listet opp tjenester som er mest 

aktuelle for eldre. 

 

 Kommunen skal tilby sosial, psykososial og medisinsk habilitering og 

rehabilitering. 

 Kommunen skal tilby helsetjenester i hjemmet. 

 Kommunen skal tilby personlig assistanse, herunder praktisk bistand. 

 Kommunen skal tilby plass i institusjon, herunder sykehjem og avlastningstiltak.  
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Kravet om å planlegge innebærer at kommunen må vurdere behovet for tjenester, 

personell og kompetanse og legge planer for hvordan behov møtes, personell 

rekrutteres og kvalitet utvikles. 

 

Kommunene skal ha en rasjonell og effektiv forvaltning til beste for innbyggerne, jf. 

kommuneloven § 1. Vi legger til grunn at dette kravet også omfatter kommunens 

pleie- og omsorgstjenester. Vi mener at dette innebærer at tjenestene må 

dimensjoneres etter innbyggernes behov. Det vil normalt ikke være rasjonelt eller 

effektivt om kommunen har vesentlig overkapasitet på tjenestene.  

 

 

Dette gir følgende revisjonskriterium: 

 Kommunen må tilby helse- og omsorgstjenester i det omfang som lovgivningen 

krever og som er dimensjonert i samsvar med behovene i befolkningen.  

 

 

2.2 Planlegging, befolkningsutvikling og økonomi 
Kommunen har en bevisst satsning på hjemmebasert omsorg. Ifølge kommunalsjef ble 

denne satsningen besluttet da kommunen på slutten av 90-tallet vedtok å bygge nytt 

sykehjem med halvparten så mange plasser som det det gamle. Denne beslutningen 

har vært førende for planleggingen av tjenestene siden.  

 
Drangedal kommune har ikke pleie og omsorgsplan. Agenda Kaupang gjorde i 2006 en 

gjennomgang av driften av pleie- og omsorgstjenestene i kommunen. Kommunen sier 

at de har tatt utgangspunkt i denne rapporten når de har planlagt tjenestene sine.  

 

Samhandlingsreformen kom i 2012, og kommunalsjef sier at de krav og forventninger 

som ligger i reformen også har påvirket kommunens prioriteringer. Frisklivsentralen og 

rehabiliteringsteamet ble etablert som en følge av krav og forventninger i reformen. 

Kommunen utarbeidet også en kompetanseprofil som kartla sektorens behov for 

kompetanse, og der behov for økt sykepleierkompetanse ble særskilt stadfestet.  

 
Tabell 1 Andel eldre 2016 

Status 2016 Drangedal Gruppe 2 Landet 

Andel 67-79 år 13 13 10,8 

Andel 80+ 6 5,6 4,4 

 

Andelen eldre i Drangedal er på samme nivå som i gruppe 2-kommunene, men over 

landsgjennomsnittet. 
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Tabell 2 Prioritering 2016 

Prioritering 2016 Drangedal  Gruppe 2 Landet 

Netto driftsutg plo i % av totale netto driftsutg 31,9 33,2 31,1 

Institusjoner - andel av netto driftsutgifter til plo 30 45 44 

Tjenester til hjemmeboende - andel av netto driftsutg plo 64 50 50 

 
Drangedal bruker en mindre andel av ressursene sine på pleie og omsorg enn gruppe 

2-kommunene, selv om andelen eldre er ganske lik. Drangedal prioriterer annerledes 

innad i tjenesten enn gruppe 2-kommmunene. Institusjoner er prioritert lavere, og 

tjenester til hjemmeboende er prioritert høyere.  

 
Agenda Kaupang konkluderte i 2006 med at kommunen antakelig ikke vil få noe økt 

behov for tjenester innen pleie og omsorg de neste 10-15 årene. Dette var fordi at 

kommunen ville få færre eldre de neste 15 årene.  

 

 
Figur 1 Befolkningsutvikling 2017-2040 

 

Figuren viser at per 31.12.2016 var det 250 personer i Drangedal som var 80 år og 

eldre. Prognosen sier at andelen eldre i Drangedal vil synke litt frem mot 2020, og 

deretter øke. I 2040 vil en fjerdedel av innbyggerne være over 67 år. Nærmere én av ti 

vil være over 80 år.  
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Figuren viser at Drangedal har lavere utgifter til pleie- og omsorg enn sammen-

ligningskommunene, sett opp mot innbyggere i aldersgruppa 80 +.  

 

 
Figur 2 Utgifter til pleie og omsorg 2016 

 

Driftsutgiftene per mottaker av hjemmetjenester i Drangedal ligger under 

landsgjennomsnittet, men litt høyere enn gjennomsnittet i gruppe 2-kommunene. 

Utgiftene per institusjonsplass er lavere i Drangedal enn i sammenligningskommunene.  

 

Kommunalsjef mener pleie- og omsorgstjenestene generelt har knappe ressurser og at 

hjemmetjenestene ikke er tilført nok ressurser. Sektoren har hatt overforbruk i mange 

år, og overforbruket er i stor grad utløst av press på hjemmetjenesten. Kommunalsjef 

sier de prøver å gjøre det beste innenfor de rammene de har. Kommunen er liten og 

det gjør det enkelt å holde oversikt over behov og brukere. Kommunalsjef mener at 

det til en viss grad veier opp for lave ressurser.  
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2.3 Organisering 
 
Sektor for helse og velferd har flere enheter enn det som er vist i organisasjonskartet 

under. Vi har tatt de enhetene som yter pleie- og omsorgstjenester til eldre. Sektoren 

ledes av kommunalsjef og hver av enhetene har sin enhetsleder.  

 

 
 

Tjenestekontoret ble opprettet i etter gjennomgangen til Agenda Kaupang i 2007/8, og 

tildeler alle helse- og omsorgstjenester i kommunen. 

 
 

2.3.1 Institusjonsplasser og omsorgsboliger 
Det er tre enheter i kommunen som har ansvar for institusjonsplasser og 

omsorgsboliger, Drangedal sjukeheim, Lauvåsen bofellesskap og hjemmetjenesten. 

Hjemmetjenesten har ansvaret for Neslandstun og Gudbrandsvei omsorgsboliger. 

Lauvåsen bofellesskap er et tilbud til demente som består av en institusjonsdel 

(skjerma enhet) og et bofellesskap. 
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Figur 3 Institusjonsplasser og omsorgsboliger 2016 

 

Figuren over viser hvor mange institusjonsplasser (sykehjem) og heldøgnbemannede 

omsorgsboliger Drangedal har i forhold til innbyggere som er 80 år og eldre. Drangedal 

har færre institusjonsplasser i forhold til denne aldersgruppa enn sammenlignings-

kommunene. Dersom vi ser på både institusjonsplasser og omsorgsboliger med 

heldøgnbemanning, har Drangedal i sum flere plasser enn sammenlignings-

kommunene.  

 

Drangedal sjukeheim ble bygget i 2003 og har 32 rom, alle enerom med eget bad. 

Sjukeheimen skal i utgangspunktet holde 4 plasser ubesatt, dvs. at 28 rom skal brukes, 

men enhetsleder kan bruke mer enn 28 rom dersom det er behov for det. Da vi 

snakket med enhetsleder for sjukeheimen i slutten av april, mente hun at de hadde 

kapasitet til å ta imot alle som hadde behov for sykehjemsplass. Kommunen har i 

perioder leid ut plasser til Bø og Bamble.  

 
Lauvåsen bokollektiv har 7 plasser i den skjerma enheten, og i utgangspunktet 7 

plasser i bokollektivet, dvs. i alt 14 plasser. Men antall plasser i bokollektivet ble 

redusert til 4 plasser fra 1. september 2016. Det betyr at kommunen nå har 11 plasser 

til denne pasientgruppa. Enhetsleder for Lauvåsen mener at det i perioder kan være 

behov for alle 14 plassene. Da vi snakket med enhetsleder i begynnelsen av mai, 

mente hun at det behovet ikke var større enn de kunne dekke. Enhetsleder mener 

pasienter med behov får innvilget plass, men enkelte har måttet vente litt på ledig 

plass. I slike tilfeller må kommunen sette inn andre tilbud eller ev. avlastning på 

sjukeheimen frem til det blir ledig plass i bofelleskapet. Lauvåsen har ikke samme 

fleksibilitet som sjukeheimen, og kan ikke bruke de stengte plassene.  
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Bokollektivet har også et dagsenter for hjemmeboende demente tre dager i uka. 

Dagsenteret har fire plasser.  

 
Målgruppa for Neslandstun og Gudbrandsvei omsorgsboliger er eldre som er for syke 

til å bo hjemme, men ikke syke nok for sykehjemmet. Neslandstunet har hvilende 

nattevakt, mens Gudbrandsvei omsorgsboliger er heldøgnbemannet. Det er 14 boliger 

både på Neslandstun og i Gudbrandsvei, i alt 28 boliger. Enhetsleder for 

hjemmetjenesten mener at det noen ganger er press på omsorgsboligene, og andre 

ganger ikke. Enhetsleder mener at tjenestekontoret er flinke til å prioritere mellom 

hvem som trenger omsorgsbolig, og hvem som kan klare seg hjemme med litt mer 

hjelp. Da vi snakket med enhetsleder var det tre ledige boliger. Det er en tendens at 

beboerne ikke ønsker å flytte til sjukeheimen etter hvert som de blir skrøpeligere, og 

at de får lov til å ende sine dager i omsorgsboligen.  

 

Enhetsleder for tildelingskontoret sier at folk søker om omsorgsbolig før de trenger 

det, og ber om å få stå på venteliste.  

 

 
 
Figur 4 Ulike sykehjemsplasser 2016 

Figuren over viser at Drangedal har avsatt færre plasser til tidsbegrenset opphold, og 

har avsatt færre plasser i skjermet enhet og færre plasser til habilitering/rehabilitering 

enn sammenligningskommunene. Fire rom på sjukeheimen er avsatt til ulike former 

for korttidsopphold. Man kan få korttidsopphold til rehabilitering, utredning og 

avlastning.  Kommunen er fleksibel i hvordan de bruker plassene. Det innebærer at 

kommunen har mer enn fire rom til korttidsopphold dersom det er behov for det. 
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2.3.2 Tjenester til hjemmeboende 
To enheter tilbyr tjenester til hjemmeboende.2 Hjemmetjenesten og enhet for 

hjemmehjelp og praktisk bistand. Hjemmetjenesten tilbyr bl.a. hjelp til personlig 

hygiene, medikamenthåndtering og medisinsk oppfølging.  Hjemmehjelp/praktisk 

bistand tilbyr hjelp med husarbeid og klesvask.  

 

 
Figur 5 Hjemmetjeneste og praktisk bistand 

 

Figuren viser at Drangedal har flere mottakere av hjemmetjenester i aldersgruppen  

0-66 år og 67-79 år enn landsgjennomsnittet, men litt færre mottakere enn gruppe 2-

kommunene.  Drangedal har flere mottakere av hjemmetjenester i aldersgruppa 80 + 

enn sammenligningskommunene.  

 

Figuren under viser hvor mange timer praktisk bistand og hjemmesykepleie 

kommunen i gjennomsnitt tildeler. Figuren viser tildelte timer til alle aldersgrupper, 

ikke bare tildeling til eldre.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Eldre som bor i omsorgsbolig mottar hjemmetjenester. Beboere i omsorgsboligene og tjenester til 

beboerne i omsorgsboligene inngår i figur 5 og 6. 
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Figur 6 Gjennomsnittlig tildelte timer 2016 

Figuren viser at Drangedal tildeler færre timer i praktisk bistand og hjemmesykepleie 

enn sammenligningskommunene. Særlig er gjennomsnittlig antall tildelte timer 

hjemmesykepleie lavere. Når det gjelder hjemmehjelp, har kommunen praksis på å 

tildele 1,5 time hver 14. dag, ev. 1 time hver 14. dag i små boliger. 

 

Kommunalsjef sier at kommunen har praksis for å tildele litt hjemmetjeneste til 

mange, dvs.  «å smøre tjenestene tynt utover». Kommunen har spredt bosetting med 

mange eldre som bor alene, og kommunalsjef mener at det kan virke forebyggende 

om kommunen kommer tidlig inn.  

 

2.3.3 Fysioterapi, rehabilitering og friskliv 
Enheten har ulike tilbud og tjenester som brukes av innbyggere både over og under 67 

år. Vi fokuserer på tilbud som er rettet mot og brukes av personer over 67 år.  

Rehabiliteringsteamet 
Rehabiliteringsteamet er tverrfaglig, og består av psykiatrisk sykepleier, vernepleier og 

fysioterapeut. Teamet har pasienter i alle aldre, men flest over 67 år. Teamet jobber 

både med psykisk og fysisk rehabilitering, og samarbeider med tjenestekontoret og 

hjemmetjenesten. Rehabiliteringstjenesten jobber direkte mot brukerne, men gir også 

instrukser til hjemmetjenesten om hvordan de skal følge opp pasientene. 

Hjemmetjenesten og rehabiliteringsteamet har møte hver uke der de tar opp felles 

pasienter og pasienter som kommer hjem fra sykehus/sykehjem. Enhetsleder for 

hjemmetjenesten sier at samarbeidet med rehabiliteringsteamet har ført til at 

pasientene ikke trenger hjemmesykepleien så lenge, og at pasientene blir flinkere til å 

klare seg selv.  
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Enhetsleder for hjemmetjenesten opplever at ressursene til rehabilitering er 

tilstrekkelige for hennes pasientgruppe.  

 

Rehabiliteringsteamet er foreløpig et prosjekt som er delvis finansiert med 

tilskuddsmidler. Enhetsleder ønsker at rehabiliteringsteamet skal bli en fast ordning. 

 

Frisklivsentralen 
Frisklivssentralen har ulike gruppetilbud som er tilpasset ulike diagnoser og behov. 

Tilbudene har brukere i alle aldersklasser. Eksempler på gruppetilbud/kurs: 

 Hofte- og knegruppe  

 Lungegruppe 

 Hjerterehabiliteringsgruppe 

 Balansegruppe 

 Kostholdskurs 

 Kurs i mestring av depresjon 

 Kurs i mestring av belastning 

 Ulike treningstilbud/grupper 

 

Fysioterapi 
Drangedal har privatpraktiserende fysioterapeuter i to avtalehjemler. Enheten har 

ansatt fysioterapeuter i 1,2 stillinger. De privatpraktiserende fysioterapeutene og 

enheten har fordelt pasientene mellom seg. Enheten tar alle pasienter som trenger 

hjemmebesøk, og de privatpraktiserende tar alle andre pasienter. I noen tilfeller følger 

enheten opp pasienter som de har hatt på en rehabiliteringsgruppe tidligere, men 

ellers er det de privatpraktiserende som har alle de ordinære pasientene.  

 

Kommunen ligger lavt på fysioterapi på sjukeheimen. Det er de dårligste som kommer 

på sjukeheimen, og de er ifølge enhetsleder ofte for dårlige for fysioterapi. Enhetsleder 

sier at fysioterapi blir tildelt etter behov, også på sjukeheimen.  

 

 

0,23

0,39 0,41

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Drangedal Gruppe 2 Landet

Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i 
sykehjem



18/17 Rapport forvaltningsrevisjon - Ressurser, organisering og kvalitet i pleie og omsorg - 17/04171-6 Rapport forvaltningsrevisjon - Ressurser, organisering og kvalitet i pleie og omsorg : 717017 Endelig rapport - Forvaltningsrevisjon

Pleie og omsorg :: Drangedal kommune 

 

           
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

13 

Figur 7 Fysioterapi i sykehjem 2016 

 

Enheten har hatt treningsgrupper både på sjukeheimen og i omsorgsboligene, men 

erfarte at det var få som brukte tilbudet.  

 

Enheten har merket effekten av samhandlingsreformen. De privatpraktiserende 

fysioterapeutene har lange ventelister. Tidligere kunne enheten avlaste de 

privatpraktiserende fysioterapeutene ved å behandle ordinære fysioterapipasienter. 

Det kan de ikke nå lenger. Enhetsleder mener at det krever mye ressurser å jobbe 

forebyggende og ivareta de som kommer tidlig hjem fra sykehuset, og at det til tider er 

press på ressursene. Antall stillingshjemler til privatpraktiserende fysioterapeuter ble 

økt med en halv hjemmel i 2012.  

 

 
Figur 8 Samlet fysioterapidekning i kommunen 2016 

 

Drangedal har bedre fysioterapidekning enn sammenligningskommunene.  
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2.4 Bemanning og kompetanse 
 

Figuren under viser pleiefaktor i pleie- og omsorgtjenestene, dvs. antall årsverk i 

forhold antall pasienter og brukere. Pleiefaktoren vil variere fra enhet til enhet. 

Sykehjemmet vil vanligvis ha behov for flere ansatte enn hjemmetjenesten, og vil 

derfor ha høyere pleiefaktor.  

 

 
Figur 9 Pleiefaktor 2016 

 

Drangedal har lavere pleiefaktor, dvs. færre ansatte i forhold til antall pasienter og 

brukere enn sammenligningskommunene. Kommunalsjef sier at tjenestene har knapp 

bemanning. De tillitsvalgte gir også uttrykk for at de ansatte i perioder har mye å gjøre 

og at det er særlig i hjemmetjenesten som bemanningen er sårbar. Tillitsvalgt for 

Fagforbundet mener at arbeidsgiver er flink til å sette inn ekstrabemanning hvis det er 

behov for det, men at grunnbemanningen burde økes i alle enheter.  

 

Enhetsleder for sjukeheimen mener at sjukeheimen i utgangspunktet har tilstrekkelig 

bemanning, men i perioder med store utfordringer kan bemanningen være sårbar.  

 

Enhetsleder for Lauvåsen mener bemanningen er knapp noen ganger. Når de har hatt 

pasienter med spesielle behov, har de måttet leie inn ekstra. Det er mye uro i 

pasientgruppen, og særlig bokollektivet er sårbart. Det er det bare én person på vakt 

på kveldene og de dagene det ikke er dagsenter. Den skjerma avdelingen er bedre 

bemannet.   

 

Enhetsleder for hjemmetjenesten sier at det er travelt i perioder, og da burde de hatt 

flere ansatte. Særlig er det behov for flere sykepleiere.  På grunn av samhandlings-

reformen kommer pasientene tidligere hjem fra sykehus, og det fører til at det er 

større behov for sykepleierkompetanse.   
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Enhetsleder for hjemmehjelpene og praktisk bistand sier hun ofte ikke har nok ansatte 

til å utføre de tjenestene alle skal ha, og at hun må leie inn ekstrahjelp nesten hele 

tiden. Det er satt av midler i budsjettet til å leie inn ekstrahjelp.  

 

 

 
Figur 10 Utdanning i PLO 2016 

 

Figuren viser at Drangedal samlet sett har en høyere andel ansatte med fagutdanning 

enn sammenligningskommunene, men andelen ansatte med utdanning fra 

høgskole/universitet er lavere.  

 
Tillitsvalgt for Sykepleierforbundet mener at sykepleierandelen i kommunen er for lav, 

og at hjemmetjenesten er særlig sårbar. Ved fravær blir sykepleier sjelden erstattet 

med sykepleier. Sykepleierforbundet mener at det burde være to sykepleiere på vakt 

til enhver tid. Det gjelder både i hjemmetjenestene og i sjukeheimen.  

 

 

2.5 Revisors vurdering 
 

Vi mener at kommunen ikke oppfyller kravet om å planlegge tjenestene. Kommunen 

bør ha et helhetlig og oppdatert plandokument om innbyggernes behov for pleie- og 

omsorgstjenester og hva kommunen vil gjøre for å dekke behovene.  

Kommunen har valgt en tjenesteprofil med satsning på hjemmebaserte tjenester 

fremfor institusjonsplasser. Dette samsvarer med statlige mål om at eldre skal bo 

hjemme så lenge som mulig.  
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Satsningen på hjemmebaserte tjenester gjenspeiles i utgiftene. Kostra-

sammenligningen viser at kommunen bruker en større andel utgifter på 

hjemmebaserte tjenester enn landsgjennomsnittet, og tilsvarende mindre på 

institusjon. Samlet sett bruker Drangedal mindre per mottaker (aldersgruppa 80 +) av 

pleie- og omsorgstjenester enn sammenligningskommunene, noe som kan ha 

sammenheng med satsningen på hjemmebaserte tjenester.  

 

Kommunen har forholdsvis færre sykehjemsplasser enn sammenligningskommunene, 

men kapasiteten på sykehjemsplasser synes likevel å være tilstrekkelig. Dette kan ha 

sammenheng med at kommunen har relativt god dekning av omsorgsboliger. Faktisk 

synes det som kommunen til tider har hatt overkapasitet på sykehjemsplasser. Men 

ved å stenge rom og leie ut plasser, har kommunen tilpasset seg endret behov i 

befolkningen.  

 

Andelen innbyggere i aldersgruppa 67-79 år er økende. Dette innebærer at kommunen 

bør prioritere tjenester som denne gruppa trenger. Dersom denne befolkningsgruppa 

skal bo hjemme så lenge som mulig etter hvert som de blir eldre, er det viktig at 

kommunen har tiltak for å forebygge og rehabilitere sykdom og skader. 

Frisklivsentralen og rehabiliteringsteamet er eksempler på slike tiltak. Vi mener dette 

er viktige tiltak som på lengre sikt kan føre til at behovet for sykehjemsplasser blir 

mindre. 

  

Kommunens satsning på hjemmebaserte tjenester vises i at kommunen har flere 

mottakere av hjemmetjenester enn sammenligningskommunene, særlig i aldersgruppa 

80 +.  Men Drangedal tildeler i gjennomsnitt færre timer hjemmetjeneste per mottaker 

enn sammenligningskommunene, og i intervjuene fremkommer hjemmetjenesten som 

den enheten der det er mest press på ressursene. Det reiser spørsmålet om 

kommunen har styrket hjemmetjenestene i tilstrekkelig grad, om hjemmeboende 

faktisk får nok hjelp, og om kommunen er rustet til å møte et forventet økt behov for 

slike tjenester etterhvert som andelen eldre øker.  

 

Kommunen har færre årsverk i forhold til antall brukere/pasienter enn 

sammenligningskommunene. Dette kan ha sammenheng med organiseringen av 

tjenestene, men det kan også være at Drangedal har lav bemanning i pleie- og 

omsorgstjenestene generelt. Kommunen bør vurdere hva som er forsvarlig nivå på 

bemanning.  

 

Kommunen har lavere andel ansatte med utdanning fra høgskole/universitet enn 

sammenligningskommunene. I praksis betyr det at Drangedal har lavere 
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sykepleierandel enn sammenligningskommunene. Kommunens arbeid med 

kompetanseheving og å øke sykepleierandelen er nærmere omtalt under punkt 3.2. 
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3 Tiltak for kvalitet 
 

3.1 Om kvalitet i helse- og omsorgslovgivningen 
 
Kvalitetsbegrepet er ikke definert i helse- og omsorgstjenesteloven. Dette er grunngitt 

med at det er vanskelig å entydig definere begrepet kvalitet med få ord og at 

forståelsen av hva som ligger i kvalitetsbegrepet endrer seg over tid. Helse- og 

omsorgstjenesteloven § 4-1 sier at helse- og omsorgstjenester som ytes etter loven 

skal være forsvarlige. Bestemmelsen pålegger kommunen å tilrettelegge tjenestene 

slik at: 

a. den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og 
omsorgstjenestetilbud, 

b. den enkelte pasient gis et verdig tjenestetilbud, 
c. helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til 

å overholde sine lovpålagte plikter og, 
d. tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene 

 
I følge Prop. 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kan 

kvalitet være en dimensjon av forsvarlighetskravet. 

 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2 krever at enhver som yter helse- og 

omsorgstjeneste etter loven skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for 

kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Plikten til å arbeide systematisk 

med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet er nærmere regulert i forskrift 

om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.  

 

Det følger av forskriften §§ 3, 4 og 5 at kommunen må etablere et styringssystem for 

hvordan virksomhetens aktiviteter skal planlegges, gjennomføres, evalueres og 

korrigeres. Styringssystemet skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter 

og risikoforhold. Hvordan pliktene etterleves skal dokumenteres i den form og det 

omfang som er nødvendig ut i fra virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og 

størrelse. 

 

Plikten til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere er nærmere regulert i 

forskriften §§ 6 til 9.  

 

Uavhengig av kommunenes størrelse, vil kravet til styringssystem være omfattende. I 

det videre vil vi legge vekt på elementer som vi mener er sentrale i et slikt 

styringssystem. Dette er: 

 

 medarbeideres kompetanse 
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 registrering og håndtering av avvik 

 erfaringer fra brukere og pårørende 

 
 

3.2 Medarbeideres kompetanse 

3.2.1 Revisjonskriterier 
Helse- og omsorgstjenesteloven er profesjonsnøytral, dvs. den har ikke bestemmelser 

om hvilke personellgrupper som skal ansettes eller som skal yte tjenester. Bakgrunnen 

for dette er at lovgiver mener at kommunen selv skal bygge opp en tjeneste basert på 

lokale behov, og at dette tilsier at kommunen selv forløpende må avgjøre hva slags 

personell de vil ha behov for. Loven pålegger kommunene i § 4-1 å sikre tilstrekkelig 

fagkompetanse i tjenestene og at den enkelte pasient skal gis et verdig tjenestetilbud.  

 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 8-2 pålegger kommunen å sørge for at egne ansatte 

som utfører tjeneste eller arbeid etter loven, får påkrevd videre- og etterutdanning. 

Det framgår av lovforarbeidene (Prop. 91 L) at denne utdanningen skal sikre at ansatte 

kan holde sine kvalifikasjoner ved like. Tradisjonelt sikter etterutdanning mot 

ajourføring, supplering og komplettering av grunnutdanning med sikte på å 

vedlikeholde kompetanse, og å bedre mestringen i den stilling som innehas. 

Videreutdanning kjennetegnes ved at den tar sikte på å gi kvalifikasjoner på et høyere 

nivå enn det grunnutdanningen gir.  

 

Vi legger til grunn at kravet om å gi et verdig tjenestetilbud innebærer at kommunen 

bør ha tiltak som sikrer at de ansatte kan gi et slikt tjenestetilbud og ta riktige etiske 

valg i utførelsen av sitt arbeide.  

 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring § 6 bokstav f sier at plikten til å planlegge 

virksomhetens oppgaver innebærer å ha oversikt over medarbeidernes kompetanse og 

behov for opplæring.  

 

Etter § 7 bokstav b i samme forskrift innebærer plikten til å gjennomføre 

virksomhetens aktiviteter å sørge for at medarbeiderne har nødvendig kunnskap om 

og kompetanse i det aktuelle fagfelt, relevant regelverk, retningslinjer, veiledere og 

styringssystemet.  

 

Forskriften § 8 sier at plikten til å evaluere innebærer at kommunen bl.a. må 

 

a. kontrollere at virksomhetens oppgaver, tiltak, planer og mål gjennomføres 
b. vurdere om gjennomføringen av oppgavene, tiltakene og planene er egnet til å 

etterleve krav i helse- og omsorgslovgivningen, inkludert krav til faglig 
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forsvarlighet og systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- og 
brukersikkerhet.  

 

 
Kommunen har plikt til å korrigere, og om dette sier § 9: 

 

Plikten til å korrigere virksomhetens aktiviteter innebærer følgende oppgaver: 
 

a. rette opp uforsvarlige og lovstridige forhold  
b. sørge for korrigerende tiltak som bidrar til at helse- og omsorgslovgivningen 

etterleves, inkludert faglig forsvarlige tjenester, og at systematisk arbeid for 
kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet gjennomføres.  

c. forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å 
avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av helse- og 
omsorgslovgivningen, inkludert krav til faglig forsvarlighet og systematisk 
arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. 

 
Dette gir følgende revisjonskriterier: 

 Kommunen må sørge for systematisk kartlegging av ansattes kompetanse  

 Kommunen må vurdere om ansatte har nødvendig kompetanse, og vurdere om 

kompetansen er egnet til å forbedre kvaliteten i tjenestene. Kommunen må 

iverksette tiltak dersom dette ikke er tilfellet.  

 

3.2.2 Tiltak for å sikre kompetente medarbeidere 
Drangedal kommune vedtok i 20133 kompetanseprofil for helse- og omsorgtjenestene 

sine. Kompetanseprofilen kartlegger hvilken kompetanse kommunen hadde i 2013 og 

setter mål for hvilken kompetanse den ønsker å ha i 2020. Kommunen ønsker mer 

kompetanse i rehabilitering, demensomsorg og ergoterapi, og vil øke andelen ansatte 

med høgskoleutdanning. Innenfor hele helse- og velferdssektoren skal 13,8 årsverk 

omgjøres til stillinger som krever høgskoleutdanning innen 2020. Strategien for å 

oppnå dette er å kvalifisere egne ansatte, og å omgjøre stillinger etter hvert som de 

blir ledige. Kommunen ønsker også å omgjøre 3,4 assistentårsverk til stillinger med 

fagutdanning.  

 
Drangedal kommune utarbeidet i 2017 en kompetanseutviklingsplan med formål om å 

øke kompetansen hos de ansatte og gjennom dette bidra til å gi bedre tjenester, 

saksbehandling og forvaltning til befolkningen. Kurs, opplæring, studieturer, etter- og 

videreutdanning og lignende skal forankres i kompetanseplanen og baseres på 

kommunens behov for videreutdanning og behov for kompetanse. Planen er 

behandlet i AMU og er en plan for hvordan sentrale kompetansemidler skal brukes.  

 

                                                      
3 Administrasjonsutvalget sak 4/13 
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Kommunen har også et kompetansekartleggingsverktøy (Dossier) som HR-avdelingen 

bruker for å ha oversikt over kompetansen til de ansatte.  

 
Tabell 3 Kompetanse 2017 

Enhet Mål 2017* 2013 

Tjenestekontor 100 % høgskole 100 % høgskole 100 % høgskole 

Fysioterapi, rehab., 
friskliv 

100 % høgskole 100 % høgskole 100 % høgskole 

Sjukeheimen 50 % sykepleier 
50 % fagarbeider 

36 % sykepleier 
64 % fagarbeider 

30 % sykepleier 
70 % fagarbeider 

Lauåsen bofellesskap/ 
skjerma enhet 

30 % høgskole 
70 % fagarbeider 

27 % høgskole 
73 % fagarbeider 

17 % høgskole 
83 % fagarbeider 

Hjemmetjenesten 40 % sykepleier 
60 % fagarbeider 

28 % sykepleier 
72 % fagarbeider 

24 % sykepleier 
76 % fagarbeider 

Praktisk bistand 30 % fagarbeider 
70 % assistent 

 
100 % assistent 

 
100 % assistent 

*) Pr. juli 2017 

Enhetenes arbeid med kompetanseheving  
Enhetsleder for fysioterapitjenesten sier at vurdering av behov for kompetanse gjøres i 

samråd med de ansatte. Enhetsleder mener at alle ansatte bør få et kurs i året selv om 

midlene er begrenset. Enheten har utarbeidet kompetanseplan for året som fremgår 

av virksomhetsplanen.  

 

Enhetsleder for Lauvåsen er fornøyd med den kompetansen som de ansatte på 

enheten har, men på sikt ønsker hun å ha flere høgskoleutdanna. En fagarbeiderstilling 

ble omgjort til stilling med høgskoleutdanning i 2016. Da ble det ansatt en vernepleier. 

Ti ansatte er i gang med utdanning i å bruke musikk i miljøarbeidet på enheten, og 

ifølge enhetsleder er dette årets kompetanseheving. 

 

Enhetsleder på sjukeheimen sier at for å øke sykepleierandelen blir annenhver ledig 

helsefagarbeiderstilling omgjort til sykepleierstilling. Enhetsleder mener at 

sykepleierandelen nå er på et akseptabelt nivå. Virksomhetsplanen til Drangedal 

sjukeheim inneholder oversikt over de ansattes kompetanse (kompetanseprofil), og 

kompetanseplan for året. Kompetanseplanen for 2017 inneholder kurs i systematisk 

refleksjon for alle ansatte. Enhetsleder ønsker at ansatte hadde tatt videreutdanning i 

rehabilitering, hun mener at sjukeheimen trenger mer slik kompetanse. Ingen har 

foreløpig vært villige til å ta denne videreutdanningen.  

 

Virksomhetsplanen til hjemmetjenesten inneholder også oversikt over de ansattes 

kompetanse (kompetanseprofil), og kompetanseplan for året. Enhetsleder mener at 

helsefagarbeiderne på enheten har god kompetanse og at de får delta på kurs hvis de 
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ønsker. Enhetsleder ønsker at ansatte på enheten hadde mer kompetanse om kols og 

diabetes. Hun oppfordrer ansatte til deltagelse på kurs som hun mener er 

hensiktsmessige, men de ansatte må selv ønske denne kompetansen. Enheten har et 

ubesatt vikariat som sykepleier, som har vært lyst ut én gang. Enheten har ikke fått lov 

til å lyse ut stillingen for annen gang. Kommunalsjef sier at dette skyldes 

nedbemanningsprosess knyttet til enslige mindreårige flyktninger.  Etter overordnet 

kompetanseplan skal stillinger ved ledighet omgjøres til sykepleierstillinger. 

Enhetsleder ser ikke at noen helsefagarbeiderstillinger blir ledige med det første, og 

dermed vil det ta tid å få opp sykepleierandelen på denne måten. Kommunalsjef 

mener at flere år med omstilling og nedbemanning er en av årsakene til at tiltakene for 

å øke kompetansen ikke har vært virksomme i hjemmetjenesten. Dersom hjemme-

tjenesten skal styrkes, må det gå på bekostning av andre enheter i sektoren, og 

kommunalsjef mener at det ikke er forsvarlig 

 

Virksomhetsplanen til hjemmehjelp/BPA inneholder ikke kompetanseprofil eller 

kompetanseplan. Ifølge enhetsleder trenger hjemmehjelpene ikke formell 

kompetanse, og er ufaglærte. Det har vært et ønske om at hjemmehjelpene skulle 

være helsefagarbeidere for å være bedre i stand til å oppdage endrede behov hos 

brukerne. Kommunalsjef mener at det fortsatt er ønskelig med fagarbeidere i denne 

enheten, selv om det kanskje ikke er realistisk. Kommunen har erfart at fagarbeidere 

som jobber som hjemmehjelp, søker seg bort etter kort tid.  

 

Etisk refleksjon/holdningsarbeid 
Enhetsleder for sjukeheimen har gjennomført studium i systematisk etisk refleksjon. 

Hun hadde internopplæring i systematisk refleksjon for de ansatte på enheten i 2016 

med case fra deres hverdag. Tilsvarende runde med opplæring står på planen for 2017. 

 

Ingen av de andre enhetene som omfattes av denne forvaltningsrevisjonen har 

tilsvarende opplæringstiltak i systematisk etisk refleksjon. Enhetslederne i disse 

enhetene sier at etisk refleksjon er en del av det daglige, og at etiske temaer og 

vanskelige situasjoner blir diskutert på møter.  

 

3.2.3 Revisors vurdering  
Kommunen har oversikt over hvilken kompetanse de ansatte på enhetene har. 

Kommunen er ikke stor, og det ikke vanskelig for enhetsledere og kommunalsjef å ha 

oversikt.   

 

Kommunen har konkludert i sin kompetanseprofil at kommunen trenger flere ansatte 

med høgskoleutdanning, og har vedtatt tiltak for å oppnå dette. Det fremkommer av 
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tabell 3 at flere av enhetene har styrket sin andel ansatte med høgskoleutdanning. 

Lauvåsen er det enheten som er nærmest kompetansemålet. Andelen sykepleiere har 

økt noe i hjemmetjenesten og i sjukeheimen, men andelen ligger fortsatt relativt langt 

under målet. Fagkompetansen innenfor enhet for praktisk bistand er uendret fra 2013. 

Kommunen bør vurdere om strategien for å øke kompetansen er tilstrekkelig virksom.   

 

Vi mener at kommunen bør ha fokus på etikk og etisk refleksjon for å utvikle kvaliteten 

på tjenestene og sikre at brukernes behov blir godt ivaretatt. Kun én av enhetene har 

etisk refleksjon som en del av sin kompetanseplan. Vi mener at kommunen bør 

vurdere mer systematiske opplæringstiltak om dette temaet.  

 

3.3 Avvik 

3.3.1 Revisjonskriterier 
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring § 6 sier at plikten til å planlegge innebærer 

bl.a. å ha oversikt over avvik, herunder uønskede hendelser og klager, samt 

brukererfaringer og annet som kan si noe om virksomheten arbeider systematisk for 

kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet.  

 

Forskriften § 7 sier at plikten til å gjennomføre innebærer å utvikle og iverksette 

nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp 

og forebygge overtredelse av helse- og omsorgslovgivningen, inkludert brudd på krav 

til faglig forsvarlighet og systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- og 

brukersikkerhet.  

 

Forskriften § 8 sier at plikten til å evaluere innebærer at å gjennomgå avvik, herunder 

uønskede hendelser, slik at lignende forhold kan forebygges.  

 

Plikten til å korrigere følger av § 9, som er gjengitt i punkt 3.2.1. 

 

Disse bestemmelsene innebærer at kommunen må ha tiltak for å avdekke 

overtredelse/brudd på  

 helse- og omsorgslovgivningen 

 kravene til faglig forsvarlighet 

 kravene om systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- og 

brukersikkerhet 

 
Dette gir følgende revisjonskriterier: 

 Kommunen må ha rutiner og tiltak som for avdekke brudd på helse- og 

omsorgslovningen og andre uønskede hendelser. 
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 Avvikene må gjennomgås systematisk og brukes til å planlegge og forbedre 

tjenestene.  

 

3.3.2 Avvik – rutiner og praksis 
Da Agenda Kaupang hadde sin gjennomgang i 2006 påpekte de at kommunen i liten 

grad skrev avvik, og ikke brukte det da nyanskaffede kvalitetssystemet QM Plus til å 

melde avvik. Agenda Kaupang foreslo som et forbedringspunkt at kommunen skulle 

legge større vekt på kvalitetskontroll og at avvik ble rapportert hver måned til 

rådmannen og til politikerne i hver tertialrapport.  

 

Kommunen har rapportert på avvik samlet i årsmeldingene. I alt ble det rapportert inn 

647 tjenesteavvik i 2016, mot 613 tjenesteavvik i 2015. 

 

 
Figur 11 Rapporterte tjenesteavvik 2016 (fra kommunens årsmelding 2016) 

 
Kommunen har ikke skriftlige rutiner for å melde og rette avvik. Ifølge kommunalsjefen 

er enhetene delegert ansvar for å behandle avvik. HMS-avvik behandles månedlig i 

AMU. Avdelingslederne skal løse tjenesteavvikene etter hvert som de oppstår, eller 

rapportere oppover i linja dersom dette ikke er mulig. Det er ikke noen rapportering av 

tjenesteavvik til kommunalsjef, eller til politisk nivå bortsett fra i årsmeldingen. 

 

Kommunalsjefen sier at sektoren har jobbet mye med å få en god avvikskultur, men 

det er ulik praksis for å skrive avvike på enhetene. Det er også ulik forståelse av hva 

det skal skrives avvik på. Kommunalsjefen tror at det blir skrevet avvik dersom det er 

noe viktig. Det gjelder både HMS-avvik og tjenesteavvik.  
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Enhetslederne forteller at det blir skrevet avvik på enhetene, og at avvikene blir tatt 

opp på avdelingsmøter, personalmøter og i faggrupper. HMS-avvik blir skrevet i QM 

Plus og tjenesteavvik blir skrevet i Profil, begge er systemer som kommunen bruker i 

sine tjenester.  

 

De fleste tjenesteavvikene som blir skrevet gjelder feilmedisinering. Ifølge 

kommunalsjefen er dette den handlingen som de ansatte gjør oftest, og det er bare en 

liten andel ganger at noe går feil. Kommunen innførte multidose for noen år siden som 

et tiltak for å få ned avvikene. Det førte ikke til færre avvik, men de har fått andre 

typer avvik som kommunalsjef mener er mindre alvorlige.  

 

3.3.3 Revisor vurdering 
Kommunen har ikke skriftlige rutiner om avvik, men synes likevel å ha praktisk 

fungerende rutiner for å skrive avvik. Tjenesteavvik blir stort sett fulgt opp internt på 

enhetene. Kommunen har erfart at det er ulik kultur for å skrive avvik. Vi mener at det 

kan bety at det også er ulik kultur for hvordan avvik følges opp på enhetene. 

Kommunen bør vurdere om skriftlige rutiner kan i større grad kan sikre ens registrering 

av avvik. 

 

Formålet med å skrive avvik er ikke bare å avdekke uønskede hendelser og brudd på 

helse- og omsorgslovgivningen, men også at de skal brukes systematisk til å forbedre 

tjenestene. Dersom avvikene løses fortløpende uten ytterligere analyser, vil 

potensialet for forbedring ikke bli realisert.  Vi mener at kommunen bør vurdere om 

avvik i stor nok grad brukes til å planlegge og forbedre tjenestene.  

 

 

   

3.4 Erfaringer fra brukere og pårørende 

3.4.1 Revisjonskriterier 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 andre ledd fastslår at kommunen må etablere 

systemer for innhenting av pasienters og brukeres erfaringer.  

 

Det fremgår av lovforarbeidene (Prop. 91 L) at det vil være opp til den enkelte 

kommune selv å avgjøre hvordan arbeidet skal organiseres, og hvilke systemer som må 

etableres for å sikre innhenting av pasienters og brukeres erfaringer og synpunkter.  

 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring § 6 bokstav g sier at plikten til å planlegge 

innebærer å ha oversikt over klager og brukererfaringer. Videre sier § 7 bokstav e at 
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plikten til å gjennomføre innebærer å gjøre bruk av erfaringer fra pasienter, brukere og 

pårørende.  Kommunen skal evaluere virksomheten på bakgrunn av pasienter, brukere 

og pårørendes erfaringer, jf. § 8 bokstav d.  

 

Plikten til å korrigere følger av forskriften § 9 som er gjengitt i pkt. 3.2.1. 

 

Dette gir følgende revisjonskriterier:  

 Kommunen må ha et system for å innhente erfaringer fra brukere, pasienter og 

pårørende. 

 Erfaringer fra brukere, pasienter og pårørende må brukes til å planlegge og 

forbedre tjenestene.  

 

3.4.2 Brukerundersøkelser 
Kommunen gjennomfører brukerundersøkelser i pleie- og omsorgstjenestene. 

Brukerundersøkelsene har tidligere blitt gjennomført hvert år, men kommunen vil nå 

gå over til å gjennomføre undersøkelsene annethvert år. Resultatene fra bruker-

undersøkelsene blir gjengitt i enhetenes virksomhetsplaner og i årsmeldinga.  

 

Brukere og i noen tilfeller pårørende deltar i brukerundersøkelsen. I enhetene med få 

brukere blir alle spurt. I enheter med mange brukere så som i hjemmetjenesten og i 

praktisk bistand, blir et utvalg av brukerne spurt, men utvalget som blir spurt rulleres 

fra gang til gang. Kommunen bruker spørreskjema utarbeidet av KS i sine 

brukerundersøkelser.  

 

Enhetslederne for sjukeheimen, Lauvåsen, hjemmetjenesten og praktisk bistand 

forteller at de gjennomfører brukerundersøkelser, og at de sort sett får veldig gode 

tilbakemeldinger på brukerundersøkelsene.   

 

Enhet for fysioterapi, rehabilitering og friskliv gjennomfører ikke brukerundersøkelser 

slik som de andre enhetene. Enheten har ikke fast plan for å gjennomføre bruker-

undersøkelser. Enhetsleder sier de gjennomfører brukerundersøkelse når de trenger å 

se hvordan jobben deres fungerer. I 2014 gjennomførte de brukerundersøkelser i 

friskliv og blant pårørende og brukere av rehabiliteringsteamet. De har planer om nye 

brukerundersøkelser nå i 2017. I brukerundersøkelsene fra 2014 fikk enheten gode 

tilbakemeldinger, særlig i friskliv. Brukerne av rehabiliteringsteamet var veldig 

fornøyde, men de pårørende var ikke så fornøyde. Enhetsleder mener at det var fordi 

de pårørende ikke hadde fått samme informasjon som brukerne. Enhetsleder sier at 

enheten skal bli flinkere til å informere og involvere de pårørende. 
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Kommunalsjefen sier at enhetene basert på resultatene fra brukerundersøkelsene, 

plukker ut ett eller to innsatsområder som de jobber med. Enhetene velger områder 

der de har fått noe dårligere score eller der hvor det har kommet mange kommentarer 

fra brukerne. Et eksempel er brukerundersøkelsen til sjukeheimen, der kom det ønske 

om mer aktivitet for beboerne og om flere muligheter til å komme ut. Som en følge av 

dette ble turstier rundt sjukeheimen asfaltert for bedre tilgangen for rullestoler og 

rullatorer. Det ble ansatt trivselsassistenter om sommeren som leser for pasientene, 

og tar dem med ut på tur. Ordningen med trivselsassistenter har blitt utvidet til 

omsorgsboligene. Enhetsleder på sjukeheimen forteller at hun har kjøpt sykkeldrosje 

for å lettere ta pasientene ut på tur. 

 

Enhetslederne forteller at det generelt er lite klager fra brukere og pårørende.  

 

3.4.3 Revisors vurdering 
Ved å gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser mener vi at kommunen har gode 

tiltak for å innhente erfaringer fra brukere og pårørende. Vi mener også at kommunen 

bruker resultatene fra undersøkelsene til å forbedre tjenestene.  
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4 Konklusjoner og anbefalinger 
 

4.1 Konklusjoner 
 

I hvilken grad er det samsvar mellom ressurser og behov i pleie- og 
omsorgstjenestene i Drangedal kommune?  

Kommunen oppfyller ikke kravet om å planlegge tjenestene. Vi mener at kommunen 

bør ha et helhetlige og oppdatert plandokument om innbyggernes behov for pleie- og 

omsorgstjenester og om hva kommunen vil gjøre for å dekke behovene.  

 

Kommunen har god kapasitet på sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Det synes som 

det er samsvar mellom behovet for og tilbudet av sykehjemsplasser/omsorgsboliger.  

 

Pleie- og omsorgstjenestene fremstår generelt som sårbare både når det gjelder 

bemanning og kompetanse. Hjemmetjenestene fremstår som mest presset når det 

gjelder ressurser.  Vi stiller spørsmål ved om kommunen har styrket disse tjenestene i 

tilstrekkelig grad, og om kommunen er rustet til å møte et forventet økt behov for slike 

tjenester etter hvert som andelen eldre øker. 

 

 

I hvilken grad har kommunen tiltak for å sikre god kvalitet i tjenestene?  

Vi har under denne problemstillingen vurdert kommunens tiltak for sikre 

medarbeidernes kompetanse, registrering og håndtering av avvik og tiltak for å 

innhente og bruke erfaringer fra brukere og pårørende. Kommunen har etter vårt syn 

tiltak for å sikre god kvalitet i tjenestene, men ikke alle tiltak er like virksomme.  

 

Kommunens tiltak for å øke andelen ansatte med høgskole/sykepleierkompetanse har 

ikke ført fram i alle enheter, og kommunen har ikke satt inn alternative tiltak.  

Konsekvensen av dette er at kompetansen er lavere enn ønskelig.   

 

Kommunen har rutiner for å registrere avvik. Det er ulik kultur for å skrive avvik på 

enhetene. Vi mener at kommunen bør vurdere om avvik i stor nok grad brukes til å 

planlegge og forbedre tjenestene.  

 

Kommunen har gode rutiner for å innhente erfaringer fra brukere/pårørende, samt for 

å bruke erfaringene til å forbedre tjenestene.  
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4.2 Anbefalinger 
 

Vi mener at kommunen bør: 

 Utarbeide plan for pleie- og omsorgstjenestene 

 Vurdere om pleie- og omsorgstjenestene er riktig dimensjonert 

 Iverksette virksomme tiltak for å øke sykepleierandelen 

 Vurderte mer systematisk arbeid med avvik 

 Vurdere mer systematisk arbeid med etisk refleksjon i alle enheter 
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Vedlegg 1: Rådmannens høringsuttalelse 
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Vedlegg 2: Metode og kvalitetssikring 
 

Den praktiske gjennomføringen 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet startet opp ved oppstartbrev til Drangedal kommune 

dato 21. mars 2017, med påfølgende oppstartsmøte 18. april samme år.   

 

I denne forvaltningsrevisjonen har vi intervjuet enhetsledere med ansvar for pleie- og 

omsorgstjenester til innbyggere som er over 67 år. Dette er følgende enheter 

 

- Drangedal Sjukeheim 

- Tjenestekontoret 

- Heimetjenesten 

- Lauvåsen bokollektiv og skjerma enhet 

- Fysioterapi, rehabilitering og friskliv 

- Heimehjelp og praktisk bistand 

 

Vi har også intervjuet kommunalsjef for helse og velferd. I tillegg har vi intervjuet 

tillitsvalgte for Fagforbundet og Sykepleierforbundet for å innblikk i de ansattes 

arbeidsforhold.  

 

Det er skrevet referat fra alle intervjuene som er verifisert av intervjuobjektene.  

 

Vi har kartlagt og gjennomgått relevante planleggingsdokumenter. De mest sentrale 

dokumentene er:  

- enhetenes virksomhetsplaner,   

- rapport om pleie- og omsorgstjenestene utarbeidet i Agenda Kaupang i 2006, 

og  

- kompetanseprofil for helse og velferd 2013-2020.  

 

Vi har brukt Kostra-data for 2016 for å kartlegge og illustrere status og nivå på pleie og 

omsorgstjenestene i Drangedal. Vi har sammenlignet Drangedal med lands-

gjennomsnittet (Oslo holdt utenfor) og med gjennomsnittet i Kostragruppe 2. 

Kostragruppe 2 består av kommuner som har like økonomiske rammebetingelser og 

folketall som Drangedal, og som Statistisk sentralbyrå (SSB) derfor mener er 

sammenlignbare.  

 

Pålitelighet og relevans 
Forvaltningsrevisjonsprosjekter skal gjennomføres på en måte som sikrer at 

informasjonen i rapporten er relevant og pålitelig. Pålitelighet handler om at 
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innsamling av data skal skje så nøyaktig som mulig, og at en skal kunne få samme 

resultat dersom undersøkelsen gjøres på nytt. Vi mener at den informasjonen som blir 

presentert i rapporten er pålitelig fordi den baserer seg på verifiserte intervju, eller på 

data som er utarbeidet av SSB. Videre fungerer høringen også som en kvalitetssikring 

som luker ut ev. feil eller misforståelser.  

 

Relevans handler om at en undersøker de forholdene som problemstillingene skal 

avklare. Vi mener at de forhold som vi har undersøkt er relevante i forhold til problem-

stillingene for prosjektet. 

 

God kommunal revisjonsskikk - kvalitetssikring 
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal 

revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, jf. forskrift om 

revisjon § 7. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon4. 

 

RSK 001 krever at forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres. Kvalitetssikring skal sikre at 

undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre skal det 

sikres at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, 

vurderinger og konklusjoner. 

  

Telemark kommunerevisjon IKS har utarbeidet et system for kvalitetskontroll som er i 

samsvar med den internasjonale standarden for kvalitetskontroll – ISQC 1 

Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og begrenset revisjon av 

regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester. Denne 

forvaltningsrevisjonen er kvalitetssikret i samsvar med vårt kvalitetskontrollsystem og i 

samsvar med kravene i RSK 001. 

                                                      
4 Gjeldende RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre med virkning fra 1 februar 

2011, og er gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og 

internasjonale prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit 

Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA).  
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Arkivsak-dok. 15/12791-5 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Drangedal kontrollutvalg 15.05.2017 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjon om barnevernet 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Forvaltningsrevisjonen ble bestilt av kontrollutvalget i sak 26/14. Tema barnevernet er i tråd med  

plan for forvaltningsrevisjon og er grunngitt i overordnet analyse. 

 
Rapporten omhandler forebyggende arbeid og oppfølging av fosterhjem og barn i fosterhjem.  

 

Problemstillingene rapporten tar opp er:  

 Hvordan er ressurssituasjonen i barneverntjenesten?  

 Har barneverntjenesten en forsvarlig organisering av sine tjenester?  

 I hvilken grad jobber barneverntjenesten forebyggende i samarbeid med andre instanser?  

 I hvilken grad gjennomfører barneverntjenesten en forsvarlig godkjenning og oppfølging av 

fosterhjem?  

 I hvilken grad får barn i fosterhjem en forsvarlig oppfølging av barneverntjenesten?  

 I hvilken grad sikres barn i fosterhjem en forsvarlig tilsynsordning?  

 

Funnene i rapporten danner grunnlaget for følgende anbefalinger på tiltak:  

 

Kommunen bør:  

 Treffe tiltak som sikrer at man har en tilfredsstillende internkontroll herunder en tydeligere  

rollefordeling mellom barnevernsleder og leder for Familiens hus.  

 Treffe tiltak som forankrer og formaliserer det forebyggende barnevernsarbeidet politisk  

og administrativt og i samarbeid med andre kommunale aktører.  

 Sikre at man har oppdaterte og tilgjengelige rutiner for arbeid med barn i fosterhjem.  

 Sikre at alle barn i fosterhjem får utarbeidet en omsorgsplan i tråd med lovens krav. 

 Sikre at alle barn i fosterhjem får en tilstrekkelig besøksfrekvens av barneverntjenesten.  

 Sikre at fosterforeldres egnethet dokumenteres.  

 Sikre at barn får uttale seg om valg av fosterhjem.  

 Sikre at tilsynsføreres egnethet dokumenteres.  
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Forvaltningsrevisor Geri Kaste Dahle fra Telemark kommunerevisjon IKS la frem rapporten for 

kontrollutvalget i møte 07.05.15 sak 14/15. 
 

Kontrollutvalget sendte følgende innstilling til kommunestyret.   

«Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Barneverntjenesten i Drangedal  

kommune» til orientering og ber rådmannen gi kontrollutvalget en tilbakemelding innen  

september 2015 om hvordan rapporten og spesielt hvordan internkontrollen i  

barneverntjenesten blir fulgt opp.» 

 

Kommunestyret behandlet rapporten i møte 11.06.2015, sak 41/15. Kontrollutvalgets innstilling ble 

enstemmig vedtatt. 

 

Kontrollutvalget fulgte opp forvaltningsrevisjonen i møtet 03.09.2016. I møtet orienterte 

kommunalsjef Hilde Molberg om status i saken og oppfølgingen av rapporten. Kontrollutvalget 

vedtok i møtet å få en ny orientering om status i arbeidet Mai 2016. 

 

Kommunalsjef Hilde Molberg orienterte kontrollutvalget om oppfølgingen av rapporten og svarte på 

spørsmål i møtet 12.05.2016. Rapportens anbefalinger var ikke fulgt opp på grunn av behovet for å 

prioritere blant annet utredning i forbindelse med eventuell sammenslåing av barnevernstjenesten i 

Kragerø. Kommunen trengte mer tid i påvente av avklaring med hensyn til eventuell sammenslåing 

av tjenesten. Kontrollutvalget vedtok i møtet å få en oppfølging av rapporten i møtet mai 2017. 

 

På bakgrunn av tidspress for saksbehandlere ble det avtalt at orienteringen ble utsatt til 

kontrollutvalgsmøtet i september.  

 
 

Saksopplysninger: 
Kommunalsjef Hilde Molberg kommer i møtet for å orientere kontrollutvalget om oppfølgingen av 

arbeidet med rapporten.  

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Forvaltningsrevisjonsrapport 717015 – Barneverntjenesten i Drangedal 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 15/12791 
Arkivkode  
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Drangedal kontrollutvalg 04.09.2017 19/17 

 

 

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjon om barnevernet 

 

 

Drangedal kontrollutvalg har handsama saken i møte 04.09.2017 sak 19/17 
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Sammendrag 
Bestilling og bakgrunn 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i sak 26/14. Tema barnevernet er i 

tråd med plan for forvaltningsrevisjon og er grunngitt i overordnet analyse.  

 

Denne rapporten omhandler forebyggende arbeid og oppfølging av fosterhjem og barn 

i fosterhjem. Vi undersøker også hvordan ressurssituasjonen er og hvordan tjenesten 

er organisert, herunder internkontroll.  

 

For å svare på problemstillingene har vi gjennomgått barneverntjenestens styrende 

dokumenter, rutiner og kommunalt overordnede dokumenter, gjennomført intervjuer, 

spørreundersøkelse blant kommunale samarbeidsparter og foretatt en 

mappegjennomgang av barn i fosterhjem. Vi har også gjennomgått mapper for 

tilsynsførere og mappe for fosterhjemsforeldre.  

 

Funn 

Hvordan er ressurssituasjonen i barneverntjenesten? 
Drangedal kommune har egen barneverntjeneste. Tall fra KOSTRA viser at kommuner 

på størrelse med Drangedal er omtrent delt på midten for hvorvidt de samarbeider 

med andre kommuner om barneverntjenesten.  

 

Drangedal bruker en relativt liten andel av kommunens netto driftsbudsjett til drift av 

barneverntjenesten. I 2013 brukte barneverntjenesten 2,8 % av kommunebudsjettet, 

mens tilsvarende tall for kommunegruppe 1 var 3,7 %. Av de kommunene vi har 

sammenliknet med er det kun Siljan som bruker en mindre andel (2 %).  

 

38 % av barneverntjenestens driftsbudsjett gikk i 2013 med til saksbehandling. Resten 

er fordelt på enten tiltak i hjemmet eller tiltak utenfor hjemmet. Av 

sammenligningskommunene er det kun Siljan som bruker en høyere andel på 

saksbehandling. 

 

Har barneverntjenesten en forsvarlig organisering av sine tjenester? 
Kommunen har valgt en todelt lederrollen for barneverntjenesten. Barnevernsleder 

har ansvar for den daglige driften av tjenesten, mens oppgaver relatert til 

internkontroll og samarbeid med eksterne er lagt til leder for Familiens hus. I praksis 

oppleves rollefordelingen mellom de to lederne som uklar.  
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Kommunen har utarbeidet et eget internkontrolldokument hvor hensikten var å rette 

opp avvik gitt i av fylkesmannen etter tilsyn i 2012. Dersom dette dokumentet/denne 

planen hadde vært oppdatert og fulgt opp i praksis, ville barneverntjenesten i stor grad 

hatt en forsvarlig organisering av sine tjenester. Vi har funnet følgende mangler ved 

organiseringen av barneverntjenesten: 

 

 Barneverntjenesten har i liten grad skriftliggjort mål for tjenesten og mål for 

forbedringsarbeidet. 

 Organiseringen er angitt i internkontrolldokumentet, men er utdatert i forhold 

til situasjonen i 2014/2015. 

 Det er ikke skriftliggjort hvem som har ansvar for å informere om endringer i 

regelverk.  

 Barneverntjenesten har ikke skriftlig oversikt over de ansattes kompetanse og 

hva den enkelte har fått av opplæringstiltak. 

 Det er ikke iverksatt tiltak som kan sikre medvirkning fra oppdragstakere.  

 Barneverntjenesten gjør ikke bruk av erfaringer fra barn og foreldre til 

forbedring av tjenesten.  

 Barneverntjenesten har i liten grad gjennomført tiltak eller benyttet tilgjengelig 

informasjon i Familia for å skaffe oversikt over fare for svikt eller mangel på 

oppfyllelse av myndighetskrav.  

 Barneverntjenesten har ikke oppdaterte rutiner tilgjengelig for de ansatte.  

 Barneverntjenesten har ikke gjennomført en systematisk gjennomgang og 

løpende oppdatering av internkontrollsystemet.  

 

I hvilken grad jobber barneverntjenesten forebyggende i samarbeid med 
andre instanser? 

Barneverntjenesten jobber forebyggende i samarbeid med andre kommunale 

instanser. Vi vil imidlertid påpeke at: 

 barneverntjenesten burde ha forankret samarbeidet både politisk og 

administrativt og 

 at kontakten og samarbeidet andre kommunale instanser burde vært mer 

regelmessig og systematisk.  

 

Disse funnene kan ha medvirket til at mange ansatte i kommunale samarbeidsparter 

svarer i vår undersøkelse at de kan for lite om meldeplikt og omsorgssvikt og at dette 

kan ha ført til at det meldes for få saker til barneverntjenesten.  
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I hvilken grad gjennomfører barneverntjenesten en forsvarlig godkjenning og 
oppfølging av fosterhjem? 

Vi mener at barneverntjenesten i hovedsak gjennomfører en forsvarlig godkjenning og 

oppfølging av fosterhjem. Vi vil imidlertid påpeke følgende: 

 Barneverntjenesten kan i liten grad dokumentere at de har sikret at det gjøres 

en vurdering av fosterforeldrenes egnethet.  

 Vandelsattest innhentes ikke alltid og kommunen sikrer heller ikke godt nok at 

barn får uttale seg om valg av fosterhjem.  

 Det foreligger ikke fosterhjemsavtale med alle fosterhjemmene. De avtalene 

som forelå er heller ikke gjennomgått årlig.  

 Barneverntjenesten har ikke oppdaterte rutiner for arbeid med godkjenning og 

oppfølging av fosterhjem. 

  

I hvilken grad får barn i fosterhjem en forsvarlig oppfølging av 
barneverntjenesten? 

Vi vurderer at barn i fosterhjem i hovedsak får en forsvarlig oppfølging av 

barneverntjenesten. Vi har imidlertid funnet at ikke alle barna har fått utarbeidet en 

omsorgsplan etter de krav som gjelder, samt at ikke alle barna har fått tilstrekkelig 

besøksfrekvens av barneverntjenesten. Barneverntjenesten har ikke oppdaterte 

rutiner for oppfølging av barn i fosterhjem. 

 

I hvilken grad sikres barn i fosterhjem en forsvarlig tilsynsordning? 
Barneverntjenesten sørger for at barn i fosterhjem har tilsynsfører og at barna får 

oppfylt minstekravet til antall tilsyn. Barneverntjenesten kan ikke dokumentere at de 

har vurdert tilsynsførers egnethet. Barneverntjenesten har ikke oppdaterte rutiner for 

arbeid med tilsyn av barn i fosterhjem. 

 

Anbefalinger 
 

Vi mener at kommunen bør: 

 

 treffe tiltak som sikrer at man har en tilfredsstillende internkontroll herunder 

en tydeligere rollefordeling mellom barnevernsleder og leder for Familiens hus,  

 treffe tiltak som forankrer og formaliserer det forebyggende 

barnevernsarbeidet politisk og administrativt og i samarbeid med andre 

kommunale aktører, 

 sikre at man har oppdaterte og tilgjengelige rutiner for arbeid med barn i 

fosterhjem,  
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 sikre at alle barn i fosterhjem får utarbeidet en omsorgsplan i tråd med lovens 

krav,  

 sikre at alle barn i fosterhjem får en tilstrekkelig besøksfrekvens av 

barneverntjenesten,  

 sikre at fosterforeldres egnethet dokumenteres 

 sikre at barn får uttale seg om valg av fosterhjem 

 sikre at tilsynsføreres egnethet dokumenteres 

 

 

 

Skien, 23.04.15 

Telemark kommunerevisjon IKS 
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1 Innledning 
 

1.1 Kontrollutvalgets bestilling 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i sak 26/14. Tema barnevernet er i 

tråd med plan for forvaltningsrevisjon og er grunngitt i overordnet analyse. Her pekes 

det på at Drangedal har en relativt høy andel barn med tiltak innenfor 

barneverntjenesten, har relativt lave kostnader per barn og kort saksbehandlingstid. 

Det stilles spørsmål ved hvorvidt de har en ressurssituasjon som kan gå utover 

kvaliteten på tjenestene.  

 

I etterkant har barneverntjenesten hatt to tilsyn av Fylkesmannen. I 2012 omhandlet 

tilsynet blant annet undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak. I 2014 omhandlet 

tilsynet saksbehandling med fokus på blant annet tilbakemelding til melder og brukers 

medbestemmelse. Det foreligger ikke åpne avvik for noen av tilsynene.  

 

Denne rapporten omhandler forebyggende arbeid og oppfølging av fosterhjem og barn 

i fosterhjem. Vi undersøker også hvordan ressurssituasjonen er og hvordan tjenesten 

er organisert, herunder internkontroll.  

 

Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens § 77 nr. 4, jamfør forskrift 

om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel 3.  

 

1.2 Sentrale begreper 
 

Sentrale begreper i barneverntjenestens arbeid: 

 Melding: En melding til barneverntjenesten er informasjon om at et barn kan 

ha det vanskelig. Barneverntjenesten skal enten henlegge meldingen eller 

starte undersøkelse. 

 Undersøkelse: Barneverntjenesten foretar undersøkelser i familier for å finne 

ut om et barn på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har 

særlig behov for hjelp fra barneverntjenesten. 

 Hjelpetiltak: Tiltak som settes inn i hjemmet. Barnet bor fremdeles sammen 

med sine foreldre/foresatte, og hjelpetiltakene er frivillige. Hjelpetiltak kan 

også være frivillige plasseringer i fosterhjem og akuttplasseringer (i fosterhjem, 

institusjon eller beredskapshjem). 

 Omsorgstiltak: Tiltak som innebærer at barneverntjenesten har overtatt 

omsorgen for barnet. Barnet bor ikke sammen med sine foreldre/foresatte. 

 Barnevernstiltak: Samlebetegnelse på hjelpetiltak og omsorgstiltak. 
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I Drangedal kommune benyttes «barnevernet» og «barneverntjenesten» som begrep 

om hverandre når tjenenesten omtales. I kommunens årsmelding for 2013, på 

kommunens nettside og i nylig utarbeidet brosjyre om barneverntjenesten benyttes 

imidlertid «barneverntjenesten» som begrep. Denne begrepsbruken er også i tråd med 

faglig begrepsbruk hvor barnevernet deles inn i en statlig og en kommunal 

barneverntjeneste. I denne rapporten bruker vi «barneverntjenesten» som begrep når 

vi omtaler den kommunale barneverntjenesten.  

 

1.3 Problemstillinger og revisjonskriterier 
Rapporten handler om følgende problemstillinger: 

 Hvordan er ressurssituasjonen i barneverntjenesten1? 

 Har barneverntjenesten en forsvarlig organisering av sine tjenester? 

 I hvilken grad jobber barneverntjenesten forebyggende i samarbeid med andre 

instanser i kommunen? 

 I hvilken grad gjennomfører barneverntjenesten en forsvarlig godkjenning og 

oppfølging av fosterhjem? 

 I hvilken grad får barn i fosterhjem en forsvarlig oppfølging av 

barneverntjenesten? 

 I hvilken grad sikres barn i fosterhjem en forsvarlig tilsynsordning? 

 

Revisjonskriteriene2 i denne forvaltningsrevisjonen er utledet fra barnevernsloven med 

tilhørende forskrifter, rundskriv og veiledere. Kriteriene er angitt under hver 

problemstilling nedenfor, og er nærmere omtalt i vedlegg 2 til rapporten.  

 

1.4 Avgrensning 
Vi har avgrenset analysematerialet under problemstillingene om fosterhjem til kun 
barn som Drangedal kommune er omsorgskommune for.   
 

1.5 Metode og kvalitetssikring 
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført av forvaltningsrevisor Geir Kastet Dahle i 

perioden oktober 2014 til mars 2015. Oppdragsansvarlig er Kirsti Torbjørnson.  

 

                                                      
1 Denne problemstillingen er beskrivende og har ikke revisjonskriterier 

2 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området 

som skal undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar, 

konklusjonene som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere samsvar, avvik eller 

svakheter. 
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For å svare på problemstillingene har vi gjennomgått barneverntjenestens styrende 

dokumenter, rutiner og kommunalt overordnede dokumenter. Vi har hatt intervju av 

barnevernsleder og leder for Familiens hus. Vi har også innhentet noe informasjon fra 

rådmann. 

 

For å svare på spørsmål om forebyggende arbeid og samarbeid med andre instanser 

har vi gjennomført en spørreundersøkelse blant ansatte på skoler, barnehager, 

helsestasjon og PP-tjeneste.  

 

For å svare på spørsmål om fosterhjem har vi gjennomgått mappene for barn som har 

Drangedal kommune som omsorgskommune. Vi har også gjennomgått mapper for 

tilsynsførere og mappe for fosterhjemsforeldre.  

  

Valg av metode og tiltak for kvalitetssikring er omtalt nærmere i vedlegg 3 til 

rapporten. 

 

1.6 Høring 
Rapporten er sendt på høring 09.04.15. Høringen har ført til presiseringer i rapportens 

anbefalinger. Rådmannens høringsuttalelse ligger i vedlegg 1.  
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2 Hvordan er ressurssituasjonen i 
barneverntjenesten? 

 
Drangedal er en liten kommune med 4135 innbyggere. Kommunen har valgt å drive 

barneverntjenesten alene. Av kommuner på Drangedals størrelse er det langt mer 

vanlig å ha inngått et samarbeid med andre kommuner enn å drive det alene3. Totalt 

har kommunen 873 barn i alderen 0-17 år og 1 111 barn i alderen 0-22 år. 

Barneverntjenesten hadde 5 ansatte inkludert barnevernsleder fordelt på 4,3 årsverk. 

 

Vi har sammenlignet tall fra KOSTRA4 for Drangedal kommune med de øvrige 

kommunene i Grenland. Grenlandskommunene er valgt fordi det er nærområdet til 

Drangedal og fordi det er et av utredningsalternativene i kommunereformarbeidet. 

Utvalget er gjort i samråd med administrasjonen. Det er stort sprik mellom de valgte 

kommunene, og det er ikke forventet at de er fullt ut sammenlignbare på alle 

måleområder.  Der data har vært tilgjengelig, har vi tatt med tall for kommunegruppe 

1, hvor Drangedal og Siljan er med.  

 

2.1 Prioritering 
Drangedal kommune har netto driftsutgifter til barnevern som per innbygger utgjør kr 

8 680 (se figur 1). Av sammenligningskommunene er det kun Kragerø som har høyere 

utgifter med kr 10 651. Gjennomsnitt for kommunegruppe 1 er kr 9 326. Dersom man 

fordeler netto driftsutgifter per innbyggere i alderen 0-17 år plasserer Drangedal seg 

omtrent på samme nivå sammenlignet med de andre kommunene. Netto driftsutgifter 

for Drangedal beløper seg da til kr 1833.   

 

 

                                                      
3 Av landets kommuner har 43 % valgt å inngå et interkommunalt samarbeid. Av kommuner som har 

færre innbyggere enn Drangedal har 127 valgt et interkommunalt samarbeid mens 71 kommuner har 

valgt å forvalte barneverntjenesten alene. Dersom man ser på de 40 nærmeste kommunene målt etter 

innbyggertall har 26 valgt å samarbeide med andre kommuner (KOSTRA). 

4 KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir 

styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Tallmateriale fra KOSTRA er bearbeidet av Statistisk 

sentralbyrå. 
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Figur 1 Netto driftsutgifter til barnevern per innbygger og per innbygger 0-17 år, 2013, KOSTRA 

 
 

I 2013 brukte Drangedal kommune 2,8 % av kommunens netto driftsbudsjett til 

barneverntjenesten (se figur 2). Dette er relativt lite sammenlignet med de andre 

kommunene og kommunegruppe 1. Kun Siljan (2 %) bruker en lavere andel. Porsgrunn, 

Bamble og Skien bruker mellom 2,9 % og 3,3 % og kommunegruppe 1 bruker 3,7 % av 

kommunens netto driftsutgifter på barneverntjenesten.  

 
Figur 2 Netto driftsutgifter, barnevern, i % av totale netto driftsutgifter, 2013, KOSTRA 
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DRANGEDAL KRAGERØ BAMBLE SILJAN PORSGRUNN SKIEN KG 1
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 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, konsern  Enhet :
Kroner

2

2,8
2,9

3

3,3
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SSB 5deler netto driftsutgifter til barnevern inn i tre ulike KOSTRA-funksjoner. Funksjon 

244 er «saksbehandling», funksjon 251 er «tiltaket i hjemmet» og funksjon 252 er 

«tiltak utenfor hjemmet». Andelen som går med til saksbehandling er et uttrykk for 

hvor mye barneverntjenenesten bruker på å drifte tiltakene.  

 

I 2013 brukte barneverntjenesten i Drangedal 38 % av netto driftsutgifter til barnevern 

til saksbehandling. Kun Siljan brukte en høyere andel med 43 %. Både Kragerø (28 %), 

Bamble (37 %), Porsgrunn (32 %), Skien 34 % og kommunegruppe 1 (28 %) brukte en 

mindre andel av budsjettet på barneverntjenesten.  

 

 

 

2.2 Meldinger, undersøkelser og tiltak 
 

Meldinger 
Barneverntjenesten rapporterer halvårlig til Fylkesmann i Telemark på tall for 

meldinger, undersøkelser og tiltak. I 2013 mottok barneverntjenesten i Drangedal 25 

meldinger, mot 54 meldinger i 2012. I 2014 mottok barneverntjenesten henholdsvis 20 

og 29 meldinger i første og andre halvår.  

 

Barneverntjenesten henla 7 meldinger i 2012 og 3 meldinger i 2013. I første halvår 

2014 er 8 meldinger henlagt, noe som er i tråd med at antall meldinger har økt. I 

kommunens årsmelding for 2013 står det at nedgangen «ikke gjenspeiler seg i de 

andre kommunene i Telemark hvor det stort sett er oppgang i antall 

bekymringsmeldinger. Barneverntjenesten har ingen god forklaring på hvorfor 

nedgangen er så stor». Dersom man tar antall meldinger og trekker fra antall 

meldinger som henlegges, så får man et tall for hvor mange saker som går videre til 

undersøkelse. For tidsperioden 2010 til 2014 gir dette følgende tall: 25, 22, 13, 9 og 12.  

 

                                                      
5 Statistisk sentralbyrå 



19/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjon om barnevernet - 15/12791-5 Oppfølging av forvaltningsrevisjon om barnevernet : Forvaltningsrevisjon Bernevernet Drangedal kommune.pdf

Barneverntjenesten i Drangedal  

 
Telemark kommunerevisjon IKS 

7 

Figur 3 Antall mottatte og henlagte meldinger, 2012-2014, rapportert til Fylkesmannen i Telemark 

 
 

Undersøkelser 
En sentral del av barneverntjenestens arbeid er å gjennomgå meldinger til 

barneverntjenesten og foreta undersøkelser i saker hvor det er rimelig grunn til å anta 

at det foreligger forhold som kan gi grunn til barnevernstiltak. I avsnittet over er det 

tydelig at fra og med 2012 til og med første halvår 2014 har det det vært en nedgang i 

antall igangsatte undersøkelser. Tall fra KOSTRA i perioden 2010 til 2013 viser at 

Drangedal fram til og med 2012 hadde stigende, og relativt mange undersøkelser 

sammenlignet med de andre kommunene. I 2012 ble det foretatt undersøkelser for 6 

% av barn i alderen 0-17 år. I 2013 var andelen falt til 2,4 %. Sammenlignet med de 

øvrige kommunene er dette svært lavt. Laveste andel for sammenligningskommunene 

er 4,1 % og høyest er 6 %. Gjennomsnitt for kommunegruppe 1 er 4,7 %.  
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Figur 4 Prosentandel barn i alderen 0-17 år med undersøkelser, KOSTRA 

 
 

Tiltak 
I 2013 førte 60 % av undersøkelsene i Drangedal til tiltak. Dette var en høyere andel 

enn i øvrige grenlandskommuner og i kommunegruppe 1. I 2012 hadde Drangedal en 

nedgang og fikk lavest andel tiltak med 36 %, mens man i 2010 og 2011 hadde høyest 

andel med henholdsvis 67 % og 74 %. 

 

Drangedal kommune har i perioden 2010 til 2013 hatt relativt mange barn med 

barnevernstiltak. Trenden har vært sterkt fallerende siden 2011, da hele 9 av 100 barn 

Drangedal hadde tiltak. I 2013 er andelen barn med barneverntiltak falt til 6,6 %. Dette 

er fortsatt mye sammenlignet med sammenligningskommunene. Kun Kragerø (8,4 %) 

har en høyere andel, mens de øvrige kommunene har mellom 5,1 % og 6 % andel barn 

med barnevernstiltak. Kommunegruppe 1 hadde i 2013 en andel på 6,2 % 
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Figur 5 Prosentandel barn i alderen 0-17 år med barnevernstiltak, 2013, KOSTRA 

 
 

 

Det har vært fattet få vedtak om iverksetting av barnevernstiltak i Drangedal (se tabell 

1). Antallet er redusert fra 9 saker første halvår 2012 til 3 saker første halvår 2014. I 

andre halvår 2012 ble to saker konkludert og sendt til fylkesnemnda for avgjørelse. De 

øvrige rapporteringene viser at ingen saker ble sendt til fylkesnemnda.  

 
Tabell 1 Antall tiltak i absolutte tall, Drangedal, halvårsrapport til Fylkesmann 

Vedtak/halvår 30.06.12 31.12.12 30.06.13 31.12.13 30.06.14 

Vedtak om tiltak 9 5 7 7 3 

Saker  sendt til fylkesnemnda 0 2 0 0 0 

 

 

Totalt hadde Drangedal 52 barn med hjelpetiltak i løpet av 2013 (se tabell 2). Dette er 

en betydelig nedgang fra de foregående årene, hvor man iverksatte gjennomførte 

mellom 63 og 74 hjelpetiltak i løpet av året. Drangedal har gjennomført 6 

omsorgstiltak i 2013, noe som er 2 mer enn i 2012. I 2010 og 2011 gjennomførte 

barnverntjenesten henholdsvis 7 og 5 omsorgstiltak.   

 
Tabell 2 Antall gjennomførte hjelpetiltak og omsorgstiltak i Drangedal, KOSTRA 
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Barn med bare hjelpetiltak i løpet av året 63 74 71 52 

Barn med omsorgstiltak i løpet av året 7 5 4 6 
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2.3 Produktivitet 
Antall barn som mottar tiltak fra barneverntjenesten i Drangedal er få. I 2013 mottok 

52 barn hjelpetiltak og 6 barn omsorgstiltak. Det finnes mange hjelpetiltak som er dyre 

(som eksempel betaling av barnehageplass) og noen som er rimelige (som eksempel 

veiledningstime). Med få tiltak vil det kunne være skjevheter i hva slags type tiltak som 

er iverksatt. Vi mener likevel at det er interessant å måle Drangedal kommune opp 

mot grenlandskommunene, men at man skal være bevisst at det kan være skjevheter i 

type tiltak som ligger til grunn slik at enhetskostnaden kan gi et feilaktig bilde.   

 

Barneverntjenesten i Drangedal brukte i 2013 kr 33 311 per barn med hjelpetiltak (se 

figur 6). Dette er en stor økning fra 2012 hvor tilsvarende tall var kr 20 790. 

Sammenlignet med grenlandskommunene er dette på samme nivå som Bamble, mens 

Kragerø kommune har kr 37 393 i driftsutgifter per barn. De øvrige kommunene hadde 

lavere utgifter. Vi har tidligere sett at 2013 kan være et skifte for Drangedal med 

markant færre barn med hjelpetiltak. Dette fallet i 2013 er med på å forklare hvorfor 

enhetskostnaden for barn med hjelpetiltak har økt såpass som det har gjort fra 2012 til 

2013. 

 
Figur 6 Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barneverntjenesten (funksjon 251), 2013, KOSTRA 

 
 

Iverksetting av omsorgstiltak er betydelig dyrere for kommunene enn hjelpetiltak. 

Figur 7 viser brutto driftsutgifter per barn som har omsorgstiltak utenfor hjemmet. 

Drangedal hadde i 2013 kr 304 846 i driftsutgifter per barn til denne målgruppa. Kun 

Siljan hadde lavere kostnader per barn med kr 256 800. De øvrige 

grenlandskommunene hadde mellom kr 314 839 og kr 364 441 i 2013. Drangedal 
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hadde kr 169 722 i 2010 og har steget jevnt fram til 2013. De øvrige kommunene har i 

stor grad sammenfallende mønster.  

 
Figur 7 Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barneverntjenesten (funksjon 252), KOSTRA 

 
 

 

2.4 Oppsummering 
Drangedal kommune har egen barneverntjeneste. Tall fra KOSTRA viser at kommuner 

på størrelse med Drangedal er omtrent delt på midten for hvorvidt de samarbeider 

med andre kommuner om barneverntjenesten.  

 

Drangedal bruker en relativt liten andel av kommunens netto driftsbudsjett til drift av 

barneverntjenesten. I 2013 brukte barneverntjenesten 2,8 % av kommunebudsjettet, 

mens tilsvarende tall for kommunegruppe 1 var 3,7 %. Kun Siljan bruker en mindre 

andel (2%). 38 % av barneverntjenestens driftsbudsjett gikk i 2013 med til 

saksbehandling. Resten er fordelt på enten tiltak i hjemmet eller tiltak utenfor 

hjemmet. Av sammenligningskommunene er det kun Siljan som bruker en høyere 

andel på saksbehandling. 
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3 Organisering av barneverntjenesten 

Har barneverntjenesten en forsvarlig 
organisering av sine tjenester? 

3.1 Revisjonskriterier 
Revisjonskriterier er hentet fra internkontrollforskriften og er gjengitt i hvert avsnitt 
under. 
 
 

3.2 Organisering og styring 

Barneverntjenesten skal beskrive hvordan barneverntjenesten er organisert, samt 
barneverntjenestens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet. 
Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt 
 

3.2.1 Organisering og fullmakter 
Drangedal kommune er organisert med tre resultatorienterte sektorer. Dette er  

 Plan, næring og kultur,  

 Oppvekst og undervisning og  

 Helse og velferd.  

Under sistnevnte sektor er Familiens hus organisert. Dette er en enhet med ansvar for: 

 helsestasjon,  

 dagaktivitetssenteret (er en del av avdelingen for rus og psykiatri) 

 rus og psykiatrien,  

 barnevern, 

 Tippen ungdomsklubb og  

 ansvar for støttekontakttjenester i kommunen. 

 

Fram til 2012 var leder for Familiens hus også leder for barneverntjenesten. Nestleder 

på kontoret fikk fra desember 2012 lederansvaret for barneverntjenesten. Ansvar for 

økonomi og personal ble ikke overført til barnevernslederen. I perioden mai 2013 til 

august 2014 hadde hun permisjon fra stillingen. Leder for Familiens hus hadde da 

ansvaret for barneverntjenesten i denne perioden. Deler av denne perioden var også 

han i permisjon. Dette ble løst ved at han jobbet gradert og var ellers tilgjengelig på 

telefon.  

Når det nedenfor vises til «lederne» er det leder for Familiens hus og leder for 

barneverntjenesten det vises til. 
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Det er gitt skriftlige delegasjonsfullmakter fra rådmannen til sektorlederne og 

stabslederne. I følge årsbudsjett for 2014 skal det være utarbeidet 

delegasjonsfullmakter fra sektorlederne til de ulike avdelingene, herunder leder for 

Familiens hus. Vi har fått tilgang til et slikt dokument hvor gyldigheten er gitt fra 

01.04.12 til 31.12.13. I dokumentet er det beskrevet at leder av Familiens hus også er 

barnevernleder.  

Under deler av denne tidsperioden har leder for Familiens hus delegert ansvar for 

barneverntjenesten til barnevernleder. Av dokumentet kan man lese at lov om 

barneverntjenester med tilhørende forskrifter er delegert til barnevernsleder ved 

navn6. Administrasjonen har per 08.12.14 ikke utarbeidet et påfølgende 

delegasjonsfullmaktdokument. I følge leder for Familiens hus er han og deretter 

sektorleder stedfortreder for barnevernleder. Dette er ikke skriftliggjort.   

Det er utarbeidet et delegeringsdokument som gir barnevernsleder ved navn 

myndighet til å anvise til utbetaling på konto 1474 – bidrag, ansvar 1351 – 

barneverntjenesten. Dokumentet er datert 28.08.14 ved sektorleder/kommunalsjef 

helse og velferd og løper uten sluttdato. 

 

Drangedal kommune utarbeider ikke stillingsbeskrivelser, men ansatte kan utarbeide 

en arbeidsbeskrivelse dersom man ønsker det. En slik arbeidsbeskrivelse er ikke 

utarbeidet for leder for Familiens hus, barnevernleder eller for de ansatte ved 

barneverntjenesten. 

3.2.2 Styring 
I følge årsbudsjett for 2013 og 2014 har kommunen vedtatt et plan- og styringssystem 

basert på resultatledelse og balansert målstyring (BMS). Sektorlederne mottar 

rapporter fra sine ledere hver måned i BMS, der det rapporteres på økonomi og 

sykefravær. Dataene tas ut elektronisk. I årsbudsjett for 2013 og 2014 står det at 

rådmann legger stor vekt på å myndiggjøre de tjenesteproduserende enhetene. Dette 

forutsetter igjen en stor grad av tilbakerapportering gjennom året, både til 

sektorledere, rådmann og til formannskapet. Barneverntjenesten bruker i liten grad 

dette systemet. I følge leder for Familiens hus blir det informert særskilt  

 

Barneverntjenesten har i 2012 utarbeidet et dokument som heter «Internkontroll for 

Barneverntjenesten i Drangedal Kommune». Dokumentet er ikke datert. Her er det gitt 

tre generelle mål for tjenesten: 

 Sikre barn i Drangedal gode oppvekstkår 

 Alle barneverntjenestens oppgaver skal utføres innen fastsatte tidsfrister 

                                                      
6 Delegasjonen er gitt fra sektorleder Hilde Molberg til leder for Familiens hus ved Ole Ivar Luggens  
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 Sørge for godt barnevernfaglig arbeid på alle stadier 

 

Ingen av lederne uttrykker at disse målene er styrende for det løpende 

barnevernsarbeidet. Barneverntjenestens oppgaver er også listet opp i 

internkontrolldokumentet. Her står det blant annet at man skal utarbeide årsrapporter 

som sendes enhetsleder og rådmann innen utgangen av januar hvert år. Dette er ikke 

gjennomført. 

 

Barneverntjenesten rapporterer innspill til kommunens årsmelding. I kommunens 

årsmelding for 2012 og 2013 er det et kort avsnitt om barneverntjenesten. Ut over 

dette lager barneverntjenesten ikke skriftlige rapporter om virksomheten. I stedet gis 

det i stor grad muntlig informasjon om eventuelle endringer eller hendelser som 

oppstår. Leder for Familiens hus eksemplifiserer dette med at dersom kommunen 

mottar et barn som skal plasseres så tas det opp med rådmann. Store ekstrautgifter og 

informasjon om overforbruk blir rapportert muntlig til kommunalsjef.  

 

I 2013 var barneverntjenesten med i et effektiviseringsnettverk i regi av KS. Det er ikke 

laget noen planer eller mål for forbedringsarbeid i etterkant dette.  

 

Leder for Familiens hus uttrykker at han fra og med høsten 2014 har fått frigjort 

arbeidskapasitet. Mye av dette skal skyldes at han ikke lenger har det daglige ansvaret 

for barneverntjenesten.  Han vil derfor fra neste år av utarbeide en virksomhetsplan 

for barneverntjenesten. Dette er ikke skriftliggjort i planer for 2015.  

 

 

3.3 Tilgang til og kunnskap om regelverk  

Barneverntjenesten skal sikre at arbeidstakerne har tilgang til og kunnskap om 
aktuelle lover og forskrifter som gjelder for barneverntjenesten 
 

Drangedal kommune har i flere år benyttet Qualitymanager+ (QM+)7 som kontroll- og 

kvalitetssystem. I Internkontrolldokumentet står det at det skal lages linker til 

relevante lover og forskrifter.  I følge barnevernleder er dette gjennomført.   

 

I følge barnevernleder har alle ansatte ved barneverntjenesten abonnement på 

lovdata, og har på den måten en oppdatert versjon av lov om barneverntjenester og 

tilhørende forskrifter tilgjengelig. Barneverntjenesten har utarbeidet skriftlige rutiner. 

                                                      
7 QM+ er et verktøy som kan benyttes til oppdatering og forankring av rutiner, risikoanalyse, 

kompetansekartlegging, avvikshåndtering samt andre deler som inngår i et godt internkontrollsystem.   
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Disse er sist skrevet ut og gjort tilgjengelig i papirversjon for de ansatte i 2012. 

Barneverntjenesten har også elektroniske rutiner, men det er ifølge barnevernleder 

vanskelig å spore hvilken versjon som er den mest oppdaterte. Disse brukes i liten grad 

av de ansatte.  

 

I internkontrolldokumentet står det at barnevernleder har hovedansvar for å følge 

med i endringer i lov og regelverk og videreformidle dette via e-post, møter eller tilbud 

om opplæringstiltak, slik at ansatte fortløpende blir gjort kjent med endringer. I følge 

barnevernleder mottar hun løpende informasjon både fra BUF-etat og Fylkesmannen 

om relevante endringer i lov og forskrift. Viktige endringer blir tatt opp til diskusjon i 

ukentlige fagmøter med de ansatte i barneverntjenesten. Møtereferat i «blåboka» 

beskriver tiltak for å møte eventuelle endringer. Dersom man ikke deltok eller det 

senere er behov for å se hva slags praksis man har blitt enige om, så kan man slå opp i 

«blåboka».  I følge barnevernsleder er «blåboka» ikke lenger i bruk fra 1. januar 2015. 

Det skal fra 2015 lages elektroniske referat som lagres slik at disse kan leses av ansatte 

i etterkant.  

 

I forbindelse med tilsyn i 2012 ble det utarbeidet en rutine for ukentlig fagmøte. 

Rutinen gir detaljert informasjon om hva som skal tas opp i møtet. Eventuelle 

endringer i lov og forskrift er ikke nevnt som tema i møtene.  Barnevernleder opplyser 

at praksis for oppdatering av rutiner ikke er skriftliggjort.  

 

 

3.4 Kompetanse og opplæring 

Barneverntjenesten skal sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og 
ferdigheter innenfor fagområdet, samt om barneverntjenestens internkontroll 
 

I følge tall fra KOSTRA har 4,1 årsverk av 4,3 årsverk fagutdanning i 2013. Alle ansatte 

er i utgangspunktet generalister, bortsett fra en ansatt som ivaretar oppgaver knyttet 

til barn i fosterhjem. Leder for Familiens hus anser det som sitt ansvar å sørge for at de 

ansatte ved barneverntjenesten har tilstrekkelig kompetanse for å utføre sitt arbeid. 

Det er barnevernleders ansvar å sørge for at de ansatte utfører arbeidet i samsvar med 

lov og forskrift.  

 

Leder for Familiens hus/barnevernleder skal ifølge delegasjonsreglementet sørge for at 

det årlig utarbeides rullerende kompetanseutviklingsplan. Sektorleder skal godkjenne 

kompetanseplanen. Det er ikke utarbeidet en slik plan for barneverntjenesten og det 

finnes heller ingen skriftlig oversikt over gjennomførte opplæringstiltak og hva den 

enkelte har fått av opplæring.   
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I internkontrolldokumentet står det at virksomhetens kompetansebehov skal vurderes 

med jevne mellomrom. Dette skal gjøres ved at faktisk kompetanse vurderes opp mot 

behov for kompetanse. Videre skal den enkelte registrere sin kompetanse elektronisk i 

eget verktøy. Barnevernleder har i internkontrolldokumentet fått dette ansvaret. Per 

desember 2014 var det kun leder for Familiens hus som hadde registrert sin 

kompetanse. Leder for Familiens hus mener at han har oversikt over kompetansen i 

barneverntjenesten, men at den ikke er skriftliggjort.  

 

Leder for Familiens hus ønsker å prioritere etterutdanning i stedet for små kurs. Dette 

speiles også i internkontrolldokumentet hvor det er et mål at «alle medarbeidere som 

har hatt større enn 50 % fast stilling i fem år skal få tilbud om å ta en relevant 

videreutdanning på deltid». Per desember 2014 er det ingen ansatte som oppfyller 

vilkåret om ansettelsestid.  

 

Leder for Familiens hus vurderer kurs gitt av Fylkesmannen som veldig nyttig, og både 

han og barnevernleder deltar på barnevernledersamlingene 8som Fylkesmann holder 

for kommunene i Telemark.  

 

Alle ansatte i barneverntjenenesten har i tillegg til ukentlige fagmøter, en ukentlig 

individuell veiledning med barnevernleder. Her blir aktuelle problemstillinger for den 

enkelte saksbehandler drøftet.  Barnevernleder beskriver dette som gode arenaer for å 

heve den faglige kompetansen hos de ansatte.  

 

I forbindelse med tilsyn fra Fylkesmannen i 2012 fikk alle ansatte en gjennomgang av 

internkontrollsystemet. Dette er ikke gjennomført i 2013 og i 2014. Som følge av 

Fylkesmannens tilsyn i 2014 ble det gjennomført et kompetanseutviklingsprogram i 

juridisk metode for alle ansatte i desember 2014.  

 

 

 

3.5 Medvirkning  

Barneverntjenesten skal sørge for at arbeidstakerne og oppdragstakerne9 medvirker 
slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes 
 

                                                      
8 To kurs i året, samt tre årlige barnevernledersamlinger. 

9 ” Oppdragstakere” omfatter bl.a. fosterforeldre, tilsynsførere i fosterhjem, tilsynsfører/veileder i 
hjemmet, støttekontakter og andre som kommunen måtte benytte til utføring av oppgaver på 
barnevernområdet (forskrift om internkontroll). 
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De ansatte i barneverntjenesten skal ifølge internkontrolldokumentet medvirke i ulike 

prosesser i internkontrollarbeidet. 

 

De ansatte har mulighet til å medvirke faglig gjennom ukentlige fagmøter og 

enesamtaler med barnevernleder. I følge barnevernleder er dette arenaer hvor de 

ansatte kan komme med sine synspunkter på hvordan lov og forskrift skal tolkes og 

hvordan praksis bør være. I rutinen for gjennomføring av fagmøter står det at man kan 

melde saker opp til fagmøter gjennom den ukentlige individuelle saksveiledningen. 

 

I internkontrolldokumentet står det at det skal foreligge rutiner for informasjonsflyt 

internt. Dette er ikke utarbeidet. Det er ikke mulig å sende referat fra fagmøter ut til 

orientering i etterkant av møter. Endringer av rutiner skjer uten at det er styrende 

dokument som fanger opp dette.  

 

Ved gjennomføring av en risikovurdering i 2012 (se avsnitt 3.7) ble ansatte bedt om å 

gjøre en vurdering. Svarene fra undersøkelsen ble ikke sammenfattet og drøftet med 

de ansatte i etterkant.  

 

I internkontrolldokumentet er det angitt at barneverntjenesten skal systematisere 

tilbakemeldinger fra oppdragstakere, samt iverksette undersøkelser og registrere 

samarbeidspartnernes oppfatning av samarbeidet. Dette er ikke gjennomført. I følge 

leder for Familiens hus gjennomføres det en avslutningssamtale med fosterforeldre. En 

tilsvarende samtale blir ikke avholdt med tilsynsførere og støttekontakter.   

 
 

3.6 Gjøre bruk av erfaringer fra barn og foreldre 

Barneverntjenesten bør gjøre bruk av erfaringer fra barn og foreldre til forbedring av 
barneverntjenesten. 
 

I internkontrolldokumentet står det at man skal gjennomføre brukerundersøkelser og 

registrere og systematisere informasjon gitt av barn og foreldre.  

 

Ved tilsynet i 2012 påpekte Fylkesmannen at man ikke innhentet erfaringer fra barn og 

foreldre i forbedringsarbeidet. Barneverntjenesten skriver i svar til Fylkesmannen at 

man hadde som mål å utarbeide spørreskjema med spørsmål til barn og foresatte som 

skulle tas i bruk fra 2013. Spørreskjemaet skal benyttes ved oppsummering av 

undersøkelser. Dataene fra undersøkelsen skal håndteres i ledermøter.  

 

I 2013 var barneverntjenesten med i et effektiviseringsnettverk i regi av KS. Det ble i 

den forbindelse iverksatt en brukerundersøkelse hvor både barn og foreldre var 
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målgruppe. Omtrent 20 % av respondentene svarte på undersøkelsen, som ble 

sluttført i januar 2014. Det ble ikke iverksatt tiltak for å systematisere de innkomne 

svarene og det ble heller ikke iverksatt tiltak som konsekvens av undersøkelsen.  

Barneverntjenesten involverer ikke barn og foreldre på andre måter for å forbedre 

barneverntjenesten10, men det at barneverntjenesten er samorganisert under 

Familiens hus kan medføre at barneverntjenesten indirekte får informasjon om barn 

og foreldre gjennom disse instansene. Vi har ikke undersøkt i hvilken grad dette har 

betydning for barn og foreldres medvirkning for forbedring av barneverntjenesten.  

 

3.7 Risikovurdering 

Barneverntjenesten skal skaffe oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det 
er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. 
 

I årsbudsjett for 2013 står det at kommunen fra 2012 har innført krav om at alle 

avdelinger gjennomfører årlige HMS-risikokartlegginger. Risikovurdering av om 

myndighetskrav etterleves er ikke nevnt.  

 

I internkontrolldokumentet står risikovurdering nevnt, og at man skal ha rutiner for å 

avdekke områder der det er fare for svikt, samt at barneverntjenesten skal ha 

sjekklister. Tiltakene er ikke nærmere utdypet.  

 

I september/oktober 2013 ble det gjennomført en risikokartlegging av hele Drangedal 

kommune, herunder barneverntjenesten. Kartleggingen omhandler i stor grad sentrale 

HMS-områder. Under temaer som «håndtering av personopplysninger», 

«organisatoriske forhold ved institusjon/kontorarbeidsplass» og «fysiske forhold – 

Behandlingsrom, møterom ol på base/fast arbeidssted» er oppfyllelse av 

myndighetskrav berørt. Herunder er enkelte områder markert med omfattende skade 

og hyppig forekomst (rød markering). Det ble ikke gjort grep for å oppsummere og 

kartlegge resultater av undersøkelsen, og ledelsen har heller ikke igangsatt tiltak som 

følge av kartleggingen.  

 

I følge ledelsen er saksbehandlingssystemet Familia et verktøy for å avdekke mangel på 

oppfyllelse av myndighetskrav. Saksbehandlingsfrister, henleggelser, utarbeidelse av 

tiltaksplaner og omsorgsplaner etc. kan spores her. Familia er imidlertid ikke ment som 

et fullverdig risikovurderingsverktøy som kan avdekke kvalitative brudd på lov og 

                                                      
10 Vi ser her bort i lovkrav om at barn og foreldre skal ha uttalerett med mer i forbindelse med 

barnevernfaglig vurderinger så som utarbeidelse av tiltaksplaner, iverksetting av hjelpetiltak, valg av 

fosterhjem med mer.  
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forskrift. Barnevernleder sier at hun har kontroll over sentrale parametere i Familia og 

tar derfor i liten grad ut statistikk som kan genereres i Familia. 

 

Verken barnevernleder eller leder for Familiens hus har iverksatt andre 

risikovurderende tiltak.   

 

 

3.8 Avvikshåndtering 

Barneverntjenesten skal utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre 
nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp 
og forebygge overtredelse av barnevernlovgivningen 
 

Avvikshåndtering er sentralt i all internkontroll.  I internkontrolldokumentet står det at 

alle ansatte skal rapportere avvik ved brudd på lov og forskrift og at ledelsen skal følge 

opp avviksmeldinger  

 

Ansatte i barneverntjenesten har fått opplæring i avviksregistrering i QM+ i 2012.  

Leder for Familiens hus opplyser at lederne i liten grad har hatt fokus på dette overfor 

de ansatte.   

 

Det er leder for Familiens hus som skal motta avvikene. Leder for Familiens hus har 

ikke sett rutiner for avvikshåndtering og vet heller ikke om kommunen har rutiner for 

dette. 

 

Det var registrert seks avvik for Familiens hus i QM+ per 04.12.14. Første innregistrerte 

avvik var i september 2013. Ett av avvikene omhandler fare for brudd på taushetsplikt 

pga innretning og manglende lydisolering på samtalerom. Som et midlertidig tiltak har 

hovedverneombudet plassert en radio i gangen for å overdøve samtaler fra rommet.  

Det er ikke besluttet eller iverksatt varig lukking av avviket, men saken er likevel lukket 
i QM+. 

3.9 Overvåking og gjennomgang av internkontrollen 

Barneverntjenesten skal foreta systematisk overvåking og gjennomgang av 
internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig 
forbedring i barneverntjenesten. 
 

I internkontrolldokumentet står det at man regelmessig skal undersøke at praksis er i 

samsvar med rutiner og prosedyrer. Tiltak som skal etableres er blant annet intern 

revisjon, med gjennomgang av resultater fra revisjonen i internmøter og iverksetting 

av korrigerende tiltak. Det er ikke angitt noen syklus for dette.  
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Internkontrolldokumentet ble utarbeidet etter tilsyn fra fylkesmannen i 2012, og 

bygger på en gjennomgang av internkontrollen den gang. Ledelsen for 

barneverntjenesten har ikke sørget for at det er gjort systematisk gjennomgang av 

internkontrollen etter dette.  

 

Leder for Familiens hus mener at overvåking og gjennomgang av internkontroll i stor 

grad blir ivaretatt gjennom tilsyn fra Fylkesmann og kommunerevisjonen. Siden 2007 

har Fylkesmann hatt tre tilsyn av barneverntjenesten.  

 

 

3.10 Revisors vurdering av barneverntjenestens organisering 

Barneverntjenesten skal beskrive hvordan barneverntjenesten er organisert, samt 
barneverntjenestens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet. 
Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt 
Ansvarsdelingen mellom leder for Familiens hus og barneverntjenesten synes uklar og 

er ikke skriftliggjort. Organiseringen er angitt i internkontrolldokumentet, men er 

utdatert i forhold til situasjonen i 2014/2015. 

 

Barneverntjenesten har i liten grad skriftliggjort mål for tjenesten og mål for 

forbedringsarbeidet. I internkontrolldokumentet fra 2012 er det utarbeidet noen 

generelle mål for barneverntjenesten, men disse er generelle og vanskelig å styre 

etter. Barneverntjenesten var i 2013 med i et effektiviseringsnettverk i regi av KS. Det 

er ikke laget noen planer eller mål for forbedringsarbeid i etterkant dette.  

 

Barneverntjenesten skal sikre at arbeidstakerne har tilgang til og kunnskap om 
aktuelle lover og forskrifter som gjelder for barneverntjenesten 
Ansatte ved barneverntjenesten har tilgang på oppdaterte lover og forskrifter gjennom 

Lovdata og linker i QM+. Det er ikke skriftliggjort hvem som har ansvar for å informere 

om endringer i regelverk.  

Barneverntjenesten skal sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og 
ferdigheter innenfor fagområdet, samt om barneverntjenestens internkontroll 
Barneverntjenesten sørger i stor grad for at ansatte har tilstrekkelige kunnskap og 

ferdigheter på det barnevernfaglige området samt kunnskap om barneverntjenestens 

internkontroll.  

 

Barneverntjenesten har ikke skriftlig oversikt over de ansattes kompetanse og hva den 

enkelte har fått av opplæringstiltak. I et kortsiktig perspektiv med få ansatte og få 
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utskiftninger er ikke dette nødvendigvis et stort problem, men ved endringer og over 

tid er dette uheldig.  

 

 

Barneverntjenesten skal sørge for at arbeidstakerne og oppdragstakerne medvirker 
slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes 
Barneverntjenesten har skriftliggjort at de skal sikre medvirkning, men gjennomfører 

dette i varierende grad. I praksis er det delvis sikret medvirkning fra de ansatte 

gjennom internmøter og enesamtaler med ansatte. Det er ikke iverksatt tiltak som kan 

sikre medvirkning fra oppdragstakere.  

 

 

Barneverntjenesten bør gjøre bruk av erfaringer fra barn og foreldre til forbedring av 
barneverntjenesten 
Barneverntjenesten gjør ikke bruk av erfaringer fra barn og foreldre til forbedring av 

tjenesten.  

 

Barneverntjenesten skal skaffe oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det 
er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav 
Barneverntjenesten har i liten grad gjennomført tiltak eller benyttet tilgjengelig 

informasjon i Familia for å skaffe oversikt over fare for svikt eller mangel på oppfyllelse 

av myndighetskrav.  

 

Det er gjennomført en HMS-kartlegging som berører enkelte risikoområder knyttet til 

regelverkskrav. Identifiserte fareområder er imidlertid ikke fulgt opp i etterkant.  

 

Barneverntjenesten skal utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre 
nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp 
og forebygge overtredelse av barnevernlovgivningen 
Barneverntjenesten har rutine for avviksregistrering gjennom QM+ og de ansatte har 

fått opplæring i dette. Revisor fant kun ett registrert avvik noe som kan tyde på at 

opplæring og fokus på viktigheten av avviksregistrering ikke har vært tilstrekkelig. Det 

registrerte avviket er heller ikke håndtert på en tilfredsstillende måte.  

 

Barneverntjenesten har ikke et godt system sikrer at det foreligger en oppdatert 

versjon av rutiner som sikre at man følger barnevernlovgivningen. I praksis har derfor 

ikke barneverntjenesten rutiner som benyttes. 
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Barneverntjenesten skal foreta systematisk overvåking og gjennomgang av 
internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig 
forbedring i barneverntjenesten. 
Etter tilsyn i 2012 gjorde kommunen en gjennomgang av internkontrollen og 

utarbeidet et internkontrolldokument. Det er ikke foretatt ytterligere gjennomgang av 

internkontrollen etter dette.  

 

Plikten til systematisk overvåkning og gjennomgang hviler på kommunen, og er en del 

av kommunens interne kontroll. Det er ikke tilstrekkelig til å møte dette kravet dersom 

kommunen begrenser systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen til 

aktivitet rundt myndighetstilsyn eller andre kontrolltiltak som er styrt av andre.  
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4 Forebygging 

I hvilken grad jobber barneverntjenesten 
forebyggende i samarbeid med andre instanser? 

4.1 Revisjonskriterier 
 

 Det forebyggende arbeidet bør være forankret både politisk og administrativt. 

 Barneverntjenesten bør sikre at andre kommunale instanser som jobber med 

barn og unge har tilstrekkelig kunnskap om informasjonsplikten, meldeplikten 

og om barneverntjenestens tilbud 

 

4.2 Forankring av det forebyggende arbeidet 

Det forebyggende arbeidet bør være forankret både politisk og administrativt. 
 
Forebygging11 er forebyggende innsats for barn og unge, alt fra det som gjøres for å 

skape gode og trygge lokalsamfunn, til innsats som spesielt retter seg mot å begrense, 

stanse eller snu en negativ utvikling.12 

 

I følge rådmann er det ikke utarbeidet overordnede planer eller strategier for det 

forebyggende arbeidet for barn og unge i Drangedal. Administrasjonen har heller ikke 

forberedt sak til kommunestyret som kunne gitt en politisk forankring av det 

forebyggende arbeidet. Rådmann anser det som sektorleder for helse og velferd sitt 

ansvar å forankre det forebyggende arbeidet administrativt gjennom egne 

virksomhetsplaner og samarbeidsrutiner. Fra 2014 har det vært en forventning om at 

det skal utarbeides virksomhetsplaner. Den enkelte virksomhet skal utarbeide en 

virksomhetsplan som sendes sektorleder som igjen utarbeider sektorens egen 

virksomhetsplan. Det er ikke utarbeidet virksomhetsplan for barneverntjenesten for 

2014.  

 

                                                      
11 Generelt forebyggende arbeid kalles ofte primærforebygging. Denne innsatsen retter seg mot alle 

barn og unge, og skal hindre at problemer eller negativ utvikling oppstår. Med sekundærforebygging 

menes innsats som retter seg mot grupper av barn og unge hvor det finnes høy risiko for at vansker kan 

oppstå, eller hvor det er tendenser til slike vansker. Tertiærforebygging er innsats som forsøker å hindre, 

snu eller begrense konsekvensene av et etablert problem, eller en negativ utvikling som har oppstått. 

Tertiærforebyggende tiltak retter seg mot grupper, eller individer med tydelige identifiserte problemer. 

Målet vil ofte være å begrense, stabilisere eller motvirke forverring av situasjonen. 

12 Rundskriv Q-25/2005 
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4.3 Samarbeid med andre 

Barneverntjenesten bør sikre at andre kommunale instanser som jobber med barn 
og unge har tilstrekkelig kunnskap om informasjonsplikten, meldeplikten og om 
barneverntjenestens tilbud 
 

4.3.1 Rutiner og praksis for samarbeid 
 
I følge leder for Familiens hus foreligger det få skriftlige planer som dokumenterer 

samarbeid med andre kommunale instanser. Leder for Familiens hus opplyser at 

organiseringen av barneverntjenesten er planlagt som et forebyggende tiltak ved at 

man er organisatorisk og fysisk samlokalisert med samarbeidende instanser. Målet har 

vært å gjøre det enklere å sikre godt samarbeid mellom instanser som jobber med 

barn og unge. Under Familiens hus ligger også helsestasjon, rusomsorg, psykiatri, 

Tippen ungdomsklubb og aktivitetssenteret.  Leder for Familiens hus sier han tenker 

forebygging sammen for hele Familiens hus og ikke bare for barneverntjenesten. 

Ledergruppa i Familiens hus er derfor en viktig arena hvor forebygging drøftes. I tillegg 

er barneverntjenesten samlokalisert med Avdeling for rus og psykiatri, BUP13 og DPS14. 

 

I forbindelse med tilsynet i 2012 ble det gitt avvik på det forebyggende arbeidet. For å 

lukke avviket ble det rapportert inn at barneverntjenesten årlig skal ut til kommunale 

samarbeidsparter og informere om tjenesten sin, herunder om informasjonsplikten, 

meldeplikten og om barneverntjenestens tilbud samt generelt om 

saksbehandlingsprosessen. Målet var også å innhente informasjon om 

samarbeidspartene. Informasjonen var rettet mot alle ansatte og det var satt av to 

timer til hvert møte. Det ble avholdt informasjonsmøter i 2012, men ikke i 2013 eller 

2014. Barnevernleder begrunner dette med permisjon og bytte av roller. Målet er å ha 

en ny informasjonsrunde i 2015. Kommunale virksomheter som fikk informasjon i 2012 

var to av tre barnehager, en av tre skoler, PP-tjenesten, NAV, tjenestekontor, 

voksenopplæringen/flyktningtjenesten og helsesøstertjenesten. Det ble gitt 

informasjon om blant annet meldeplikt, opplysningsplikt, barneverntjenesten 

oppbygging og tjenester. For ansatte i barnehager ble det også diskutert hva alvorlig 

omsorgssvikt innebærer. Det ble ikke delt ut noe skriftlig materiale i forbindelse med 

besøksrunden.  

 

                                                      
13 Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk 

14 Distriktspsykiatrisk senter 
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Barneverntjenesten har høsten 2014 utarbeidet en brosjyre som først og fremst er 

rettet mot barn og foreldre som det iverksettes undersøkelsessak rundt. Brosjyren blir 

også brukt som informasjonsskriv til samarbeidende aktører i kommunen, og blir lagt 

ut på kommunens servicetorg for alle kommunens innbyggere. Brosjyren gir en 

beskrivelse av blant annet opplysningsplikten, meldeplikten, saksgang i en 

barnevernssak og om hjelpetiltak. 

 

Fra mars 2015 har barneverntjenesten igangsatt et forebyggingsprosjekt rettet mot 

skolene i Drangedal. En av de ansatte skal jobbe 1-2 dager i uka på skolene med 

problematferd og utvikling av sosial kompetanse. Personen vil være tilgengelig både 

for elever og for personalet, samtidig med at vedkommende jobber med ART-

grupper15.  

 

Barneverntjenesten i Drangedal har satset på å bygge opp kompetanse rundt tiltaket 

Kjærlighet og grenser16. I følge barnevernleder arrangerer Borgestad 

kompetansesenter i april 2015 kurs for ansatte ved Familiens hus og Drangedal 10-

årige skole. Opplæringen skal gi ansatte kompetanse til å drive tiltaket Kjærlighet og 

Grenser. Det er planlagt at dette skal tilbys til foreldre og elever fra høsten 2015. Leder 

for Familiens hus sier at det vil bli utarbeidet en samarbeidsavtale med skolene for 

dette samarbeidet. 

 

I følge leder for Familiens hus er både han og leder for barneverntjenesten tilstede i 

flere forum med samarbeidende instanser. Sammen, eller hver for seg deltar de i  

 

 samarbeidsgruppa for Talenter for framtida17.  

 inntaksmøter for barnehagene 

 halvårlige samarbeidsmøter med rus og psykiatri 

 halvårlige samarbeidsmøter med BUP 

 halvårlige møter med DPS 

                                                      
15 Aggresion Replacement Training (ART) er et strukturert pedagogisk program som gjennomføres i små 

grupper, og hvor målet er forebygging, reduksjon og erstatning av aggressiv atferd (særlig hos unge i 

alderen 12 - 20 år). ART er program med flere komponenter beregnet for å arbeide med 

aggressiungdom og voksne kriminelle. Metoden er ment som både et grunnlag for forståelse og 

handling for personalet og som en metode for å skape innsikt og endring for ungdommene 

(Wikipedia.org) 

16 Kjærlighet og Grenser er et rusforebyggende tiltak for familier med barn i alderen 10 – 14 år.  

Formålet med intervensjonen er å styrke familierelasjonene og derved å forebygge alkohol, narkotika og 

tobakksbruk blant tenåringer. Programmet implementeres i Norge av Borgestadklinikken (ungsinn.no) 

17 Tverretatlig tiltak som skal redusere frafallet fra videregående skole 
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 halvårlige møter med helsestasjon 

 halvårlige møter med NAV 

 

Det er ikke utarbeidet dagsorden eller skrevet referat fra disse møtene. Møter har 

vært avholdt i 2013 og i 2014 og det er planlagt møter i 2015. I følge leder for 

Familiens hus er det ikke arrangert tilsvarende samarbeidsmøter med barnehager og 

skoler.  

 

Leder for Familiens hus deltar på også «mellomledermøter» (møter for mellomledere i 

kommunen). Dette arrangeres åtte ganger i året. Informasjon om barneverntjenesten 

kan gis her, men dette har ikke vært systematisert. Møtene er mer en arena hvor man 

kan diskutere utfordringer og problemer tverrfaglig.  

 

Generelt opplever leder for Familiens hus at han fra høsten 2014 har fått mer tid til å 

bruke lederrollen til mer utadrettet virksomhet, herunder samarbeid med andre 

kommunale instanser. I følge lederen skjer samarbeidet først og fremst uformelt og er 

i liten grad formalisert gjennom møteagendaer og referater. 

 

4.3.2 Fakta hentet fra spørreundersøkelse blant samarbeidspartene 
Vi har gjennomført en spørreundersøkelse blant ansatte i samarbeidende etater. Vi har 

delt svargiverne inn i ansatte på skole, barnehage og andre, herunder PP-tjeneste og 

helsestasjon. For mer informasjon om spørreundersøkelsen, se vedlegg 3. 

 

Kunnskap hos samarbeidspartene 
Av svargiverne svarer ca. halvparten at de enten kjenner barnevernlovens begrep 

«alvorlig omsorgssvikt» ganske godt eller svært godt, se tabell 3. Den andre halvparten 

har enten ingen kunnskap eller litt kunnskap om begrepet. Svarene var relativt likt 

fordelt for skole og barnehage.  

 
Tabell 3 Svarfordeling for hvor godt samarbeidsparter kjenner innholdet i barnevernlovens begrep "alvorlig 
omsorgssvikt", N= 76 

 Ingen 
kunnskap  

Litt Ganske godt Svært godt Antall responser  

Skole 4% 49% 42% 4% 45 

Barnehage 4% 52% 44%  27 

Andre    100%  4 

 
24 % av de ansatte i skole svarer de ikke føler seg trygg i vurderingen av om det 

foreligger tegn på alvorlig omsorgssvikt, se tabell 4. Kun 7 % av de ansatte i barnehage 

svarer det samme. Av de 4 personene i gruppa andre er det ingen som svarer at de er 



19/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjon om barnevernet - 15/12791-5 Oppfølging av forvaltningsrevisjon om barnevernet : Forvaltningsrevisjon Bernevernet Drangedal kommune.pdf

Barneverntjenesten i Drangedal  

 
Telemark kommunerevisjon IKS 

27 

ganske trygg eller trygg. For skole og barnehage svarer henholdsvis 29 % og 26 % at de 

føler seg enten ganske trygg eller trygg på vurderingen av om det foreligger tegn på 

alvorlig omsorgssvikt.  

 
 
Tabell 4 Svarfordeling for hvor trygg samarbeidspart er vurderingen av om det foreligger tegn på alvorlig 
omsorgssvikt, N= 76 

 Ikke trygg Litt trygg Ganske trygg Trygg Antall responser 

Skole 24% 44% 29% 2% 45 

Barnehage 7% 66% 26%  27 

Andre 25% 75%   4 

 
På spørsmål om hvor trygg svargiverne er i vurderingen av om når man skal sende 

melding til barneverntjenesten svarer skole og barnehage ulikt, se tabell 5. Av ansatte i 

skole svarer 47 % at de ikke er trygge/litt trygge. Tilsvarende tall for ansatte i 

barnehage er 23 %. Mens 53 % av ansatte i skole føler seg ganske trygg eller trygg 

svarer 68 % av de ansatte i barnehage det samme. Samtlige i kategorien andre svarer 

at de er ganske trygge i vurderingen av når det skal sendes melding til 

barneverntjenesten.  

 
Tabell 5 Svarfordeling for hvor trygg samarbeidspart er i vurderingen av om man skal gi melding til 
barneverntjenesten? 

 Ikke trygg Litt trygg Ganske trygg Trygg Antall responser  

Skole 18% 29% 44% 9% 45 

Barnehage 4% 19% 67% 11% 27 

Andre   100%  4 

 
 

Rutiner hos samarbeidspartene 
Blant rektorer, ledere og styrere har åtte av ni svart at de har skriftlige rutiner for 

melding til barneverntjenesten ved mistanke om alvorlig omsorgssvikt. Blant de 

ansatte svarer 67 % av i skolen at de kjenner til slike rutiner, mot 82 % i barnehage, se 

tabell 6. En tredjedel av de ansatte i skolen vet ikke om man har skriftlige rutiner for å 

sende melding til barneverntjenesten mot 11 % i barnehage.   

 
Tabell 6 Svarfordeling for om arbeidsplassen har skriftlige rutiner for håndtering av melding av mistanke om 
alvorlig omsorgssvikt til barneverntjenesten, = 76 

 

 Ja Nei Vet ikke Antall responser  

Skole 67% 2% 31% 45 

Barnehage 82% 7% 11% 27 

Andre  50% 50% 4 
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Kun 27 personer har svart at de kjenner til om det er etablert tverrfaglige rutiner for 

samarbeidet mellom egen arbeidsplass og barneverntjenesten. Av disse svarer en 

fjerdedel at dette er fulgt opp i noen grad, mens tre fjerdedeler mener at det i stor 

eller i svært stor grad er blitt fulgt opp.   

 

Praksis og erfaring 
Svargiverne ble bedt om å ta stilling til om det blir sendt for få bekymringsmeldinger til 

barneverntjenesten, se tabell 7. Her svarte ansatte i skole og barnehage noe ulikt. 27 % 

av de ansatte i skole svarer at de er ganske enig/helt enig i dette, mens 15 % av de 

ansatte i barnehage svarte det samme. Samtidig var 9 % av ansatte i skole helt uenig i 

at det blir sendt for få bekymringsmeldinger mot 22 % av de ansatte i barnehage. 

Samlet sett betyr dette at ansatte i skole i større grad enn ansatte i barnehage er enig i 

påstanden om at det blir sendt for få bekymringsmeldinger. 
 

Tabell 7 Svarfordeling for hvor enig eller uenig samarbeidspart er i følgende påstand: Det blir sendt for få 
bekymringsmeldinger til barneverntjenesten fra min arbeidsplass, N=76 

 Helt uenig Ganske uenig Ganske enig Helt enig Antall responser  

Skole 9% 64% 27%  45 

Barnehage 22% 63% 15%  27 

Andre  75% 25%  4 

 
De 17 personene som var «ganske enig» i at det blir sendt for få bekymringsmeldinger 

fra egen arbeidsplass til barnevernet har begrunnet dette på følgende måte: 

 Fem personer mener at det er for lite informasjon og kunnskap om tegn på 
omsorgssvikt. 

 Fire personer mener at det for lite informasjon fra barneverntjenesten om 
hvordan sendte meldinger følges opp. 

 Tre personer mener at det er for høy terskel for å melde fra til 
barneverntjenesten. 

 To personer mener at det er for lite informasjon fra barneverntjenesten om 
hvilket ansvar og rolle egen arbeidsplass har. 

 
Under avsnitt 2.2 beskrives utviklingen i antall meldinger per halvår i perioden 2010 til 

2014. Den generelle trenden er at barneverntjenesten har mottatt færre meldinger de 

siste halvårene, uten at barnevernleder kan forklare hvorfor. Denne utviklingen er ikke 

i tråd med den nasjonale utviklingen som viser til vekst på alle barnevernfaglige 

tjenester.  

 

De fleste svargiverne har i jobben truffet barn som man har trodd har vært utsatt for 

alvorlig omsorgssvikt, se tabell 7. Undersøkelsen indikerer at flere i barnehage enn i 

skole har vært vitne til dette.  
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Tabell 8 Svarfordeling for om samarbeidspart noen gang har hatt grunn til å tro at barn som man har truffet 
under utøvelse av ditt arbeid har vært utsatt for alvorlig omsorgssvikt? N= 76 

 Mer enn 10 
ganger 

3-10 
ganger 

1 eller 2 
ganger 

Nei Vet 
ikke 

Antall 
responser  

Skole 2% 24% 40% 22% 11% 45 

Barnehage 4% 22% 52% 15% 7% 27 

Andre   50% 25% 25% 4 

 
Vi har spurt de 52 som svarte at de har truffet barn som man har trodd har vært utsatt 

for alvorlig omsorgssvikt om hva de gjorde i de konkrete tilfellene, se tabell 8. 

Vanligste respons har vært å melde fra til leder, dernest å snakke med foreldrene eller 

å melde fra selv til barneverntjenesten. Øvrige svar fremgår av tabellen. 

 
Tabell 9 Svarfordeling for de som svarte ja på forrige spørsmål om hva man gjorde du i de konkrete tilfellene 
(flere svar mulig), N = 52  

 Meldte 
selv fra til 
barnevern
-tjenesten 

Snakket 
med 
foreldre
ne 

Sagt ifra til 
leder, men 
det ble ikke 
sendt 
bekymrings-
melding 

Sagt ifra til 
leder, hvor 
det i 
etterkant 
ble sendt 
bekymrings-
melding 

Henviste 
til andre 
instanser 

Så 
det 
an 

Annet, 
spesifis
er: 

Skole 8 12 2 22 3 2 3 

Barnehage 4 7 2 16 3 1 2 

Andre      1  

 
 
Ansatte i barnehage har en større grad enn ansatte i barnehage oversikt over hvilke 

tilbud barneverntjenesten kan gi, se tabell 11. 69 % av ansatte i skole har ingen eller 

liten oversikt over barneverntjenestens tilbud. Tilsvarende tall for barnehage er 55 %. 

Kun 31 % av de ansatte i skole har ganske god eller god oversikt over 

barneverntjenestens tilbud mot 45 % av ansatte i barnehage. 3 av 4 ansatte i andre 

enheter har ganske god oversikt, mens 1 har sagt at man har litt oversikt.  

 

Kunnskap om og erfaring med barneverntjenesten 
Tabell 10 Svarfordeling for hvor god oversikt samarbeidspart har over de tilbud barneverntjenesten kan gi? 

 Ingen 
oversikt 

Litt 
oversikt 

Ganske god 
oversikt 

God 
oversikt 

Antall 
responser  

Skole 9% 60% 24% 7% 45 

Barnehage 11% 44% 41% 4% 27 

Andre  25% 75%  4 
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De fleste som har svart på undersøkelsen har ganske god eller svært god tiltro til at 

barneverntjenesten håndterer bekymringsmeldinger riktig, se tabell 12. Men 22 % av 

ansatte i skole og 15 % av ansatte i barnehage (totalt 14 personer) har liten tiltro til at 

barneverntjenesten håndterer bekymringsmeldinger riktig.  

 
Tabell 11 Svarfordeling for hvor stor tiltro samarbeidspart har til at barneverntjenesten håndterer 
bekymringsmeldinger riktig, N=76 

 Ingen 
tiltro 

Liten 
tiltro 

Ganske god 
tiltro 

Svært god 
tiltro 

Antall 
responser  

Skole  22% 69% 9% 45 

Barnehage  15% 78% 7% 27 

Andre   100%  4 

 
 
Av de 14 som har svart at de har liten tiltro til at barneverntjenesten håndterer 

bekymringsmeldinger riktig, er ni lærere, tre er pedagogiske ledere, og to er 

assistenter.  

 

På spørsmål om barneverntjenesten har gitt informasjon meldeplikten ved alvorlig 

omsorgssvikt, så svarer 28 % av ansatte i skole at de har fått god informasjon, mens 52 

% av ansatte i barnehage har fått det, se tabell 13. Hele 2 av 3 ansatte i skole svarer at 

de enten har fått for lite eller ikke informasjon om meldeplikten i det hele tatt. 3 av de 

ansatte i andre enheter svarer at de har fått god informasjon, mens den siste oppgir å 

ikke ha fått dette.  

 
Tabell 12 Svarfordeling for om barneverntjenesten har gitt informasjon til samarbeidspart om meldeplikten ved 
alvorlig omsorgssvikt, N=76 

 Ja, god informasjon Ja, men for lite/dårlig Nei Antall responser  

Skole 29% 40% 32% 45 

Barnehage 52% 22% 26% 27 

Andre 75%  25% 4 

 
 
To tredjedeler av svargiverne opplever at arbeidsgiver i liten grad er opptatt av at man 

som ansatt skal ha god kompetanse om alvorlig omsorgssvikt og meldeplikt til 

barneverntjenesten. Undersøkelsen viser at dette problemet er størst i skolesektoren, 

hvor ca. 40 % opplever det slik.  

 

Samtlige av svargiverne har svart at meldinger fra egen arbeidsplass er enten viktig 

eller svært viktig i det forebyggende i barnevernssamarbeidet.  
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4.4 Revisors vurdering av forebyggende arbeid 

Det forebyggende arbeidet bør være forankret både politisk og administrativt. 
Det forebyggende arbeidet er ikke forankret politisk eller administrativt. 

Administrasjonen har ikke gjort forsøk på å skape en politisk forankring av arbeidet. 

 

Barneverntjenesten bør sikre at andre kommunale instanser som jobber med barn 
og unge har tilstrekkelig kunnskap om informasjonsplikten, meldeplikten og om 
barneverntjenestens tilbud. 
Våre funn viser at barneverntjenesten har et samarbeid med andre kommunale 

instanser, men samarbeidet er ofte uformelt. Det samarbeides blant om prosjekter 

som omhandler barn og ungdom som for eksempel ART-grupper i skolen, eller det kan 

være samlinger hvor ledere utveksler informasjon og drøfter felles utfordringer.  

 

Vi oppfatter det ikke som tilstrekkelig at siste informasjonsrunde med kommunale 

samarbeidsparter var tilbake i 2012. Noe av grunnen for oppholdet er at 

barnevernleder var i permisjon i deler av 2013 og 2014. Det er planlagt ny 

informasjonsrunde i 2015.  

 

Vår undersøkelse av samarbeidspartene indikerer at kunnskapsnivået om 

barnevernfaglige begreper er midt på treet. Dette vil si at svargiverne plasserer seg 

nær midten på en kunnskapsskala. Vi har satt svarresultatene fra ansatte i skole og 

barnehage opp mot hverandre, og kan generelt konkludere med at ansatte i 

barnehager i større grad enn ansatte i skoler har opplever at de har høyere 

kunnskapsnivå om barnevernfaglige forhold og i større grad har hatt befatning med 

barn utsatt for alvorlig omsorgssvikt. Det er interessant i denne sammenhengen at 

under informasjonsrunden i 2012 drøftet barneverntjenesten alvorlig omsorgssvikt 

med barnehagene men ikke med skolene. Barnehageansatte svarer også at de i større 

grad har tiltro til barneverntjenestens håndtering av saker og at de i større grad har 

fått god informasjon av barneverntjenesten om meldeplikt ved alvorlig omsorgssvikt. 

 

Det kan være alvorlig at en av fire ansatte i skoler (en av syv i barnehage) mener at det 

blir sendt for få bekymringsmeldinger til barneverntjenesten. For få 

bekymringsmeldinger begrunnes med for lite kunnskap om omsorgssvikt, for lite 

informasjon om barneverntjenesten og for høy terskel for å melde fra til 

barneverntjenesten. Det faktum at antall meldinger til barneverntjenesten har gått 

ned, mot en ellers motsatt trend nasjonalt, kan være en konsekvens av dette.  
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5 Fosterhjem 

I hvilken grad gjennomfører barneverntjenesten 
en forsvarlig godkjenning og oppfølging av 
fosterhjem? 

 

5.1 Revisjonskriterier 
 

 Ved godkjenning av fosterhjem skal kommunen dokumentere at 

o de har vurdert fosterforeldres egnethet 

o fosterforeldre har god vandel og har lagt fram en uttømmende og 

utvidet politiattest.  

o det er vurdert at fosterhjemmet er til barnets beste og at barnet har fått 

anledning til å uttale seg  

 Det er fosterhjemskommunen som skal godkjenne fosterhjemmet dersom ikke 

annet er avtalt skriftlig. 

 Det skal foreligge fosterhjemsavtale. Barneverntjenesten skal gjennomgå 

denne med fosterhjemmet årlig. 

 
 

5.2 Fakta om fosterhjem 
 

5.2.1 Godkjenningsprosessen 

Fosterforeldres egnethet 
Barneverntjenesten skal gjennomføre en omfattende godkjenningsprosess, som i 

tillegg til innhenting av vandelsattest og helseattest for fosterforeldre, inneholder en 

kartlegging av foreldrenes egnethet. Et eller flere møter med fosterforeldrene er 

informasjonsgrunnlag for en skriftlig rapport som barneverntjenesten utarbeider. 

Rapporten omhandler informasjon om blant annet foreldrenes evne til å ta imot 

fosterhjemsbarn, deres økonomiske situasjon, boforhold, forhold knyttet til helse, 

barneoppdragelse, fritidsinteresser med mer. Rapportdokumentet har ingen fast 

oppbygning. Vi har funnet at det er gjort slike vurderinger for syv av ni fosterforeldre. 

Alle rapportene konkluderer med egnethet. For de to øvrige fosterforeldrene fant vi 

ingen dokumentasjon av vurderinger eller andre forhold som kan erstatte innholdet.  
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Politiattest 
Barneverntjenesten skal innhente utvidet politiattest fra fosterforeldrene. 

Politiattesten skal oppbevares i mappen for fosterforeldre. Vi fant at dette var gjort i 

tre saker og at det da forelå attest for både fostermor og fosterfar. I de resterende 

seks tilfellene fant vi ingen slik dokumentasjon. I disse sakene var det Drangedal 

kommunes ansvar å innhente politiattest.  

 

Barn og foreldre skal få uttale seg om valg av fosterhjem 
 

Barns rett til å uttale seg 
Barn som har fylt syv år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, 

skal informeres og gis anledning til å uttale seg før fosterhjem velges. Av de 

undersøkte barna var fem barn over seks år og fem barn var under tre år på 

plasseringstidspunktet, se tabell 3. Vi har funnet dokumentasjon for at to av barna 

over seks år har fått uttale seg om valg av fosterhjem, mens tre barn over seks år ikke 

har fått uttalt seg. Alle disse var over syv år på tidspunkt for valg av fosterhjem.  

 
Tabell 13 Barns mulighet til å uttale seg om valg av fosterhjem 

 Barn over 6 år på 
plasseringstidspunkt 

Barn under 3 år på 
plasseringstidspunkt  

Barneverntjenesten har 
undersøkt hva barnet mener om 
fosterforeldrene  

2 barn 5 barn var under 3 år 
på 
plasseringstidspunkt 

Barneverntjenesten har ikke 
undersøkt hva barnet mener om 
fosterforeldrene 

3 barn 

 
I følge barneverntjenesten har man rutiner for å sjekke dette, men det har ikke alltid 

blitt gjort.  

 

5.2.2 Godkjenning av fosterhjemmet 
Fire av de ni barna i fosterhjem bor i fosterhjem utenfor Drangedal kommune. Etter 

barnevernsloven er det er omsorgskommunen som har ansvar for å godkjenne 

fosterhjemmet. Barneverntjenesten i Drangedal har i samtlige tilfeller valgt å 

godkjenne fosterhjem selv. Når barn er plassert i fosterhjem utenfor hjemkommunen, 

skal det foreligge skriftlig avtale mellom omsorgskommunen (hjemkommunen) og 

fosterhjemskommunen om flytting av ansvaret. Vi har funnet skriftlig avtale mellom 

fosterhjemskommune og omsorgskommune i tre av plasseringene. For den fjerde 

plasseringen foreligger det ikke avtale om ansvarsflytting.  
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5.2.3 Fosterhjemsavtale 
Det skal inngås fosterhjemsavtale mellom kommunen og alle fosterforeldre som påtar 

seg oppdrag om å være fosterhjem. Avtalen skal lagres i fosterhjemspermen. Vi har 

funnet fosterhjemsavtale for seks av ni fosterhjem. For de resterende tre 

fosterhjemmene finner vi ikke fosterhjemsavtale i fosterhjemspermen. Vi finner 

imidlertid spor i to av disse sakene som indikerer at man har vurdert fosterforeldrenes 

egnethet. Avtalene vi har gjennomgått er alle inngått i starten av oppdraget.  

 

Barneverntjenesten har ikke hatt en praksis hvor man har revidert og gjennomgått 

avtalene sammen med fosterforeldrene årlig. Dette er endret fra 2014. I andre halvår 

2014 er to avtaler revidert, og det foreligger nye avtaler i permen. Arbeidet med 

revidering av fosterhjemsavtaler vil ifølge barnevernsleder fortsette i 2015. I følge 

barnevernsleder har man ikke vært klar over at dette skal gjøres årlig før i 2014.  

 

 

5.3 Revisors vurdering av fosterhjem 

Ved godkjenning av fosterhjem skal kommunen dokumentere at  

 de har vurdert fosterforeldres egnethet 

 det er vurdert at fosterhjemmet er til barnets beste og at både barnets 
foreldre og barnet har fått anledning til å uttale seg  

 fosterforeldre har god vandel og har lagt fram en uttømmende og utvidet 
politiattest.  

 

Barneverntjenesten kan i liten grad dokumentere at de har sikret at det gjøres en 

vurdering av fosterforeldrenes egnethet. I to av ni tilfeller har ikke barneverntjenesten 

vurdert egnethet, og i mange tilfeller er tilleggsdokumentasjon mangelfull. Kommunen 

sikrer ikke godt nok at barn får uttale seg om valg av fosterhjem og at vandelsattest og 

helseattest for fosterforeldrene innhentes eller dokumenteres.  

Det er fosterhjemskommunen som skal godkjenne fosterhjemmet dersom ikke annet 
er avtalt skriftlig.  
Barneverntjenesten har i samtlige tilfeller hvor barn er bosatt utenfor egen kommune 

valgt å ivareta ansvaret fro fremskaffelse av fosterhjem. I 3 av 4 saker foreligger det en 

avtale med fosterhjemskommunen hvor barnet bosettes, om ansvarsoverføring. I ett 

av tilfellene fant vi ingen slik avtale.  
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Det skal foreligge fosterhjemsavtale. Barneverntjenesten skal gjennomgå denne med 
fosterhjemmet årlig. 
Det foreligger ikke fosterhjemsavtale med alle fosterhjemmene. Fram til nå har 

barneverntjenesten ikke gjennomgått fosterhjemsavtalen årlig.  Rutinen er endret fra 

2014, og avtalene revideres nå årlig.  
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6 Barn i fosterhjem 
 

I hvilken grad får barn i fosterhjem en forsvarlig 
oppfølging av barneverntjenesten? 

6.1 Revisjonskriterer 
 

 Det skal foreligge permanent omsorgsplan senest to år etter fylkesnemndas 

vedtak.  

 Det skal foreligge dokumentasjon for alle fosterhjemsbesøk som 

omsorgskommunen har foretatt. Antallet bør være minst fire i året, dersom 

ikke annet er avtalt. 

 Alle barn plassert i fosterhjem skal ha en løpende tiltaksplan 

Fakta om oppfølging av fosterbarn 
 

6.1.1 Permanent omsorgsplan 
Barneverntjenesten i Drangedal skal sørge for at det foreligger permanent 

omsorgsplan senest to år etter fylkesnemndas vedtak. Det er fattet vedtak av 

fylkesnemnda i samtlige ni saker som vi har gjennomgått.  

 

Fire av barna i fosterhjem har fått permanent omsorgsplan innen fristen på to år. Ett 

av barna har nemdvedtak fra 2013 og kan således ikke vurderes opp mot toårskravet. 

De resterende fire barna har fått en permanent omsorgsplan mer enn to år etter at 

vedtak er fattet av fylkesnemnda.  

 

6.1.2 Fosterhjemsbesøk 
Barneverntjenesten har ikke fattet vedtak om færre fosterhjemsbesøk enn fire.  

 

Barneverntjenesten har det som fast rutine å skrive referat fra fosterhjemsbesøk. Vi 

har funnet dette dokumentert i alle saksmappene. Tabell 14 viser antall 

fosterhjemsbesøk gjennomført og dokumentert i saksmappene i 2013 og 2014. Enkelte 

av barna som nylig er plassert i fosterhjem har ikke hatt fosterhjemsbesøk i aktuelle år. 

Disse er merket «ikke aktuelt» i tabellen. I de tilfeller de hvor de likevel har hatt mer 

enn fire besøk er de tatt med i oversikten.  
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Av tabellen ser man at ett av fem barn i 2013 har hatt tre besøk i året, mens fem av ni 

barn har hatt tre eller færre besøk i 2014. Vi har sett eksempler på at 

barneverntjenesten har stilt på fosterhjemsbesøk men hvor fosterfamilie har glemt 

avtalen og at man har kompensert med oppfølging per telefon.  

 
Tabell 14 Antall fosterhjemsbesøk dokumentert i saksmappe i 2013 og 2014 

Barn 2013 2014 

1 3 1 

2 Ikke aktuelt  5 

3 Ikke aktuelt  1 

4 4 4 

5 4 3 (var planlagt 4) 

6 4 3 

7 4 3 

8  5 

9  5 

 

6.1.3 Tiltaksplan 
Tiltaksplaner er et verktøy som skal brukes aktivt av barneverntjenesten for å følge 
opp barn i fosterhjem. Vi fant tiltaksplaner brukt i alle saker. Tiltaksplanene var 
tidsavgrenset med datoer, de hadde angitt mål, tiltak og tidspunkt for evaluering.  
 
På undersøkelsestidspunktet var det seks av barna som hadde løpende tiltaksplaner. 
For de tre øvrige barna var sist tiltaksplan utløpt en til to måneder i forkant av 
undersøkelsestidspunkt18.   
 

Barn Løpende tiltaksplan på 
undersøkelsestidspunkt  

Kommentar 

1 Ja  

2 Ja  

3 Ja  

4 Nei Siste gikk ut november -14 

5 Ja  

6 Nei Forrige utløp desember -14. Angitt i planen 
at ny evaluering er i februar -15 

7 Nei Forrige utløp desember -14. Angitt i planen 
at ny evaluering er i februar -15 

8 Ja  

9 Ja  

                                                      
18 Januar 2015 
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Samtaler med ansatte på barneverntjenesten indikerer at tiltaksplaner er et verktøy 
som anses som viktig i arbeidet med barn i fosterhjem.  
 
 

6.2 Vurdering av barn i fosterhjem 

Det skal foreligge permanent omsorgsplan senest to år etter fylkesnemndas vedtak.  
Vi har funnet avvik fra frist for utarbeidelse av omsorgsplan. Nær halvparten av barna 

har ikke fått dette innen toårsfristen.  

 

Det skal foreligge dokumentasjon for alle fosterhjemsbesøk som omsorgskommunen 
har foretatt. Antallet bør være minst fire i året, dersom ikke annet er avtalt. 
Besøk i fosterhjem dokumenteres.  

 

Besøksfrekvensen er lavere enn minstekravet.  

 

Alle barn plassert i fosterhjem skal ha en løpende tiltaksplan 
Alle barna har tiltaksplan som revideres i rimelig samsvar med tidsfristene i planen. 

En gjennomgang av siste plan for hvert barn indikerer at planene er i aktivt bruk. 
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7 Tilsyn med barn i fosterhjem 
 

I hvilken grad sikres barn i fosterhjem en 
forsvarlig tilsynsordning? 

7.1 Revisjonskriterier 
 Barneverntjenesten skal sørge for at barn under deres ansvar får oppnevnt 

tilsynsfører 

 Kommunen skal sikre at tilsynsførerne har en passende bakgrunn og riktig 

kompetanse. 

 Tilsynsfører skal foreta tilsynsførerbesøk minst fire ganger i året dersom ikke 

annet er avtalt.  

 Barneverntjenesten skal kontrollere at tilsynsrapporter gir tilstrekkelig 

informasjon til at formålet med tilsynet er ivaretatt. 

 

7.2 Tilsynsfører 
Barneverntjenesten i Drangedal har tilsynsansvar for seks av barna som de har 

omsorgen for. De tre andre barna er bosatt utenfor Drangedal. I disse tilfellene 

ivaretar fosterhjemskommunen tilsynsansvaret. Vi har funnet kopi av 

tilsynsrapportene for disse barna i barnas mapper. 

 

Barneverntjenesten har en egen tilsynsførerperm hvor informasjon om tilsynsførerne 

arkiveres. her har vi funnet aktive avtaler med de tilsynsførerne som er brukt for 

oppfølging av barn hvor barneverntjenesten i Drangedal kommune har 

omsorgsansvar.19 Vi har også funnet en del dokumenter som har med betaling for 

tjenester å gjøre. Det foreligger ingen dokumenter som omhandler 

barneverntjenestens rekruttering av tilsynsfører. Det foreligger heller ikke dokumenter 

som beskriver barneverntjenestens vurdering av tilsynsførers bakgrunn og 

kompetanse. I følge barnevernsleder ivaretas de fleste tilsynsoppgavene av noen få 

personer som barnevernsleder kjenner bakgrunnen til. Den person med flest tilsyn har 

jobbet lenge i barneverntjenesten i en annen kommune. Barnevernsleder sier at hun 

har vært viktig å velge tilsynsførere som man antar vil være stabile i stillingen over tid.  

 

Vi har funnet at samtlige barn som barneverntjenesten i Drangedal har omsorg for har 

fått tildelt tilsynsfører. Ved gjennomgang av saksmapper for 2013 og 2014 har vi 

                                                      
19 Vi har ikke undersøkt hva som foreligger av informasjon om tilsynsførere for barn hvor 

omsorgskommunen er en annen.  
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funnet at tre av barna har hatt en periode uten tilsynsfører. Dette skyldes bytte av 

tilsynsfører. På revisjonstidspunkt hadde alle barna en tilsynsfører.  

 

Vi har funnet referat fra fire tilsynsbesøk i 2013 hos fire av fem barn, se tabell 4. I det 

femte tilfellet var det gjennomført tre tilsyn. I 2014 har vi funnet fire referat fra fire av 

fem tilsynsbesøk. I det siste tilfellet forelå det to referater. Avvikene gjelder to ulike 

barn i 2013 og i 2014. Barneverntjenesten i Drangedal hadde ansvaret for tilsynet i 

begge tilfellene. Ved begge avvikene var det et opphold i tilsynet i forbindelse med 

bytte av tilsynsfører.  

 
 
Tabell 15 Antall tilsyn gjennomført i 2013 og 2014 

Barn 2013 2014 

1 3 – vært et opphold 4 

2 Ikke aktuelt Ikke aktuelt 

3 Ikke aktuelt Ikke aktuelt 

4 4 2 – vært et opphold 

5 4 4 

6 4 4 

7 4 4 

8 Ikke aktuelt Ikke aktuelt 

9 Ikke aktuelt Ikke aktuelt 

 
 

7.3 Kontroll av tilsynsførerrapporter 
En av de ansatte har ansvar for tilsynsførerordningen. Fram til desember 2014 

kontrollerte ikke barneverntjenesten innholdet i tilsynsførerrapporter som er utført i 

Drangedal og hvor barna har annen omsorgskommune. I dag har ansvarlig person for 

tilsynsførerordningen ansvar for å lese gjennom og godkjenne rapporter som 

tilsynsfører har skrevet. I de tilfeller hvor det ikke har blitt gjennomført tilstrekkelig 

antall tilsyn blir tilsynsfører kontaktet og purret på. Vi har ikke kontrollert rapportene 

som blir sendt ut av kommunen. Det fremkommer ikke av tilsynsrapporter 

gjennomgått i saksmapper at disse er kontrollert før de arkiveres. I følge 

barnevernsleder er disse gjennomgått av saksbehandler for barnet og deretter arkivert 

i barnets mappe. 

 

7.4 Vurdering av tilsynsordningen 

Barneverntjenesten skal sørge for at barn under deres omsorg får oppnevnt 
tilsynsfører  
Barneverntjenesten sørger i hovedsak for at barn under deres omsorg har tilsynsfører.  
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Kommunen skal sikre at tilsynsførerne har en passende bakgrunn og riktig 
kompetanse. 
Barneverntjenesten kan ikke dokumentere hvordan de har vurdert tilsynsførernes 

bakgrunn og om de har en tilstrekkelig kompetanse for å utføre jobben.  

 

Tilsynsfører skal foreta tilsynsførerbesøk minst fire ganger i året dersom ikke annet 
er avtalt.  
Tilsynsførerne foretar i de fleste tilfeller fire besøk i året.  

Barneverntjenesten skal kontrollere at tilsynsrapporter gir tilstrekkelig informasjon 
til at formålet med tilsynet er ivaretatt. 
Kommunen har ikke dokumentasjon for at det blir utført slike vurderinger av 

tilsynsrapportene. Kommunen opplyser at rutinene er endret fra 2014, og at det blir 

gjort slike vurderinger. 
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8 Konklusjon og anbefalinger 
 

8.1 Konklusjon 
 

Hvordan er ressurssituasjonen i barneverntjenesten? 
Drangedal kommune har egen barneverntjeneste. Tall fra KOSTRA viser at kommuner 

på størrelse med Drangedal er omtrent delt på midten for hvorvidt de samarbeider 

med andre kommuner om barneverntjenesten.  

 

Drangedal bruker en relativt liten andel av kommunens netto driftsbudsjett til drift av 

barneverntjenesten. I 2013 brukte barneverntjenesten 2,8 % av kommunebudsjettet, 

mens tilsvarende tall for kommunegruppe 1 var 3,7 %. Av de kommunene vi har 

sammenliknet med er det kun Siljan som bruker en mindre andel (2 %).  

 

38 % av barneverntjenestens driftsbudsjett gikk i 2013 med til saksbehandling. Resten 

er fordelt på enten tiltak i hjemmet eller tiltak utenfor hjemmet. Av 

sammenligningskommunene er det kun Siljan som bruker en høyere andel på 

saksbehandling. 

 

Har barneverntjenesten en forsvarlig organisering av sine tjenester? 
Kommunen har valgt en todelt lederrollen for barneverntjenesten. Barnevernsleder 

har ansvar for den daglige driften av tjenesten, mens oppgaver relatert til 

internkontroll og samarbeid med eksterne er lagt til leder for Familiens hus. I praksis 

oppleves rollefordelingen mellom de to lederne som uklar.  

 

Kommunen har utarbeidet et eget internkontrolldokument hvor hensikten var å rette 

opp avvik gitt i av fylkesmannen etter tilsyn i 2012. Dersom dette dokumentet/denne 

planen hadde vært oppdatert og fulgt opp i praksis, ville barneverntjenesten i stor grad 

hatt en forsvarlig organisering av sine tjenester. Vi har funnet følgende mangler ved 

organiseringen av barneverntjenesten: 

 

 Barneverntjenesten har i liten grad skriftliggjort mål for tjenesten og mål for 

forbedringsarbeidet. 

 Organiseringen er angitt i internkontrolldokumentet, men er utdatert i forhold 

til situasjonen i 2014/2015. 

 Det er ikke skriftliggjort hvem som har ansvar for å informere om endringer i 

regelverk.  
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 Barneverntjenesten har ikke skriftlig oversikt over de ansattes kompetanse og 

hva den enkelte har fått av opplæringstiltak. 

 Det er ikke iverksatt tiltak som kan sikre medvirkning fra oppdragstakere.  

 Barneverntjenesten gjør ikke bruk av erfaringer fra barn og foreldre til 

forbedring av tjenesten.  

 Barneverntjenesten har i liten grad gjennomført tiltak eller benyttet tilgjengelig 

informasjon i Familia for å skaffe oversikt over fare for svikt eller mangel på 

oppfyllelse av myndighetskrav.  

 Barneverntjenesten har ikke oppdaterte rutiner tilgjengelig for de ansatte.  

 Barneverntjenesten har ikke gjennomført en systematisk gjennomgang og 

løpende oppdatering av internkontrollsystemet.  

 

I hvilken grad jobber barneverntjenesten forebyggende i samarbeid med 
andre instanser? 

Barneverntjenesten jobber forebyggende i samarbeid med andre kommunale 

instanser. Vi vil imidlertid påpeke at: 

 barneverntjenesten burde ha forankret samarbeidet både politisk og 

administrativt og 

 at kontakten og samarbeidet andre kommunale instanser burde vært mer 

regelmessig og systematisk.  

 

Disse funnene kan ha medvirket til at mange ansatte i kommunale samarbeidsparter 

svarer i vår undersøkelse at de kan for lite om meldeplikt og omsorgssvikt og at dette 

kan ha ført til at det meldes for få saker til barneverntjenesten.  

 

I hvilken grad gjennomfører barneverntjenesten en forsvarlig godkjenning og 
oppfølging av fosterhjem? 

Vi mener at barneverntjenesten i hovedsak gjennomfører en forsvarlig godkjenning og 

oppfølging av fosterhjem. Vi vil imidlertid påpeke følgende: 

 Barneverntjenesten kan i liten grad dokumentere at de har sikret at det gjøres 

en vurdering av fosterforeldrenes egnethet.  

 Vandelsattest innhentes ikke alltid og kommunen sikrer heller ikke godt nok at 

barn får uttale seg om valg av fosterhjem.  

 Det foreligger ikke fosterhjemsavtale med alle fosterhjemmene. De avtalene 

som forelå er heller ikke gjennomgått årlig.  

 Barneverntjenesten har ikke oppdaterte rutiner for arbeid med godkjenning og 

oppfølging av fosterhjem. 
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I hvilken grad får barn i fosterhjem en forsvarlig oppfølging av 
barneverntjenesten? 

Vi vurderer at barn i fosterhjem i hovedsak får en forsvarlig oppfølging av 

barneverntjenesten. Vi har imidlertid funnet at ikke alle barna har fått utarbeidet en 

omsorgsplan etter de krav som gjelder, samt at ikke alle barna har fått tilstrekkelig 

besøksfrekvens av barneverntjenesten. Barneverntjenesten har ikke oppdaterte 

rutiner for oppfølging av barn i fosterhjem. 

 

 

I hvilken grad sikres barn i fosterhjem en forsvarlig tilsynsordning? 
Barneverntjenesten sørger for at barn i fosterhjem har tilsynsfører og at barna får 

oppfylt minstekravet til antall tilsyn. Barneverntjenesten kan ikke dokumentere at de 

har vurdert tilsynsførers egnethet. Barneverntjenesten har ikke oppdaterte rutiner for 

arbeid med tilsyn av barn i fosterhjem. 

 

 

8.2 Anbefalinger 
 

Vi mener at kommunen bør: 

 

 treffe tiltak som sikrer at man har en tilfredsstillende internkontroll herunder 

en tydeligere rollefordeling mellom barnevernsleder og leder for Familiens hus,  

 treffe tiltak som forankrer og formaliserer det forebyggende 

barnevernsarbeidet politisk og administrativt og i samarbeid med andre 

kommunale aktører, 

 sikre at man har oppdaterte og tilgjengelige rutiner for arbeid med barn i 

fosterhjem,  

 sikre at alle barn i fosterhjem får utarbeidet en omsorgsplan i tråd med lovens 

krav,  

 sikre at alle barn i fosterhjem får en tilstrekkelig besøksfrekvens av 

barneverntjenesten,  

 sikre at fosterforeldres egnethet dokumenteres 

 sikre at barn får uttale seg om valg av fosterhjem 

 sikre at tilsynsføreres egnethet dokumenteres 
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Vedlegg 1: Rådmannens høringsuttalelse 
 
 
Telemark kommunerevisjon IKS 
v/ forvaltningsrevisor Geir kastet Dahle 
 
 
Det vises til oversendt høringsbrev og høringsversjon med frist for tilbakemelding 22. april 
2015. 
 
Viser ser ikke behov for høringsmøte.  Rapporten var systematisk og oversiktlig. 
 
Etter gjennomgang av rapporten har vi følgende høringssvar: 
 
Pkt 8.2 konklusjon og anbefalinger: 
 
Konklusjonene i forhold til  lovkrav og saksgang er konstruktive, gjenkjennelige og ryddig 
fremsatt. Anbefalingene som følger opp lovverk og saksgang er helt i tråd med det 
endringsarbeidet som barneverntjenesten allerede er godt i gang med en prosess på. Dette er i 
tråd med de funnene som har fremkommet etter tilsyn fra Fylkesmannen i 2012 og 2014. I 
hovedsak dreier dette seg om skriftliggjøring av rutiner og arbeid etter disse. 
 
Barneverntjenesten vil påpeke det man opplever som mangelfullt i rapporten og pkt.8.2: 
I konklusjonene så bemerkes det at det er uklare ansvarsoppgaver mellom leder for Familiens 
hus og barnevernleder. Denne konklusjonen er også gjenkjennelig og konstruktiv, men den 
mangler oppfølging på anbefalinger. Dette mener vi at Telemark kommunerevisjon bør komme 
med en anbefaling på. 
 
Det påpekes også at det er mangelfull forankring av det barnevernfaglige arbeidet/tjenesten 
både politisk og administrativt i kommunen. Barneverntjenesten opplever at denne mangelen, 
på lik linje som de øvrige konklusjonene, er fremsatt ryddig, konstruktivt og er gjenkjennelig. 
Også her mener vi at Telemark kommunerevisjon har mangler i sitt oppdrag da det ikke er 
fremsatt noen anbefalinger i henhold til konklusjonen. 
 
Rapporten skal legges frem for kontrollutvalget som skal vedta et vedtak på bakgrunn av 
rapporten. Det er viktig at kontrollutvalget får anbefalinger også på disse punktene slik vi 
vurderer det for å kunne ha et bedre grunnlag til å vedta noe som skal gjøres gjeldende til en 
bedre kvalitet på tjenesten i Drangedal kommune. 
 
Vi stiller gjerne til møte i kontrollutvalget ved behandling, og imøteser tilbakemelding på 
hvilket tidspunkt det etter hvert legges opp til behandling. 
 
Med hilsen 
 
Jørn Chr. Knudsen 
Rådmann 
Drangedal kommune 
 
Mobil: +47 974 72 822 
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Vedlegg 2: Revisjonskriterier’ 
 

Har barneverntjenesten en forsvarlig organisering av sine tjenester? 
 
Barnevernloven § 2-1 andre ledd pålegger kommunen å ha internkontroll for å sikre at 
de utfører alle sine oppgaver i samsvar med krav i loven og gir et forsvarlig tilbud. Det 
er fastsatt en egen forskrift som angir minimumskrav til hvordan denne 
internkontrollen skal gjennomføres. 20 Internkontrollforskriften § 5 krever at 
internkontrollen må kunne dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig 
på bakgrunn av barneverntjenestens størrelse, aktiviteter og risikoforhold.  
 
Internkontrollen skal tilpasses barneverntjenestens størrelse, egenart, aktiviteter og 
risikoforhold og ha et omfang og en dokumentasjon som er nødvendig for å etterleve 
lovens krav. Det innebærer at kommunen skal:21 
 

 beskrive hvordan barneverntjenesten er organisert, samt barneverntjenestens 

hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet. Det skal klart 

fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt, 

 sikre at arbeidstakerne har tilgang til og kunnskap om aktuelle lover og 

forskrifter som gjelder for barneverntjenesten, 

 sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor 

fagområdet, samt om barneverntjenestens internkontroll, 

 sørge for at arbeidstakerne og oppdragstakerne medvirker slik at samlet 

kunnskap og erfaring utnyttes,  

 gjøre bruk av erfaringer fra barn og foreldre til forbedring av 

barneverntjenesten, 

 skaffe oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt 

eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav, 

 utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, 

instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp overtredelse av 

barnevernlovgivningen og  

                                                      
20 Forskrift 14. desember 2005 nr. 1584: Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov 

om barneverntjenester 
21 Forskrift om internkontroll § 4 
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 foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre 

at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i 

barneverntjenesten. 

 
 

Revisjonskriterier 
Kommunen skal: 

 beskrive hvordan barneverntjenesten er organisert, samt barneverntjenestens 

hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet. Det skal klart 

fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt, 

 sikre at arbeidstakerne har tilgang til og kunnskap om aktuelle lover og 

forskrifter som gjelder for barneverntjenesten, 

 sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor 

fagområdet, samt om barneverntjenestens internkontroll, 

 sørge for at arbeidstakerne og oppdragstakerne medvirker slik at samlet 

kunnskap og erfaring utnyttes,  

 gjøre bruk av erfaringer fra barn og foreldre til forbedring av 

barneverntjenesten, 

 skaffe oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt 

eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav, 

 utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, 

instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp overtredelse av 

barnevernlovgivningen og  

 foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre 

at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i 

barneverntjenesten. 

 

I hvilken grad jobber barneverntjenesten forebyggende i samarbeid med 
andre instanser? 
 
Ifølge barnevernloven § 3-1 skal kommunen «følge nøye med i de forholdene barna 

lever under og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og 

atferdsproblemer». Det overordnede ansvaret ligger hos kommunen.  Forarbeidene til 

barnevernloven (Ot.prp. nr. 44 (1991-1992)) presiserer videre at forebyggende arbeid 

er viktig og bør prioriteres. Det forebyggende arbeidet kan være ressurskrevende, men 

på lengre sikt ressursbesparende fordi mange problemer på denne måten kan unngås.  

 

Barneverntjenesten er sentral i det forebyggende arbeidet. I henhold til bvl § 3-1 annet 

ledd har barneverntjenesten et spesielt ansvar for å avdekke omsorgssvikt, adferds-, 
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sosiale og emosjonelle problem så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn 

tiltak i forhold til dette.  

 

For å løse sine oppgaver, deriblant det forebyggende arbeidet, er barneverntjenesten 

avhengig av å samarbeide med andre offentlige tjenester (NOU 2009:22).  En viktig del 

av det forebyggende arbeidet er samarbeid mellom barneverntjenesten og andre som 

jobber med barn og unge. 

 
I følge barnevernloven § 3-2 skal barneverntjenesten medvirke til at barns interesser 

ivaretas også av andre offentlige organer. I bestemmelsens annet ledd pålegges 

barneverntjenesten en plikt til å samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer 

i den grad slikt samarbeid kan bidra til å løse oppgaver som barneverntjenesten er 

pålagt etter barnevernloven, herunder oppgavene etter § 3-1.  

 

Sentrale momenter som bør vektlegges i det generelle forbyggende arbeidet er omtalt 

i rundskriv Q-16/2007 - Forebyggende innsats for barn og unge: 

 

 Arbeidet må forankres i kommunens øverste politiske og administrative miljø 

 Arbeidet må ha forankring i kommunens planverk. 

 Strategier for det forebyggende arbeidet i kommunen må være rettet mot flere 

risikofaktorer og ha en helhetlig tilnærming, dvs. ikke nøye seg med én strategi 

for rusproblemer, og en annen for ungdom som begår kriminalitet osv. 

 Barneverntjenesten skal undersøke og dokumentere virkningen av tiltakene. 

 De tjenestene som arbeider med barn og ungdom må samordnes og 

samarbeide. 

 Det bør utarbeides rutiner og strukturer som sier hvorfor og hvordan 

samarbeidet skal foregå. 

 

I rundskriv Q-25/2005 – Barnevernet og det forebyggende arbeidet for barn og unge og 

deres familier, står det at det viktig å unngå at forebyggende innsats blir tilfeldig og 

fragmentert. Det vises da til viktigheten av å inngå formaliserte strukturer slik at ikke 

arbeidet risikerer å falle fra hverandre dersom en av hovedaktørene forsvinner.  

 

I veileder «Til barnets beste – samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten» 

står det at barneverntjenesten og barnehager bør etablere tverrfaglige rutiner for 

samarbeid. Kommunen bør være tydelig på at slikt samarbeid er en del av det 
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ordinære arbeidet. Samtidig bør denne formen for samarbeid være en sentral del i 

kommunens strategi- og virksomhetsplaner.  

 

Veilederen tar også opp kommunale arenaer som kan være nyttige for å fremme godt 

samarbeid mellom barnevern og barnehage. Ansvarsgrupper, kompetanseteam, 

tverrfaglige team, etablering av fast kontaktperson i barneverntjenesten for 

generelle/anonyme henvendelser, faste samarbeidsmøter og informasjon fra 

barneverntjenesten på foreldremøter.  

Revisjonskriterier 

 Det forebyggende arbeidet bør være forankret både politisk og administrativt. 

 Barneverntjenesten bør sikre at andre kommunale instanser som jobber med 

barn og unge har tilstrekkelig kunnskap om informasjonsplikten, meldeplikten 

og om barneverntjenestens tilbud. 

 

I hvilken grad gjennomfører barneverntjenesten en forsvarlig 
godkjenning og oppfølging av fosterhjem? 
 

Godkjenning av fosterhjem 
For plasseringer etter bvl § 4-12, gjelder at fosterhjem skal godkjennes av 

barneverntjenesten i den kommunen der fosterhjemmet ligger, dvs. 

fosterhjemskommunen22. Det fremgår både av lovens forarbeider og av forskriften om 

fosterhjem § 8 at i de tilfeller fosterhjemmet ligger i en annen kommune enn den 

kommune som har vedtatt plasseringen (omsorgskommunen), kan kommunene avtale 

at omsorgskommunen skal ha ansvaret for godkjenning og tilsyn med fosterhjemmet. 

Etter forskriften skal en slik avtale være skriftlig. 

 

Den eller de som skal godkjennes som fosterforeldre, skal legge frem tilfredsstillende 

politiattest. Barneverntjenesten i den kommunen som skal godkjenne fosterhjemmet 

har ansvaret for å kreve at politiattest blir fremlagt. Barneverntjenesten skal også 

vurdere om andre som bor i fosterhjemmet, jf. lovens § 6-10 tredje ledd annet 

punktum, skal fremlegge politiattest23. Politiattesten skal oppbevares hos 

barneverntjenesten.  

 

Barneverntjenesten må undersøke og vurdere om fosterforeldrene oppfyller 

forskriftens generelle krav til fosterforeldre (§ 3) om at de skal ha særlig evne, tid og 

overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem. I tillegg stilles det krav til livssituasjon, 

                                                      
22 Bvl § 4-22 siste ledd, Rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene (2006: 30).  

23 Forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven § 3.  
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helse, samarbeidsevner, økonomi, bolig og sosialt nettverk som samlet gir barn 

mulighet til livsutfoldelse.  

 

Forskriften stiller også krav om at barneverntjenesten skal ha undersøkt og vurdert om 

plassering i fosterhjemmet er til barnets beste. I følge § 4 skal barnets foreldre om 

mulig gis anledning til å uttale seg om valg av fosterhjem. Barn som er fylt syv år, og 

yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis 

anledning til å uttale seg før fosterhjem velges, jf. § 4 siste ledd. Barns rettigheter er 

ytterligere styrket gjennom en egen forskrift om medvirkning og tillitsperson, ikraftsatt 

01.06.2014. Denne forskriften gir mer omfattende rettigheter og formalkrav knyttet til 

barns medvirkning, men er ikke brukt som revisjonsgrunnlag her.  

 

Omsorgskommunen – avtale og oppfølging av fosterhjemmet 
Barneverntjenesten i omsorgskommunen og fosterforeldrene skal inngå skriftlig avtale 

om barneverntjenestens og fosterforeldrenes forpliktelser, en fosterhjemsavtale. 

Dette er en standardisert avtale, utarbeidet av Barne- og familiedepartementet. 

Avtalen skal om mulig inngås før barnet plasseres i fosterhjemmet.24 

Barneverntjenesten og fosterforeldrene skal gjennomgå avtalen minimum en gang i 

året og foreta eventuelle endringer.25 

 

Revisjonskriterier 
 

 Ved godkjenning av fosterhjem skal kommunen dokumentere at 

o de har vurdert fosterforeldres egnethet 

o fosterforeldre har god vandel og har lagt fram en uttømmende og 

utvidet politiattest.  

o det er vurdert at fosterhjemmet er til barnets beste og barnet har fått 

anledning til å uttale seg  

 Det er fosterhjemskommunen som skal godkjenne fosterhjemmet dersom ikke 

annet er avtalt skriftlig. 

 Det skal foreligge fosterhjemsavtale. Barneverntjenesten skal gjennomgå 

denne med fosterhjemmet årlig. 

 

                                                      
24 Forskrift om fosterhjem § 6. 
25 Forskrift om fosterhjem § 6. 
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I hvilken grad får barn i fosterhjem en forsvarlig oppfølging av 
barneverntjenesten? 

 

Hovedregelen er at plassering i fosterhjem ikke skal foretas før fosterhjemmet er 

godkjent. Unntak kan bare gjøres i helt spesielle tilfeller, eksempelvis ved 

akuttplasseringer i beredskapshjem26, der det ikke lar seg gjøre å godkjenne hjemmet 

før plassering.27 

 

Ansvaret for oppfølging og kontroll av barn i fosterhjem påligger barneverntjenesten i 

omsorgskommunen. Dette ansvaret kan ikke overføres til fosterhjemskommunen.28 

Allerede ved omsorgsovertakelsen skal barneverntjenesten vedta en plan for barnets 

omsorgssituasjon (foreløpig omsorgsplan). Senest to år etter fylkesnemndas vedtak 

om omsorgsovertakelse, skal barneverntjenesten vedta en plan for barnets framtidige 

omsorgssituasjon som ikke skal endres uten at forutsetningene for den er falt bort 

(permanent omsorgsplan).29  

 

Barneverntjenesten skal følge opp og føre kontroll med hvert enkelt barn i 

fosterhjemmet. I tillegg skal fosterforeldrene få nødvendig råd og veiledning i 

forbindelse med plasseringen av det enkelte barn så lenge plasseringen varer. 

Barneverntjenesten skal besøke fosterhjemmet så ofte som nødvendig, men minimum 

fire ganger i året. Dersom barneverntjenesten vurderer forholdene i fosterhjemmet 

som gode, kan barneverntjenesten vedta at antall besøk skal reduseres til minimum to 

ganger i året for barn som har vært plassert i fosterhjem i mer enn to år.30 Under 

besøket skal blant annet barnets tiltaksplan eller plan for barnets omsorgssituasjon 

gjennomgås.   

 

 

Revisjonskriterier 

 Det skal foreligge permanent omsorgsplan senest to år etter fylkesnemndas 

vedtak.  

                                                      
26 Beredskapshjem er et hjem hvor barnet midlertidig plasseres i påvente av endelig fosterhjemsplassering. 

Dette er hjem som tar imot barn for kortere perioder etter vedtak i akuttsituasjon etter barnevernloven § 4-

6. 

27 Retningslinjer for fosterhjem § 5. 
28 Retningslinjer for fosterhjem av 15. juli 2004 til lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100.  
29 Bvl § 4-15 
30 Forskrift om fosterhjem §7. 
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 Det skal foreligge dokumentasjon for alle fosterhjemsbesøk som 

omsorgskommunen har foretatt. Det bør være minst fire besøk i året, dersom 

ikke annet er avtalt. 

 Alle barn plassert i fosterhjem skal ha en løpende tiltaksplan. 

 

 

I hvilken grad sikres barn i fosterhjem en forsvarlig tilsynsordning? 
Det går fram av § 8 i forskrift om fosterhjem at barneverntjenesten i 

fosterhjemskommunen har ansvaret for at det blir ført tilsyn med fosterhjemmene i 

kommunen. Fra februar 2014 er tilsynsansvaret også presisert i barnevernloven § 4-22. 

Det fremgår at formålet med tilsynet er å føre kontroll med at barnet får forsvarlig 

omsorg i fosterhjemmet, og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen 

blir fulgt opp. Kommunen skal sørge for at de som skal utøve tilsynet gis nødvendig 

opplæring og veiledning.31 

 

Barneverntjenesten i fosterhjemskommunen skal utnevne en tilsynsfører til det 

enkelte barn, ved godkjenning av fosterhjemmet. Det skal legges vekt på å finne fram 

til en person som barnet har, eller kan få, tillit til og som har særlige forutsetninger for 

å kunne utføre tilsynsoppgaven i forhold til det aktuelle barnet. Barneverntjenestene i 

fosterhjemskommunen og omsorgskommunen kan inngå skriftlig avtale om at 

omsorgskommunen skal ha ansvaret for at det blir ført tilsyn. 

 

Det går frem av forskrift om fosterhjem at tilsynsfører skal føre tilsyn med barnet så 

ofte som nødvendig, men minimum fire ganger i året. Dersom barneverntjenesten 

vurderer forholdene i fosterhjemmet som gode, og barnet samtykker, kan 

barneverntjenesten vedta at tilsynet skal reduseres til minimum to ganger i året. Dette 

gjelder bare for barn som er fylt 15 år, og som har vært plassert i fosterhjemmet i mer 

enn 2 år. 

 

Tilsynsfører skal ved utføring av tilsynet ha en uavhengig funksjon i forhold til 

barneverntjenesten og fosterforeldrene, men skal samarbeide med 

barneverntjenesten til beste for barnet. Tilsynsfører skal utarbeide en skriftlig rapport 

etter hvert tilsyn. Rapporten skal sendes til barneverntjenesten i den kommunen som 

har ansvaret for at det blir ført tilsyn, med kopi til barneverntjenesten i 

omsorgskommunen. 

 

                                                      
31 Femte og sjette ledd i § 4-22. 
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Fosterhjemskommunen skal kontrollere at rapporten fra tilsynet gir tilstrekkelig 

informasjon til at formålet med tilsynet må anses ivaretatt. Hvis rapporten har 

mangler, skal den som fører tilsyn skrive tilleggsrapport, og om nødvendig foreta 

supplerende vurderinger. 

 

Revisjonskriterier 
 

 Barneverntjenesten skal sørge for at barn under deres ansvar får oppnevnt 

tilsynsfører 

 Kommunen skal sikre at tilsynsførerne har en passende bakgrunn og riktig 

kompetanse. 

 Tilsynsfører skal foreta tilsynsførerbesøk minst fire ganger i året dersom ikke 

annet er avtalt.  

 Barneverntjenesten skal kontrollere at tilsynsrapporter gir tilstrekkelig 

informasjon til at formålet med tilsynet er ivaretatt. 

 
 
 

Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring 
 
 
Forvaltningsrevisjonen startet opp ved oppstartsbrev til Drangedal kommune 06.10.14. 

Vi har innhentet informasjon om kommunen gjennom intervjuer, 

dokumentgjennomgang, spørreundersøkelse, mappegjennomgang, samt benyttet 

KOSTRA for å sammenligne nøkkeltall for barneverntjenesten i Drangedal med andre 

kommuner.  

 

Intervjuer og dokumentgjennomgang 
Vi har intervjuet barnevernsleder, leder for Familiens hus og rådmann. I de tilfeller 

hvor vi har benyttet lydbåndopptak er samtykke innhentet i forkant. Informasjon fra 

intervju som er benyttet i rapporten er verifisert av den intervjuede.  

 

Mest sentralt av de dokumentene vi har gjennomgått er årsmeldinger, 

organisasjonskart, dokumenter som håndterer delegasjon av myndighet, rutiner, 

internkontrolldokument, dokumenter brukt til risikovurdering av egen virksomhet og 

dokumenter knyttet til tilsyn av Fylkesmannen.  
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Bearbeiding av data fra spørreundersøkelsen 
Ved hjelp av questback har vi gjennomført en spørreundersøkelse blant kommunalt 

ansatte i samarbeidende instanser. Blant de utvalgene vi har valgt har vi spurt samtlige 

ansatte. Undersøkelsene ble igangsatt 26.01.15 og ble avsluttet 18.02.15. Av totalt 137 

spurte har 76 personer svart på undersøkelsen. Dette gir en svarprosent på 55 %. 

Epostlister fikk vi av administrasjonen.  

 

Ideelt sett skulle man hatt en høyere svarprosent i undersøkelsen, men erfaringer viser 

at svarprosenten ikke er unormalt lav. Vi anser spørreundersøkelsen som ganske 

«apolitisk», altså at man som svargiver ikke vil profitere på å velge å ikke svare, eller at 

man kan påvirke egen arbeidssituasjon ved å svare strategisk i stedet for riktig i forhold 

til egen oppfatning. Ingen av svarene som er gitt støtter at slike skjevheter foreligger i 

undersøkelsene. Samlet sett anser vi at svarene er representative for de gruppene de 

representerer.  

 

I spørreundersøkelsen har vi stilt samme spørsmål i starten av undersøkelsen og mot 

slutten. Ved siste svargivning ser vi at svargiverne totalt sett har svart mer moderat og 

mer samlet mot midten på en gitt verdiskala, men det er ingen dramatiske forskjeller i 

svarene på de to spørsmålene. Vi har brukt siste svar. 

 

 

Av svargiverne jobber 27 personer i barnehage, 45 personer jobber i skole og 4 

personer jobber i andre enheter, herunder helsesøstertjenesten og PP-tjenesten, se 

tabell 16. De største gruppene som har svart er lærere (36 personer), pedagogiske 

ledere (15 personer), assistenter (10 personer) og rektor/leder/styrer (9 personer). 

 
Tabell 16 Antall ansatte fordelt tjenesteområde og på stillingstype 

  Rektor/leder/

styrer 

Ped. 

leder 

Lær

-er 

Helse-

søster 

PP-

råd-

giver 

Assi-

stent 

Annet,  Antall 

respon-

ser  

Barnehage 4 15    6 2 27 

Skole 5  36   4  45 

Andre     2 1  132 4 

 

Alle spørsmålene har vært obligatoriske. I de tilfeller hvor spørsmål kan være 

irrelevant eller vanskelig å svare på har vi gitt mulighet til å svare «vet ikke» eller 

                                                      
32 Lege tilknyttet helsestasjon 
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tilsvarende. Svargiver har ikke vært anonym for revisor, men det er ikke mulig å spore 

svar tilbake til svargiver i rapporten.  

 

Mappegjennomgang 
For å få informasjon om hvordan barneverntjenesten følger opp fosterhjem, 

fosterbarn og tilsynsførere har vi gjennomgått saksmapper for de ulike barna. I tillegg 

har vi sett på perm hvor informasjon om fosterforeldrene er lagret og perm hvor 

informasjon om tilsynsførerne er lagret. Denne undersøkelsen ble foretatt 27. og 28. 

januar 2015. Vi har undersøkt forholdene ved å ta utgangspunkt i de ni barna som 

Drangedal kommune har omsorgsansvar for. Dersom tilsyn er gjort av andre 

kommuner, har vi undersøkt hvordan Drangedal har fulgt opp dette arbeidet. Vi har 

ikke undersøkt hvordan Drangedal kommune gjennomfører tilsyn av barn bosatt i 

Drangedal, men med en annen omsorgskommune.   

 

Pålitelighet og relevans 
Forvaltningsrevisjonsprosjekter skal gjennomføres på en måte som sikrer gyldighet og 

pålitelighet. Pålitelighet handler om at innsamling av data skal skje så nøyaktig som 

mulig og at en skal kunne få samme resultat dersom undersøkelsen gjøres på nytt. 

Gyldighet handler om at en undersøker de forholdene som problemstillingene skal 

avklare. Intervjuer verifiseres av den vi intervjuet i etterkant. 

 

Vi har benyttet datatriangulering, dvs. at data er hentet fra flere kilder: intervju, 

spørreundersøkelser, mappegjennomgang og gjennomgang av dokumentasjon. Når 

det er samsvar mellom beskrivelser og data fra flere kilder, kan det styrke kvaliteten 

eller gyldigheten i datamaterialet. Vi har også benyttet metodetriangulering, en 

kombinasjon av ulike metoder; intervju, dokumentgjennomgang og 

spørreundersøkelser. Vi har ikke funnet avvik i de tilfeller hvor vi har innhentet 

informasjon om samme tema for ulike kilder.  

 

God kommunal revisjonsskikk - kvalitetssikring 
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal 

revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, jf. forskrift om 

revisjon § 7. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon33. 

 

                                                      
33 Gjeldende RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre med virkning fra 1 februar 

2011, og er gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og 

internasjonale prinsipper og standarder som er fastsatt av International  Organization of Supreme Audit 

Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA).  
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RSK 001 krever at forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres. Kvalitetssikring skal sikre at 

undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre skal det 

sikres at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, 

vurderinger og konklusjoner. 

  

Telemark kommunerevisjon IKS har utarbeidet et system for kvalitetskontroll som er i 

samsvar med den internasjonale standarden for kvalitetskontroll – ISQC 1 

Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og begrenset revisjon av 

regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester. Denne 

forvaltningsrevisjonen er kvalitetssikret i samsvar med vårt kvalitetskontrollsystem og i 

samsvar med kravene i RSK 001. 
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Arkivsak-dok. 15/14900-12 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Drangedal kontrollutvalg 15.05.2017 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Tilsyn med 

byggesaker" 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 08.12.2015 forvaltningsrevisjonsrapporten «Tilsyn med byggesaker». 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken:  

 

«Kontrollutvalget tar rapporten om «tilsyn med byggesaker» til orientering.  

 

Kontrollutvalget anbefaler at forvaltningsrevisor presenterer rapporten i kommunestyret.  

 

Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret:  

Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger om å:  

- Sørge for at kommunen utfører tilsynsvirksomhet i tråd med plan- og bygningsloven.  

- Ta initiativ til at samarbeidet om byggesakstilsyn organiseres i samsvar med kommunelovens 

bestemmelser om interkommunal myndighetsutøvelse.  

- Iverksette tiltak for å sikre riktig arkivering av dokumenter mottatt av Tilsynskontoret.  

- Iverksette tiltak for å tydeliggjøre ansvars- og oppgavefordelingen mellom kommunene og 

Tilsynskontoret.  

 

Rådmannen vil orientere kontrollutvalget om oppfølgingen av rapporten med en oppdatering om arbeidet 

12.05.16 og med en redegjørelse av arbeidet som er gjort 01.09.16.»  

 

Kommunestyret vedtok enstemmig kontrollutvalget innstilling. 

 

Kontrollutvalget ble i møtet 12.05.2016 orientert av Mona S. Straume på vegne av rådmannen om 

arbeidet med å følge opp rapporten. I møtet ble kontrollutvalget orientert om Strategi for tilsyn 2016-2017 

og tilsynsplan. Kontrollutvalget tok orienteringen til etterretning og fikk ny orientering om hvordan 

kommunen arbeidet med å følge opp forvaltningsrevisjonsrapporten i møtet 01.09.2016.  

 

Kontrollutvalet fatta følgende vedtak i møtet 01.09.2016:  
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«Kontrollutvalget tar saken til orientering. Kontrollutvalget får en skriftlig rapportering til 

behandling i kontrollutvalgets mai-møte 2017.»  

 

På bakgrunn av tidspress for saksbehandlere ble det avtalt at orienteringen ble utsatt til 

kontrollutvalgsmøtet i september.  
 

Saksopplysninger: 
Mona S. Straume orienterer kontrollutvalget om kommunens oppfølging av rapporten. Vedlagt saken 

følger også en skriftlig rapportering på oppfølgingen, avtalen Drangedal kommune har med 

tilsynskontoret i Grenland, samt noen av tilsynssakene fra 2016-2017.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Det er en viktig oppgave for kontrollutvalget å se til at funna i revisjonsrapportene og vedtak som gjøres i 

den forbindelse følges opp og bidrar til forbedringer og organisasjonsutvikling. På bakgrunn av mottatt 

dokumentasjon fra kommunen mener sekretariatet at saken kan avsluttes.  
 

 

Vedlegg:  

- Notat – Oppfølging av forvaltningsrevisjon 

- Tilsynssaker 2016-2017 og samarbeidsavtale med tilsynskontoret i Grenland. 

- Forvaltningsrevisjonsrapport 750014 – Drangedal – Tilsyn med byggesaker 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 15/14900 
Arkivkode  
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Drangedal kontrollutvalg 04.09.2017 20/17 

 

 

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Tilsyn med byggesaker" 

 

 

Drangedal kontrollutvalg har handsama saken i møte 04.09.2017 sak 20/17 

 

Møtebehandling 

Rådmann Jørn Chr. S. Knudsen, kommunalsjef og saksbehandlere Mona S. Strume og Therese 

orienterte utvalget om oppfølgingen av rapporten og det pågående tilsynsarbeidet i kommunen.  

 

Votering 

Endringsforslag: Kontrollutvalget tar orienteringa til etterretning og avslutter saken.  

 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning og avslutter saken. 
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Forvaltningsrevisjonen  mener Drangedal kommune bør:  
 

 Sørge for at kommunen utfører tilsynsvirksomhet i tråd med plan- og bygningsloven 
 Dersom det kommer inn en bekymringsmelding angående ulovligheter etc, innhenter 

administrasjonen opplysninger fra begge parter. Administrasjonen reiser på befaring ved behov. 

 Administrasjonen har utarbeidet en TILSYNSPLAN FOR 2016-2017. (Tilsynsstrategi- 15/03090)). 
Tilsynskontorets innsats for Drangedal kommune i 2016-2017 skal være revisjonstilsyn av 
foretakenes KS-system innen funksjonene søk, pro, utf og kontroll. Innsatsen skal settes mot 
foretak med vesentlige forbedringspotensial og innenfor fagområder der feil og mangler  
medfører vesentlig fare for liv, helse og miljø. 
 

 Tilsynsaktiviteten til Drangedal for 2016 og 2017 er begrenset til ulovlighetsoppfølging og 
lukking av allerede gitte pålegg. 

 Det skal utarbeides ny Tilsynsplan for 2018-2020. forventes å være klar i første halvdel av 2018. 

 Administrasjonen mangler ressurser i forhold til å utføre systematiske tilsyn og ulovligheter 
 

 

 Ta initiativ til at samarbeidet om byggesakstilsyn organiseres i samsvar med 
kommunelovens bestemmelser om interkommunal myndighetsutøvelse. 
Drangedal kommune har inngått avtale om interkommunalt samarbeid med 
Grenlandskommunene. Tilsynskontor.(15/00619-20). 

 

  Iverksette tiltak for å sikre riktig arkivering av dokumenter mottatt av Tilsynskontoret 
Fra og med 2015 er alle henvendelser og møtereferat angående tilsyn og 
Tilsynskontoret arkivert i sak/arkiv systemet til kommunen. 
 

 Iverksette tiltak for å tydeliggjøre ansvars- og oppgavefordelingen mellom kommunene 
og Tilsynskontoret.  
1 juli 2016 inngikk Drangedal kommune avtale om drift av interkommunalt 
tilsynskontor. Tilsynskontoret ligger i Porsgrunn og har en medarbeider i 100 % stilling- 
kalt tilsynskoordinator. Porsgrunn er vertskommune og har arbeidsgiveransvaret samt 
holder lokaler, datautstyr, kontorutstyr osv. 
 

 Tilsynskontoret fører register over tilsyn og avvik i alle Grenlandskommunene. 

 Tilsynskontoret skriver årlig tilsynsrapport over utførte tilsyn. (dokumenttilsyn) 

 Tilsynskontoret har utarbeidet en virksomhetsplan for 2017. Drangedal kommune har 
fått tildelt 4 %- 1,6 uker til tilsyn. 

 Tilsynskontoret sender tilsynsrapporter til deltagerkommunene fortløpende. 
Kommunen har selv ansvar for oppfølging av avvik. 

 
Drangedal kommune har i 2017 utført tilsyn i utvalgte hyttefelt sammen med skatt sør. 
Det er planlagt 1-2 dagers tilsyn langs Toke i løpet av september/oktober for å avdekke 
ulovligheter. 
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Sammendrag 
 

 

Bestilling og bakgrunn 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av: 

 Porsgrunn kontrollutvalg i møte 23.09.14, sak 43/14, og møte 04.11.14, sak 
51/14. 

 Kragerø kontrollutvalg i møte13.10.14, sak 35/14. 

 Drangedal kontrollutvalg i møte 27.11.14, sak 29/14. 

 Bamble kontrollutvalg i møte 02.12.14, sak 24/14.  
 

 

Vi har undersøkt følgende problemstillinger: 

 

I hvilken grad driver Drangedal kommune tilsyn med byggesaker i samsvar med plan- 

og bygningsloven? 

 

Er organiseringen av Tilsynskontorets1 oppgaver i tråd med bestemmelsene i 

kommuneloven? 

 

I hvilken grad driver Tilsynskontoret byggesakstilsyn i samsvar med inngått avtale? 

 

I hvilken grad er ansvars- og oppgavefordelingen mellom Tilsynskontoret og Bamble, 

Drangedal, Kragerø og Porsgrunn tydeliggjort når det gjelder tilsyn med byggesaker? 

 

 

Tilsyn og ulovlighetsoppfølging 
Kommunen plikter å føre tilsyn etter plan- og bygningsloven, men kan selv velge hvilke 

saker og på hvilke områder det skal føres tilsyn, jf. plan- og bygningsloven § 25-1 og § 

25-2.For å sikre at kommunens tilsynsansvar blir ivaretatt, er et viktig at kommunen 

aktivt og systematisk tar stilling til når, hvor og hvordan det skal føres tilsyn.  

 

Vi legger til grunn at systematisk dokumentasjon av planlegging, gjennomføring og 

rapportering på tilsyn gjør det mulig for en kommune å vurdere om de fører tilsyn i et 

omfang som avdekker lovbrudd. I denne forvaltningsrevisjonen har vi derfor undersøkt 

om Bamble, Drangedal, Kragerø og Porsgrunn ivaretar lovpålagte tilsynsoppgaver og 

ulike lovpålagte dokumentasjonskrav knyttet til tilsyn. 

                                                      
1 Fullt navn: Tilsynskontoret for byggesaker i Grenland. Kalles heretter Tilsynskontoret. 
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Vår gjennomgang viser at få av disse blir ivaretatt i Drangedal. Vi mener derfor at 

kommunen ikke driver tilsyn med byggesaker i samsvar med plan- og bygningsloven.  

 

Formell ramme for myndighetsutøvelse og samarbeid 
Prosessuelle beslutninger i forbindelse med tilsyn – slik Tilsynskontoret gjør – er å anse 

som myndighetsutøvelse.  Kommunene må organisere myndighetsutøvelsen innenfor 

de samarbeidsmodellene som kommuneloven åpner for. Den aktuelle 

samarbeidsmodellen for tilsyn i byggesaker, er vertskommunesamarbeid, jf. § 28-1.  

 

Vi har sett nærmere på om de formelle rammene knyttet til vertskommunesamarbeid 

er på plass. Vi fant at det er inngått en skriftlig avtale, men at det mangler delegering 

av myndighet fra samarbeidskommunene til vertskommunen, og at bare en av de fire 

kommunene har behandlet avtalen på politisk nivå.  

 

Samarbeidsavtalen om Tilsynskontoret er ikke i tråd med kommunelovens 

bestemmelser om vertskommunesamarbeid.     

 

Tilsynskontorets tilsyn med byggesaker 
Avtalen om felles tilsynsvirksomhet omfatter flere forhold. Vi har undersøkt konkrete 

oppgaver som er knyttet til selve tilsynsvirksomheten. Det omfatter både aktiviteter 

som Tilsynskontoret har ansvar for alene, og aktiviteter som krever samarbeid mellom 

Tilsynskontoret og kommunene. Samlet sett mener vi at Tilsynskontoret i all hovedsak 

utfører sine oppgave i tråd med inngåtte avtale. 

 

Samarbeidsavtalen gir kommunene anledning til å delta i tilsynet og til å velge 

tilsynsform. Denne muligheten har kommunene i liten grad benyttet seg av. 

 

Avtalen sier at Tilsynskontoret skal føre register over utførte tilsyn og anmerkninger.  

Etter vår vurdering ivaretar Tilsynskontoret dette ansvaret ved å sende rapportene til 

utpekte kontaktpersoner i kommunene som så skal legge rapportene ut på nettsidene 

til Grenlandsamarbeidet/Grenlandstandarden. Vi vil imidlertid påpeke at registeret var 

mangelfullt for årene 2010-2012, og nesten fullstendige for årene 2013-2014. Etter vår 

vurdering er det bra at registeret har blitt bedre de senere årene, men samlet sett 

mener vi denne delen av avtalen bare delvis er ivaretatt.  

 

Saksbehandlerne kan rutinene for arkivering av dokumenter, samtidig fant vi at ingen 

av kommunene hadde arkivert tilsynsrapporter fra Tilsynskontoret i perioden 2010-
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2012. Kommunen bør derfor se nærmere på egen praksis når det gjelder arkivering av 

dokumenter fra Tilsynskontoret. 

 

Tydelig ansvar- og oppgavefordeling 
I saker der Tilsynskontoret utfører tilsyn for oppdragskommunene, skal flere 

uavhengige enheter arbeider i en sekvensiell rekkefølge i samme sak. Da er det viktig 

med en tydelig og konkret ansvars- og oppgavefordeling i hver fase av arbeidet.  

 

Det er ikke er utarbeidet egne rutiner som tydeliggjør ansvars- og oppgavefordelingen 

mellom kommunene og Tilsynskontoret. Den etablerte styringslinjen, avtalen, 

virksomhetsplanene og den etablerte praksisen fungerer til en viss grad som rutiner 

for dette arbeidet. Samtidig ser vi at samarbeidskommunene har forskjellige 

oppfatninger av om ansvars- og oppgavefordelingen mellom dem selv og 

Tilsynskontoret er slik de ønsker den skal være. Etter vår vurdering henger denne 

forskjellen sammen henger med at ansvars- og oppgavefordelingen mellom 

kommunene og Tilsynskontoret ikke er tilstrekkelig tydeliggjort. 

 

 

Anbefalinger 
 

Vi mener Drangedal kommune bør: 

 

 sørge for at kommunen utfører tilsynsvirksomhet i tråd med plan- og 
bygningsloven,  

 

 ta initiativ til at samarbeidet om byggesakstilsyn organiseres i samsvar med 
kommunelovens bestemmelser om interkommunal myndighetsutøvelse, 
 

 iverksette tiltak for å sikre riktig arkivering av dokumenter mottatt av 
Tilsynskontoret, 

 

 iverksette tiltak for å tydeliggjøre ansvars- og oppgavefordelingen mellom 
kommunene og Tilsynskontoret. 
 

 

 

14. oktober 2015 

Telemark kommunerevisjon IKS  
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1 Innledning 
 

 

1.1 Kontrollutvalgenes bestilling 
Bestillingsprosessen i kontrollutvalgene var som følger:  

 Kontrollutvalget i Porsgrunn bestilte forvaltning av Tilsynskontoret for 

byggesaker i Grenland, jf. sak 43/14 med godkjenning av prosjektplan i sak 

43/14. 

 I brev 03.10.14 ble kontrollutvalgene i Bamble, Drangedal, Kragerø, Siljan og 

Skien invitert av kontrollutvalget i Porsgrunn om å delta i denne 

forvaltningsrevisjonen.  

 Kontrollutvalgene i Kragerø (sak 35/14), Drangedal (sak 29/14) og Bamble (sak 

24/14) vedtok å delta i kontrollen, og de sluttet seg til bestillingen fra 

kontrollutvalget i Porsgrunn.  

 Kontrollutvalgene i Siljan og Skien takket nei til å delta i forvaltningsrevisjonen.  

 

    

Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens § 77 nr. 4, jamfør forskrift 

om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel 3.  

 

 

1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier 
Rapporten handler om følgende problemstillinger: 

 

I hvilken grad driver Drangedal kommune tilsyn med byggesaker i samsvar med plan- 

og bygningsloven? 

  

Er organiseringen av Tilsynskontoret i tråd med bestemmelsene i kommuneloven? 

 

I hvilken grad driver Tilsynskontoret byggesakstilsyn i samsvar med inngått avtale? 

 

I hvilken grad er ansvars- og oppgavefordelingen mellom Tilsynskontoret og Bamble, 

Drangedal, Kragerø og Porsgrunn tydeliggjort når det gjelder tilsyn med byggesaker? 
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Revisjonskriteriene2 i denne forvaltningsrevisjonen er utledet fra plan- og 

bygningsloven med tilhørende forarbeider, lovarbeider og veileder. Kriteriene er angitt 

under hver problemstilling nedenfor, og er nærmere omtalt i vedlegg 2 til rapporten.  

 

 

1.3 Avgrensning 
Revisjonen omhandler tilsynsvirksomheten med byggesaker i Bamble, Drangedal, 

Kragerø og Porsgrunn og i Tilsynskontoret. Vi avgrenser oss mot de øvrige oppgavene 

kommunene har etter plan- og bygningsloven.  

 

Vi avgrenser oss også mot de kostnadsmessige sidene ved tilsyn. Vi vil her kun vise til 

plan- og bygningsloven § 33-1 som åpner for at kommunens utgifter til tilsyn kan 

dekkes gjennom byggesaksgebyrer.    

 

Tidsmessig avgrenser vi oss til perioden 2010-2014. Denne tidsperioden er valgt fordi 

kommunens plikt til å føre tilsyn i byggesaker ble styrket i 2010 da ny plan- og 

bygningslov (byggesaksdel) trådde i kraft, jf. Ot.prp. nr. 45 2007-2008 og plan- og 

bygningsloven med tilhørende forskrifter.  

 

 

1.4 Metode og kvalitetssikring 
I denne revisjonen har vi benyttet ulike metoder for å hente inn informasjon. Vi har: 

 hatt intervju med ledere og saksbehandlere som har ansvar for 
byggesaksbehandling, tilsyn og ulovlighetsoppfølging i de fire kommunene, 

 hatt intervju med Tilsynskontoret, 

 gått gjennom ulike nasjonale dokumenter, kommunale dokumenter, og 
dokumenter utarbeidet av Tilsynskontoret. 

 

Valg av metode og tiltak for kvalitetssikring er omtalt nærmere i vedlegg 3 til 

rapporten. 

 

Forvaltningsrevisjonen er utført av forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal. 

Oppdragsansvarlig er Kirsti Torbjørnson. 

 

 

                                                      
2 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området 

som skal undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar, 

konklusjonene som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere samsvar, avvik eller 

svakheter. 
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1.5 Høring 
Rapporten ble sendt på høring til Drangedal kommune 24. september 2015. Samme 

dag ble tilsvarende rapporter sendt på høring til Bamble, Kragerø og Porsgrunn 

kommune. Videre ble fellesdelene av rapporten sendt på høring til Tilsynskontoret for 

byggesaker i Grenland.  

 

Drangedal hadde ingen merknader til rapporten, jf. brev frå kommunen i vedlegg 1.  

 

Kapittel fire, fem og seks er like i de fire rapportene. I høringssvaret fra Bamble er det 

kommet innspill til disse kapitlene, og de er tatt inn i alle rapportene. Nedenfor tar vi 

med en oversikt som viser hvilke avsnitt som er endret (markeres med kursiv):  

 

Avsnitt 4.1.3 

Bamble: Tilsynskontoret omtales i en eierskapsmelding som kommunestyret behandlet 

i møte 16.10.2010. Eierskapsmeldingen inneholder en beskrivelse av hvilke selskaps- og 

samarbeidsformer en kommune kan ha, og en beskrivelse av de selskapene, 

samarbeidene og stiftelsene som Bamble kommune har. I kommestyrevedtaket 

framgår det hvilke prinsipper som skal legges til grunn for kommunalt eierskap. Bamble 

kommune har imidlertid ikke et politisk vedtak om inngåelse av en samarbeidsavtale 

med andre kommuner om å utføre tilsyn i byggesaker.  

 

Avsnitt 6.1.2 

Bamble: Det har vært uenighet i styringsgruppa på dette punktet. De ha diskutert det 

gjentatte ganger.  

Sitat fra høringssvaret: På et møte i Kragerø ble det enighet rundt dette punktet. Slik at 

dette nå skal være klart. Tilsynskontoret følger saken fram til eventuell 

ulovlighetsoppfølging. Ulovlighetsoppfølging er kommunes ansvar.  
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2 Organisering av tilsyn med byggesaker 
 

 

2.1 Organisering og personellressurser 
På øverste administrative nivå er Drangedal kommune organisert med rådmann, to 

stabsenheter og tre kommunalsjefer. Kommunalsjefene leder områdene: 1. Oppvekst 

og undervisning, 2. Helse og velferd, og 3. Plan, næring og kultur. 

 

Under kommunalsjef for Plan, næring og kultur er det flat struktur. I følge kommunens 

nettside har Plan, næring og kultur ansvar for: 

 Jord, skog og viltforvaltning  
 Bygge- og reguleringsplansaker  
 Kart- og oppmålingsarbeid  
 Etablering og oppfølging av kommunale boligfelt  
 Drift og vedlikehold av kommunale veier, plasser og bruer  
 Drift av kommunale vannforsyning og avløpsrenseanlegg  
 Drift av feievesen, brann- og redningsvesen  
 Miljøoppgaver og miljøretta helsevern  
 Kommuneplan og annet overordna plan- og strategiarbeid  
 Ansvar for kommunens byggeprosjekter 
 Forvaltning av kulturfeltet, herunder tilskuddsordninger 
 Drift av Drangedal bibliotek 

Totalt sett har enheten 9,8 årsverk fordelt på 12 personer. En person bruker 60-70 av 

sin stilling til byggesaker, tilsyn, ulovlighetsoppfølging, og 30-40 prosent til 

fradelingssaker etter plan- og bygningsloven og kommunens oppgaver etter 

forurensningsloven. Hun er også kommunes kontaktperson inn mot Tilsynskontoret.  

Forenklet kaller vi stillingen byggesaksbehandler.  

 

De senere årene har det vært flere utskiftninger i denne stillingen. I desember 2013 ble 

det ansatt en ny saksbehandler. I april 2015 gikk hun ut i permisjon. I permisjonstiden 

er byggesaksbehandlerens oppgaver overtatt av den som har ansvar for planarbeid og 

eiendomsskatt. Hun kjenner byggesaksfeltet fordi hun hadde stillingen som 

byggesaksbehandler i ett år i perioden 2008/2009.3  

 

For å vise omfanget av ansvarsområdet til byggesaksbehandleren tar vi med to tabeller 

som viser antall eiendommer og hytter, og antall innkomne byggesøknader i 

                                                      
3 Hun er vår kontaktperson i dette prosjektet. 
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Drangedal. Vi tar også med gjennomsnittet for kostragruppe 2 – som Drangedal 

tilhører.  

 

 

Tabell 1 – antall eiendommer og hytter - 2014 
  2014 

Drangedal Antall eiendommer 4 693 
 Antall hytter 1 050 
   

Gjennomsnitt for kostragruppe 2 Antall eiendommer 4 094 

 Antall hytter 1 111 

 

 
Tabell 2 – antall søknader om byggetiltak – 2013 og 2014 
  2013* 2014* 

Drangedal Antall søknader om 
byggetiltak mottatt siste år 

.. 224 

Gjennomsnitt for kostragruppe 2 Antall søknader om 
byggetiltak mottatt siste år 

118 .. 

Kilde: SSB/Kostra 

*Vi bruker tall både for 2013 og for 2014, fordi Kostra har ikke tall for Drangedal i 2013 

og for kostragruppe 2 i 2014.   

 

Dersom vi ser tabellene i sammenheng, finner vi at Drangedal og gjennomsnittet for 

kostragruppa har omtrent like mange eiendommer og hytter, og at Drangedal har om 

lag dobbelt så mange innkomne byggesøknader. Antall søknader i 2014 kan være en 

tilfeldig variasjon. I Kostra er det registrert mellom 60 og 90 innkomne byggesøknader i 

årene 2010-2012. Saksbehandleren mener at de lave tallene kan skyldes 

feilrapportering fordi det var vanskelig å telle antall søknader i det 

saksbehandlingssystemet som kommunen hadde i de årene. 

 

 

2.2 Byggesaksbehandling, tilsyn og ulovlighetsoppfølging 
Saksbehandling i en byggesak handler om å innhente informasjon slik at kommunen 

har et tilstrekkelig grunnlag til å behandle søknaden(e). Alle undersøkelser utover 

dette omfattes av kommunens tilsynsvirksomhet.  

 

Tilsyn kan gjelde alle forhold i en byggesak og utføres på ulike måter. Det kan skje 

uanmeldt og eller det kan varsles på forhånd. Tilsyn kan gjøre med alle typer 

byggetiltak – både søknadspliktige og ikke-søknadspliktige. Det kan utføres gjennom 

alle stadier i byggeprosessen, og inntil fem år etter at ferdigattest er gitt.  
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Framgangsmåten ved tilsyn er vanligvis varsling tilsynet, avklaring av fakta, 

oppsummering og gjennomgang med berørte parter, samt rapportering. Innhenting av 

fakta kan gjøres på flere måter.  Eksempelvis ved: 

 dokumentgjennomgang,  

 befaring/inspeksjon,  

 møter eller intervju med påfølgende verifikasjon. 
 

Tilsyn kan avdekke ulovlige forhold i byggesaker. Da inntrer kommunens plikt til å følge 

opp det ulovlige forholdet. Vanligvis gis foretaket anledning til å rette opp eventuelle 

feil og mangler. Dersom det ikke vises vilje til å rette opp forholdene, må kommunen 

vurdere å bruke sanksjoner. Ulovlighetsoppfølging handler om å forfølge og få lukket 

klare avvik fra bestemmelser i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, 

planer og eventuelle kommunale tillatelser.   

 

 

2.3 Tilsynskontoret for byggesaker i Grenland 
I 2005 inngikk Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien en midlertidig 

avtale om å opprette et felles kontor som skulle utføre tilsyn i byggesaker. Fullt navn 

på kontoret er: Tilsynskontoret for byggesaker i Grenland. Fra 2010 ble dette en fast 

ordning. Tilsynskontoret har hele tiden ligget i Porsgrunn, og den kommunen har hatt 

arbeidsgiveransvaret. Tilsynskontoret har hele tiden hatt en ansatt.  

 

Tilsynskontoret utfører tilsyn i konkrete saker på oppdrag for grenlandskommunene. I 

den anledning treffer Tilsynskontoret prosessuelle beslutninger som for eksempel å 

innhente opplysninger fra private aktører og gjennomføre befaringer på eiendommer i 

forbindelse med tilsynet. Tilsynskontoret beskriver arbeidet sitt slik: 

 

Det er alltid kommunene som tar initiativ til tilsyn de ønsker at jeg skal utføre. Det er 
tradisjon for at jeg utfører revisjonstilsyn.  
 
Et typisk tilsyn starter med at jeg får et oppdrag fra en eller flere kommuner, og mottar 
den dokumentasjonen kommunene har – om søknaden og foretaket osv. Så varsler jeg 
foretaket om at kommunen ønsker tilsyn. Deretter planlegges og gjennomføres 
tilsynet. Informasjonsinnhentingen krever mye. Det blir vanligvis mange e-poster fram 
og tilbake. Avslutningsvis skrives det en rapport. Foretaket får mulighet til å gi 
merknader til rapporten. Jeg følger opp disse merknadene. Det kan skje etter at jeg har 
oversendt rapporten til kommunene. Når kommunen mottar rapporten, har de ansvar 
for å følge opp funn/avvik.  
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Vi har fått opplyst at iverksetting og oppfølging av den ovennevnte avtalen er lagt til en 

styringsgruppe. Styringsgruppa gjør dette ved godkjenning av virksomhetsplaner og 

årsrapporter fra Tilsynskontoret. Fra 2014 har Tilsynskontoret i tillegg rapportert 

tertialvis på sin tilsynsaktivitet. 

 

Styringsgruppa består av ledere med ansvar for saksbehandling, tilsyn og 

ulovlighetsoppfølging i byggesaker fra de seks kommunene. Den ble opprettet i 2003 

for å følge opp en avtale om bedre koordinering mellom de seks kommunene, slik at 

plan- og byggesaksarbeidet i Grenland ble mer likeartet – kalles ofte 

grenlandsstandarden4. Det var styringsgruppa – sammen med Plan- og 

byggesaksforum5 – som tok initiativ til å utrede om og hvordan byggesakstilsyn kunne 

samordnes i grenlandskommunene. Dette arbeidet munnet ut i avtalen om å opprette 

Tilsynskontoret. 

 

Styringsgruppa har blant annet opprettet ulike arbeidsgrupper som jobber med 

konkrete temaer innen plan, byggesak, gebyr og tilsyn. Arbeidsgruppa som følger opp 

tilsynsområdet, kalles tilsynsgruppa. Den består av Tilsynskontoret og saksbehandlere 

med særskilt ansvar for tilsyn i byggesaker fra hver av de seks kommunene. Gruppa 

skal møtes fire ganger per år, og formålet er å diskutere faglige problemstillinger, dele 

tilsynserfaringer og oppdatere hverandre på faglige endringer.  

 

 

  

                                                      
4 Grenlandsstandarden skal bidra til at regionen utvikler en enkel, lik og forutsigbar saksbehandling. De 

samme målsetningene ligger i den generelle avtalen fra 2006 om Grenlandssamarbeidet. De siste årene 

har nettsidene til Grenlandsstandarden ligget som lenke på nettsidene til Grenlandsamarbeidet.   

5 Vi har fått opplyst at Plan- og byggesaksforum ble opprettet på 90-tallet, og består av representanter 

fra fylkesmannen, fylkeskommunen, Statens vegvesen og de seks kommunene. Representantene fra 

kommunene er de samme som sitter i styringsgruppa.  Styringsgruppa har lltid møte før Plan- og 

byggesaksforum har sine møter. Fra juni 2015 er dette endret slik at forumet og styringsgruppen har 

felles møte.  
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3 Tilsyn og ulovlighetsoppfølging  
 

 

I hvilken grad driver Drangedal kommune tilsyn med byggesaker i samsvar med plan- 

og bygningsloven? 

 

Revisjonskriterier: 

 

a. Kommunen skal ha en tilsynsstrategi. 
b. Kommunen skal gjennomføre tilsyn i byggesaker hvor det allerede er gitt 

pålegg. 
c. Kommunen skal gjennomføre tilsyn i byggesaker når den blir oppmerksom på 

ulovligheter utover bagatellmessige forhold. 
d. Kommunen skal utarbeide en tilsynsrapport6 ved utført tilsyn. 
e. Kommunen skal utarbeide årlige tilsynsrapporter. 
f. Kommunen bør ha rutiner for saksgangen ved bruk av sanksjoner.  

 

 

3.1 Fakta om tilsyn og ulovlighetsoppfølging 

3.1.1 Tilsynsstrategi 
Drangedal har ikke en tilsynsstrategi. 

 

Saksbehandler opplyser at de sjekker enkelte ting underveis i behandlingen av 

byggesøknader. Det inngår i kommunens tilsynsvirksomhet, men utover det gjør de 

sjelden tilsyn. I følge Kostra ble det ikke utført tilsyn i Drangedal i perioden 2010-2013, 

mens i 2014 ble det utført tre tilsyn. 

 

3.1.2 Tilsyn der det allerede er gitt pålegg 
I Drangedal ble det ikke gitt pålegg om retting eller stans i byggesaker i perioden 2010-

2014, jf. Kostra. Det har dermed ikke vært aktuelt å føre tilsyn der det allerede er gitt 

pålegg.  

 

3.1.3 Tilsyn når kommunen blir oppmerksom på ulovligheter 
Saksbehandleren opplyser at hun kjenner til få saker der det er ført tilsyn i byggesaker 

etter at kommunen er gjort oppmerksom på antatt ulovlige byggetiltak. Hun sier at 

                                                      
6 I plan- og bygningsloven brukes begrepet sluttrapport. Vi velger ordet tilsynsrapport, siden det synes 

mest brukt i praksis.  
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kommunen sjelden får slike henvendelser. I den grad de kommer, gjelder det vanligvis i 

hyttefelt. Saksbehandler opplyser at hun har hatt to saker der kommunen utførte 

tilsyn etter at kommunen ble gjort oppmerksom på antatt ulovlige forhold -  en sak i 

den forrige perioden hun var byggesaksbehandler og en i nåværende periode.  

 

3.1.4 Tilsynsrapport ved utført tilsyn 
Saksbehandler opplyser at etter at kommunen innførte et nytt saksbehandlingssystem 

i 2012, skrives det et notat etter utført tilsyn som legges på saken.  

 

Vi ba om å få oversendt de aktuelle dokumentene i de tre innrapporterte tilsynene til 

Kostra i 2014. Disse tilsynene ble utført av en tidligere byggesaksbehandler, og vår 

kontaktperson fant dem ikke. Vi har med andre ord ikke fått tilgang til dokumentasjon 

på disse tilsynene.  

 

3.1.5 Årlige tilsynsrapporter 
Drangedal utarbeider ikke årlige tilsynsrapporter.  

 

3.1.6 Rutiner ved saksgang ved bruk av sanksjoner 
Drangedal mangler rutiner for oppfølging av ulovligheter i byggesaker. Saksbehandler 

opplyser at hun har jobbet med få saker knyttet til ulovlighetsoppfølging.  

 

 

3.2 Revisors vurdering av tilsyn og ulovlighetsoppfølging 
Formålet med tilsyn er å redusere byggefeil og påse at byggetiltak i kommunen 

oppføres med god kvalitet. 

 

3.2.1 Tilsynsstrategi 
Drangedal kommune har ikke en tilsynsstrategi, slik byggesaksforskriften krever.  

 

3.2.2 Tilsyn der det allerede er gitt pålegg 
Plan- og bygningsloven er helt konkret: Kommunen skal føre tilsyn ved allerede gitte 

pålegg.  I Drangedal er det ikke gitt pålegg om retting eller stans i byggesaker i den 

undersøkte perioden. Dermed er det ikke aktuelt å vurdere dette lovkravet. 
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3.2.3 Tilsyn når kommunen blir gjort oppmerksom på ulovligheter 
Plan- og bygningsloven sier at tilsynsplikten inntrer når kommunen blir gjort 

oppmerksom på antatt ulovligheter utover bagatellmessige forhold, jf. plan- og 

bygningsloven § 25-1.  

 

Saksbehandler opplyser at kommunen får få henvendelser om antatt ulovligheter i 

byggesaker, så det er få saker å følge opp. Vi mener at oppfølgingen i de to sakene vi 

har fått kjennskap til er i tråd med lovkravene. 

 

3.2.4 Tilsynsrapport ved utført tilsyn    
Plan- og bygningsloven sier at et tilsyn skal avsluttes med en sluttrapport, jf. § 25-2. 

 

Drangedal utførte svært få tilsyn i den undersøkte perioden. Kommunen kan ikke 

dokumentere at det er skrevet sluttrapport i saker der det har vært aktuelt. Det er et 

åpent spørsmål om årsaken til manglende dokumentasjon skyldes at det ikke er 

skrevet rapporter eller om det skyldes mangelfull arkivering.    

 

3.2.5 Årlige tilsynsrapporter 
Drangedal kommune utarbeider ikke årlige tilsynsrapporter, slik byggesaksforskriften 

krever.  

 

3.2.6 Rutiner for saksgang ved bruk av sanksjoner 
Drangedal kommune har ikke utarbeidet rutiner for saksgang ved bruk av sanksjoner, 

slik Direktoratet for byggkvalitet anbefaler, jf. HO-2/2012.  
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4 Formell ramme for myndighetsutøvelse 
og samarbeid 

 

 

Er organiseringen av Tilsynskontorets oppgaver i tråd med bestemmelsene i 

kommuneloven? 

 

Revisjonskriterier: 

 

Interkommunalt samarbeid som utøver myndighet må være organisert i tråd med 

bestemmelser om vertskommunesamarbeid, jf. kommuneloven § 28-1: 

i. Det skal opprettes en skriftlig samarbeidsavtale. 
ii. Avtalen skal blant annet opplyse om hvilke oppgaver og hvilken myndighet 

som delegeres til vertskommunen/nemda.  
iii. Avtalen skal vedtas av kommunestyret. 

 

 

4.1 Fakta om den formelle rammen  

4.1.1 Skriftlig avtale 
Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien inngikk en midlertidig avtale 

om etablering og drift av et felles kontor for utførelse av tilsynsoppgaver etter plan- og 

bygningsloven i 2005. I 2010 ble avtalen videreført: Den inngåtte avtalen av 29.07.05 

mellom Bamble. Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien kommune videreføres 

som en fast ordning med følgende tillegg og presiseringer, jf. avtalen fra 2010. 

 

Begge avtaledokumentene er skriftlige, og signert av alle rådmennene. 

 

4.1.2 Avtalen – oppgaver og myndighet 

Oppgaver 
Porsgrunn kommune omtales som vertskommune og tildeles følgende oppgaver:  

 Være kontorkommune for Tilsynskontoret, herunder drifte lokaler og 
kontorutstyr, betale kjøregodtgjørelse, sørge for opplæring og yte 
administrative tjenester.   

 Ha arbeidsgiveransvar for den ansatte i kontoret.  

 Fakturere de øvrige kommunene etter en avtalt fordelingsnøkkel.  
 

For øvrig omtaler avtalen hvilke oppgaver som tillegges Tilsynskontoret og hver av 

kommunene. Eksempler på det er: 
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 Kommunene bestemmer i hvilke saker det skal føres tilsyn. 

 Kommunen bestemmer tilsynsform. 

 Tilsynskontoret utfører tilsyn på oppdrag for kommunene. Det skal skrives 
tilsynsrapport som sendes til oppdragskommunen. 

 Tilsynskontoret skal utarbeide årlig virksomhetsplan. Den skal godkjennes av 
styringsgruppa for Plan- og byggesaksforum.  

 

Delegering av myndighet fra kommunene 
I følge kommuneloven kan delegering av myndighet fra en kommune til en annen skje 

på forskjellige måter – avhengig av hvilken type samarbeid som inngås. I et 

administrativt vertskommunesamarbeid skal det gjøres på følgende måte: En 

kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune 

(vertskommune) at vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter 

delegert myndighet fra samarbeidskommunen. Delegasjon av myndighet skjer ved at 

kommunestyret selv gir instruks til sin rådmann om delegasjon av myndighet til 

rådmannen i vertskommunen, jf. § 28-1 b.  

 

Avtalen inneholder ikke opplysninger om delegering av myndighet fra Bamble, 

Drangedal, Kragerø, Siljan og Skien kommuner til Porsgrunn kommune.  

 

4.1.3 Avtalen – vedtas av kommune- og bystyrene  
Reglene for vertskommunesamarbeid trådde i kraft 1. januar 2007. Vi ønsket å finne ut 

om avtaledokumentet fra 2010 ble vedtatt av kommune- eller bystyrene eller på 

annen måte har vært politisk behandlet. Vi ba postmottak/arkiv i hver av kommunene 

gå gjennom kommunestyre- og bystyrevedtak, samt vedtak i formannskap og 

hovedutvalg med ansvar for teknisk sektor fra høsten 2010 til våren 2011. De fant: 

 

Bamble: Tilsynskontoret omtales i en eierskapsmelding som kommunestyret 

behandlet i møte 16.10.2010. Eierskapsmeldingen inneholder en beskrivelse av hvilke 

selskaps- og samarbeidsformer en kommune kan ha, og en beskrivelse av de 

selskapene, samarbeidene og stiftelsene som Bamble kommune har. I 

kommestyrevedtaket framgår det hvilke prinsipper som skal legges til grunn for 

kommunalt eierskap. Bamble kommune har imidlertid ikke et politisk vedtak om 

inngåelse av en samarbeidsavtale med andre kommuner om å utføre tilsyn i 

byggesaker.  

Drangedal: Kommunestyret behandlet saken i møte 21.12.10. De øvrige fem 

kommunene ble orientert om vedtaket i brev datert 07.01.11.  
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Kragerø: Har ikke politiske vedtak i den angitte perioden om inngåelse av 

samarbeidsavtale med andre kommuner om å utføre tilsyn i byggesaker. Det ser ut 

som om den er behandlet i rådmannskollegiet.  

Porsgrunn: Har ikke politiske vedtak i den angitte perioden om inngåelse av 

samarbeidsavtale med andre kommuner om å utføre tilsyn i byggesaker. 

Siljan: Kommunestyret behandlet saken i møte 14.12.10.  

Skien: Hovedutvalget for teknisk sektor behandlet saken i møte 09.11.10, og 

Tilsynskontoret ble orientert om saken i brev datert 10.11.10. 

 

 

4.2 Revisors vurdering av den formelle rammen 

4.2.1 Skriftlig avtale 
Det foreligger en skriftlig avtale om drift av et felles kontor for utførelse av tilsyn i 

byggesaker på vegne av de seks grenlandskommunene – slik kommuneloven krever.  

 

4.2.2 Avtalen – oppgaver og myndighet 
Avtalen inneholder en oversikt over hvilke oppgaver vertskommunen skal ha. 

 

Etter vår vurdering utøver Porsgrunn kommune v/Tilsynskontoret myndighet på vegne 

av grenlandskommunene i forbindelse med tilsynsarbeidet. Denne myndigheten må 

formelt delegeres fra Bamble, Drangedal, Kragerø, Siljan og Skien til Porsgrunn 

kommune. I et vertskommunesamarbeid skal delegert myndighet framgå av 

samarbeidsavtalen, jf. § 28-1 e. Avtalen mellom de seks grenlandskommunene fra 

2010 mangler en beskrivelse av delegert myndighet. Etter vår vurdering er ikke avtalen 

i tråd med kommunelovens regler om vertskommunesamarbeid. 

 

4.2.3 Avtalen – vedtak av kommune- og bystyrene7 
I faktadelen så vi at kommunestyrene i Drangedal og Siljan og Hovedutvalg for teknisk 

sektor i Skien har behandlet avtalen fra 2010, mens gjennomgangen av politiske 

vedtak fra høsten 2010 til våren 2011 viste at Bamble, Kragerø og Porsgrunn mest 

sannsynlig mangler den politiske behandlingen.8 

 

                                                      
7 Vi vurderer de fire kommunene som er med i denne forvaltningsrevisjonen, og har ikke sett på 

behandlingen i Siljan og Skien. 

8 Selv om Tilsynskontoret er omtalt i Eierskapsmeldingen som ble behandlet av Bamble kommunestyret i 

2010, anser vi ikke det som en politisk behandling av selve avtaleinngåelsen.   
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En samarbeidsavtale om et vertskommunesamarbeid skal vedtas av kommunestyret 

selv, jf. kommuneloven § 28-1 e. Etter vår er den politiske behandlingen i Drangedal i 

tråd med denne bestemmelsen. Mangelen på politisk behandling i Bamble, Drangedal 

og Porsgrunn gjør at samarbeidsavtalen ikke er i tråd med kommunelovens 

bestemmelser om at kommunestyret selv skal vedta vertskommunesamarbeid.  
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5 Tilsynskontorets arbeid med tilsyn 
 

 

I hvilken grad driver Tilsynskontoret byggesakstilsyn i samsvar med inngått avtale? 

 

Revisjonskriterier: 

 

a. Tilsynskontoret skal utarbeide en virksomhetsplan hvert år, og den skal 
godkjennes av styringsgruppa for Plan- og byggesaksforum. 

b. Kommunen bestemmer hva slags tilsynsform som skal benyttes. 
c. En representant fra kommunen skal som hovedregel delta når Tilsynskontoret 

utfører tilsyn i den aktuelle kommunen.  
d. Tilsynskontoret skriver tilsynsrapporter og sender dem fortløpende til 

kommunen. 
e. Tilsynskontoret fører register over foretatte tilsyn og anmerkninger som er 

gjort. 
f. Arkivansvaret ligger i den enkelte kommune. 

 

 

5.1 Fakta om Tilsynskontorets tilsyn med byggesaker 

5.1.1 Utarbeide virksomhetsplaner 
Vi har gjennomgått de årlige virksomhetsplanene for perioden 2010-2014. 

 

Siden 2011 har planene hatt tilnærmet lik utforming. De inneholder blant annet 

opplysninger om overordnede mål, organisering, rutiner og samarbeid, finansiering, 

innsatsområder, samt ulike tilsynsområder og krav om rapportering.  

 

Styringsgruppa vedtar virksomhetsplanen hvert år.  

 

5.1.2 Velge tilsynsform 
Som nevnt tidligere står det i avtaleteksten fra 2005 at Tilsynskontoret skal (1) føre 

tilsyn med at foretakene sørger for nødvendige kontroller i tråd med plan- og 

bygningsloven, og (2) føre tilsyn med foretakenes kontrollsystemer, mens i 

avtaleteksten fra 2010 står det at hver kommune velger selv tilsynsform. 

 

Kommunene gir Tilsynskontoret oppdrag om å utføre tilsyn i konkrete byggesaker. 

Dette gjøres dels gjennom den årlige virksomhetsplanen, og dels ved at enkeltoppdrag 

sendes fortløpende til Tilsynskontoret gjennom året.  
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I virksomhetsplanene for 2011 og 2012 står det at grenlandskommunene vil benytte 

revisjonstilsyn9, dokumenttilsyn og inspeksjonstilsyn når dette er hensiktsmessig. 

Videre står det at kommunene ønsker at Tilsynskontoret i hovedsak skal jobbe med 

revisjonstilsyn. Den siste setningen er tatt ut i virksomhetsplanene for 2013 og 2014.  

 

En kommune opplyser at i de senere årene har de i større grad tatt disse endringene i 

avtalen og virksomhetsplanene i bruk ved å be Tilsynskontoret utføre mer avgrensede 

tilsyn. For øvrig får vi opplyst at Tilsynskontoret i hovedsak utfører revisjonstilsyn. En 

sier: Tilsynskontoret utfører revisjonstilsyn. Det er veldig greit at Tilsynskontoret tar 

slike saker, fordi de krever mye tid, og den tiden har ikke vi. Så langt jeg kjenner til, har 

ikke denne ordlyden (i avtalen fra 2010) ført til endringer i oppgaver for 

Tilsynskontoret. 

 

5.1.3 Deltakelse fra kommunen 
Saksbehandlere i kommunene og Tilsynskontoret beskriver kontakt og samarbeid i 

enkeltsaker på følgende måte:  

 Kommunen ber Tilsynskontoret utføre tilsyn i en konkret sak og oversender alle 
aktuelle saksdokumenter.  

 Tilsynskontoret utfører tilsynet. 

 Tilsynskontoret oversender en tilsynsrapport til oppdragskommunen. 
 

Utover dette er det sjelden kontakt eller samarbeid mellom Tilsynskontoret og 

kommunene i enkeltsaker.   

 

Årsrapporten fra Tilsynskontoret for 2014 inneholder alle rapportene fra utførte tilsyn. 

Rapportene inneholder blant annet et punkt om deltakelse fra kommunen. Av de 11 

tilsynene som ble utført, var det deltakelse fra kommunen i tre tilsyn – alle fra 

Porsgrunn.   

 

Kommunene opplyser at det sjelden/aldri deltar en person fra dem når Tilsynskontoret 

utfører tilsyn. Flere av kommunene synes det ovennevnte samarbeidet er tilstrekkelig, 

mens en kommune ønsker å målrette tilsynsvirksomheten sin mer og vil gjerne ha et 

tettere samarbeid med Tilsynskontoret. Kommunen sier de har sagt fra om dette, men 

opplever at det ikke har ført til endringer i kontakten og samarbeidet med 

Tilsynskontoret. 

                                                      
9 Begrepet revisjonstilsyn brukes vanligvis når det føres tilsyn med om ansvarlig søker eller andre 

ansvarlige foretak har systemer som sikrer og dokumenterer at plan- og bygningslovgivningens krav er 

oppfylt. Det omfatter vanligvis ansvarlig søkers eller andre involverte foretaks styringssystem og 

etterlevelse av disse systemene.   
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Vi får opplyst at Tilsynskontoret utfører tilsyn i foretakenes kontorer i 80-90 prosent av 

sakene, og at de sjelden gjør tilsyn på byggeplassen. Videre sier de at et tilsyn starter 

med å varsle foretaket i et brev. Dette brevet går alltid i kopi til kommunen. Slik blir 

kommunen orientert om at et tilsyn starter. Tilsynskontoret sier videre at kommunen 

avgjør om de vil delta i et tilsyn, men at det sjelden ønsker det.  

 

5.1.4 Utarbeide tilsynsrapporter 
Tilsynskontoret opplyser at de sender tilsynsrapporter til oppdragskommunen etter 

avsluttet tilsyn. Saksbehandlerne i kommunene opplyser at de alltid mottar 

tilsynsrapporter fra Tilsynskontoret. 

 

5.1.5 Føre register over utførte tilsyn 
Tilsynskontoret opplyser at tilsynsrapportene inneholder eventuelle merknader om 

funn som bør følges opp.  Tidligere ble rapportene sendt til en fast kontaktperson i 

Siljan kommune, mens nå sendes de til sekretæren for styringsgruppa.10  

Kontaktpersonen/sekretæren skal deretter legge rapportene ut på nettsidene til 

Grenlandssamarbeidet/ Grenlandsstandarden. Tilsynskontoret opplyser at dette er 

registeret over utførte tilsyn.  

 

Tilsynskontoret opplyser at de gjennomfører mellom 7-11 tilsyn årlig. Vi ønsket å lage 

en samlet oversikt over tilsynsrapportene for perioden 2010-2014.  

Vi fikk oppgitt to nettadresser for å finne rapportene. På den ene 

(grenlandsstandarden.no) lå det to tilsynsrapporter fra hvert år i perioden 2010 – 

2012. På den andre (grenlandssamarbeidet.no) lå det henholdsvis 8 og 11 

tilsynsrapporter for årene 2013 og 2014. Vi sammenholdt de to siste årene med 

årsrapportene fra Tilsynskontoret, og fant at enkelte opplysninger om 

tilsynsrapportene på nettsiden ikke var helt korrekte.11  

I følge årsrapportene ble det utarbeidet ni tilsynsrapporter i 2013 og 11 i 2014 – 

henholdsvis sju for Bamble, fem for Porsgrunn, tre for Skien, tre for Kragerø, en felles 

for Porsgrunn og Kragerø, en for Siljan, og ingen for Drangedal.  

  

 

                                                      
10 Vi har fått opplyst at Siljan kommune tidligere hadde ansvar for nettsidene til Grenlandsstandarden, 

herunder ansvaret for å legge ut tilsynsrapportene fra Tilsynskontoret. I referat fra styringsgruppemøte 

05.09.14 står det at styringsgruppa har vedtatt at styring av nettsiden skal følge sekretærfunksjonen. I 

2014 hadde Drangedal sekretæransvaret og i 2015 var det Skien.    

11 For 2013 manglet en fellesrapport, og for 2014 var to av rapportene lagt på feil kommune.  
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5.1.6 Arkivansvar i kommunen  
Kommunene opplyser at tilsynsrapportene fra Tilsynskontoret oftest blir sendt til 

saksbehandler og i enkelte tilfeller til postmottak, og at rapporten arkiveres på saken. 

 

Vi spurte ansatte i postmottak/arkiv i de fire kommunene om å søke opp innkomne 

saker fra Tilsynskontoret for perioden 2010-2012. Ingen av dem fant innsendte 

tilsynsrapporter. Tilsynskontoret opplyser at de ikke arkiverer sine tilsynsrapporter, og 

viser til avtaledokumentet fra 2005 der det står at arkivansvaret ligger i den enkelte 

kommune.12  

 

Vi ba også ansatte i postmottak/arkiv i de fire kommunene gi en beskrivelse av den 

generelle rutinen når en saksbehandler mottar arkivverdig materiale på e-post. De 

opplyser at saksbehandler må sørge for at dokumentet blir journalført og påført riktige 

arkivopplysninger. I 2012/2013 innførte alle kommunene det samme 

saksbehandlingssystemet – kalt Public 360. Saksbehandlerne har tilgang til dette 

systemet blant annet ved at det ligger som et sidepanel til e-postsystemet Outlook.  

Når saksbehandleren skal lagre et dokument mottatt på e-post, bruker han/hun 

sidepanelet til å finne riktig sak, og så «dras» e-posten inn i saken. Dersom det skal 

opprettes en ny sak blir det gjort først, og deretter «dras» e-posten inn i den nye 

saken.   

 

 

5.2 Revisors vurdering av Tilsynskontorets tilsyn med byggesaker 

5.2.1 Utarbeide virksomhetsplaner 
Tilsynskontoret har utarbeidet virksomhetsplaner for de undersøkte årene, og vi har 

fått opplyst at disse godkjennes av styringsgruppa. Dette er i tråd med avtalen.  

 

5.2.2 Velge tilsynsform 
Ved videreføring av samarbeidsavtalen i 2010 ble rammene for hva slags tilsyn som 

skal utføres utvidet, og avtalen fremhever at det er kommunen som skal bestemme 

hvilken tilsynsform som skal benyttes. Den samme endringen ser vi i 

virksomhetsplanene for perioden 2011-2014.  

 

Etter vår vurdering har flere av de undersøkte kommunene i liten grad tatt i bruk det 

handlingsrommet som 2010-avtalen og de to siste virksomhetsplanene gir 

kommunene når det gjelder valg av tilsynsform.  

                                                      
12 Fra januar 2015 er Tilsynskontoret knyttet til saksbehandlingssystemet i Porsgrunn kommune, og skal 

bruke det i sitt arbeid. 
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5.2.3 Deltakelse fra kommunen 
I noen enkelttilfeller deltar kommunen når Tilsynskontoret utfører tilsyn.   

 

Flere av kommunene synes omfanget av kontakt og samarbeid er tilstrekkelig, men 

ikke alle. Opplysninger gitt i intervju viser at enkelte kommuner og Tilsynskontoret har 

ulik oppfatning av om kommunene deltar i den utrekning kommunen ønsker. Etter vår 

vurdering åpner avtaleformuleringen – Ved tilsyn på byggeplassen eller i foretakets 

kontorer skal representant fra bygningsmyndigheten i den aktuelle kommunen som 

hovedregel delta – for at kommunene kan delta i Tilsynskontorets virksomhet i større 

grad enn de har gjort i den undersøkte perioden.   

 

5.2.4 Utarbeide tilsynsrapporter 
Vi legger til grunn at Tilsynskontoret utarbeider tilsynsrapporter etter hvert tilsyn, og vi 

mener at dette er i tråd med avtalen.  

 

5.2.5 Føre register over utførte tilsyn 
Avtalen sier at Tilsynskontoret skal føre register over egne tilsynsrapporter og 

anmerkninger, men ikke hvordan dette konkret skal gjøres. Tilsynskontoret oppfatter 

at de ivaretar denne forpliktelsen ved å sende tilsynsrapportene til konkrete 

kontaktpersoner/sekretærer som har ansvar for å legge rapportene ut på nettsidene til 

Grenlandssamarbeidet/Grenlandsstandarden, slik at dette fungerer som et register. 

Etter vår vurdering synes det som om Tilsynskontoret ivaretar sin del av avtalen. 

 

I faktadelen så vi at var stor avstand mellom antall tilsyn utførte i perioden 2010-2012, 

og det som faktisk lå i registeret på nettsidene til 

Grenlandssamarbeidet/Grenlandsstandarden. For årene 2013 og 2014 var det 

imidlertid nesten sammenfall mellom antall rapporter på disse nettsidene og antall 

rapporter i årsrapporteringene fra Tilsynskontoret. 

 

Ett av formålene med registeret er at grenlandskommunene kan innhente informasjon 

om ulike forhold i foretak som jobber/ønsker å jobbe i Grenland. Når registeret er 

mangelfullt, uteblir denne muligheten. Selv om registeret har blitt bedre de senere 

årene, mener vi at denne delen av avtalen bare delvis er ivaretatt.  

 

5.2.6 Arkivansvar i kommunen  
Saksbehandlerne er kjent med rutinen for arkivering av dokumenter som de mottar på 

e-post, men stikkprøvekontroll viste at ingen av kommunene hadde arkivert 

tilsynsrapporter fra Tilsynskontoret i perioden 2010-2012.  
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Alle kommunene innførte et nytt saksbehandlingssystem i 2012/2013. Det forenkler 

sannsynligvis arbeidet med å arkivere innkomne dokumenter. Når fire kommuner ikke 

har arkivert tilsynsrapporter i tre år, er det grunn til se nærmere på praktiseringen av 

dette avtalepunktet.  
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6 Tydelig ansvars- og oppgavefordeling  
 

 

I hvilken grad er ansvars- og oppgavefordelingen mellom Tilsynskontoret og Bamble, 

Drangedal, Kragerø og Porsgrunn tydeliggjort når det gjelder tilsyn med byggesaker? 

 

Revisjonskriterier: 

 

a. Kommunene og Tilsynskontoret bør ha rutiner for samarbeid som tydeliggjør 

ansvars- og oppgavefordelingen om tilsyn i byggesaker. 

 

b. Kommunene og Tilsynskontoret bør ha lik forståelse av: 

i. hvordan Tilsynskontoret får en konkret tilsynsoppgave av kommunen, 
ii. hvordan samarbeidet skal være med oppdragskommunen når 

Tilsynskontoret utfører et tilsyn,  
iii. når Tilsynskontorets ansvar for et tilsyn opphører, og 

oppdragskommunen overtar, og 
iv. hvordan en løser uenighet om punktene i-iii. 

 

 

6.1 Fakta om ansvars- og oppgavefordeling 

6.1.1 Rutiner som tydeliggjør ansvars- og oppgavefordelingen 
Det er ikke utarbeidet egne rutiner som tydeliggjør ansvars- og oppgavefordelingen 

mellom kommunen og Tilsynskontoret i tilsyn med byggesaker.   

 

Vi ba lederne for saksbehandling, tilsyn og ulovlighetsoppfølging beskrive de 

organisatoriske forbindelseslinjene mellom styringsgruppa, tilsynsgruppa og 

Tilsynskontoret: 

 Styringsgruppa gir faglige styringssignaler til Tilsynskontoret i hovedsak 
gjennom godkjenning av virksomhetsplan og årsrapport/teritalrapport, og i 
noen grad gjennom referatene fra styringsgruppemøtene. Utover dette er det 
liten kontakt mellom styringsgruppa og Tilsynskontoret.13  
 

 Styringsgruppa har opprettet tilsynsgruppa, men det er ikke etablert en 
kommunikasjonslinje mellom disse gruppene. En leder sier at tilsynsgruppa skal 
sende sine referater til styringsgruppa, men at styringsgruppa sjelden 

                                                      
13 Slik har organiseringen vært i den undersøkte perioden. Tidligere var Tilsynskontoret sekretær for 

styringsgruppa, og våren 2015 holdt Tilsynskontoret en orientering om status på sitt arbeid på et 

styringsgruppemøte. 
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gjennomgår disse i fellesskap. En annen opplyser (i juni 2015) at styringsgruppa 
nylig har bestemt at en representant fra hver av arbeidsgruppene, herunder 
tilsynsgruppa, skal delta i styringsgruppemøtene og gi en statusrapportering på 
sitt arbeid. 

 

 Tilsynsgruppa består av en saksbehandler fra hver kommune og 
Tilsynskontoret. Tilsynsgruppa har ikke instruksjonsmyndighet overfor 
Tilsynskontoret. Gruppa skal være et sted for løpende kontakt, 
informasjonsutveksling og drøfting av faglige spørsmål. Tilsynsgruppa 
utarbeider forslag til virksomhetsplan for Tilsynskontoret.  

 

Avtalen inneholder flere punkter om ansvars- og oppgavefordelingen mellom 

kommunene og Tilsynskontoret før, under og etter at Tilsynskontoret fører tilsyn. 

Eksempler på det er: 

 Et felles kontor skal utføre tilsynsoppgaver etter plan- og bygningsloven for 
Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien. 

 I god tid i forveien må kommunen aktivt melde fra til Tilsynskontoret om hva 
tildelt tid skal benyttes til. 

 Melding om pågående tilsyn, avvik, rapporter etc. skal aktivt sendes den 
enkelte kommune fortløpende. 

 Ved tilsyn på byggeplassen eller i foretakets kontorer skal representant fra 
bygningsmyndigheten i den aktuelle kommunen som hovedregel delta. 

 Tilsynsrapporten skrives ved tilsynskontoret og overlates den aktuelle 
kommune. 

 

Vi har sett nærmere på virksomhetsplanene for Tilsynskontoret for perioden 2010-

2014. Fra 2011 inneholder planene et punkt om organisering, rutiner og samarbeid. 

 I 2011 og 2012 står det: Tilsynsansvarlige fra kommunene har ansvar og skal 
være proaktive for å bidra til tilsynsaktivitetene. 

 I 2013 og 2014 står det: Tilsynskontoret i Grenland skal utføre sin virksomhet 
i.h.h.t. inngått samarbeidsavtale mellom de deltakende kommunene.  

 

I avsnitt 5.1.3 så vi at det er utviklet en praksis for hvordan et tilsynsoppdrag gis til 

Tilsynskontoret, hva Tilsynskontoret skal gjøre, og når oppdragskommunen overtar 

ansvaret igjen.  
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6.1.2 Lik forståelse av hvordan ansvars- og oppgavefordelingen skal være før, 
under og etter tilsyn 

 

Hvordan Tilsynskontoret får tilsynsoppgaver 
Tidligere har vi sett at kommunen bestemmer hvilke tilsyn som skal utføres, og at 

denne forståelsen deles av kommunene og Tilsynskontoret. 

 

Hvordan kommunene og Tilsynskontoret samarbeider om å utføre tilsyn 
Vi ba saksbehandlerne og Tilsynskontoret svare på følgende spørsmål: Har dere  

opplevd at det har vært uenighet mellom kommunene og Tilsynskontoret om hvordan 

kontakt og samarbeid skal være før, under og etter tilsyn?  

 

Vi fikk følgende svar: 

Bamble: Det er ikke noe samarbeid før, under eller etter Tilsynskontorets arbeid. Jeg 

ser heller ikke behov for det.  

Drangedal: Nei, det har jeg ikke.  

Kragerø: Vi er for lite involvert i de tilsynene Tilsynskontoret utfører. Vi har sagt fra at 

vi ønsker at Tilsynskontoret sier fra når de skal gjøre tilsyn hos oss. Vi vil gjerne ha et 

formøte slik at vi får avklart i fellesskap hva Tilsynskontoret bør se etter. Videre vil vi 

gjerne være med under tilsynet, og ha et møte i etterkant. Dette ønsker vi, men det 

har aldri blitt gjennomført. 

Porsgrunn: Nei, vi har ikke hatt noe problem rundt dette.  

Tilsynskontoret: Det har vært ett tilfelle.  

 

Når vi ser svarene i sammenheng, vil vi trekke frem to forhold. For det første har 

kommunene forskjellige erfaringer når det gjelder samarbeid med Tilsynskontoret før, 

under og etter tilsyn. For det andre har Kragerø og Tilsynskontoret forskjellig erfaring 

når det gjelder omfanget av uenigheten. Kragerø formidler at dette jevnlig er et tema, 

mens Tilsynskontoret sier det har skjedd i ett tilfelle.  

 

Vi ba også saksbehandlerne og Tilsynskontoret svar på følgende spørsmål:  

Har dere opplevd at det har vært uenighet om når Tilsynskontorets ansvar opphører 

og når kommunen overtar ansvaret? 

 

Vi fikk følgende svar: 

Bamble: Det har vært uenighet i styringsgruppa på dette punktet. De ha diskutert det 

gjentatte ganger.  

Sitat fra høringssvaret: På et møte i Kragerø ble det enighet rundt dette punktet. Slik at 

dette nå skal være klart. Tilsynskontoret følger saken fram til eventuell 

ulovlighetsoppfølging. Ulovlighetsoppfølging er kommunes ansvar.  
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Drangedal: Nei, det har jeg ikke.  

Kragerø: Vi er uenige i hvor langt ansvaret til Tilsynskontoret rekker, og når 

kommunen skal overta. Tilsynskontoret mener at deres ansvar opphører når en 

tilsynsrapport sendes til kommunen. Kragerø mener at et ev. oppfølgingsarbeid fra 

rapporten foreligger til det kan være aktuelt å bruke myndighetsutøvelse – typisk 

tilskrive foretaket for å be om ytterligere dokumentasjon – bør ligge hos 

Tilsynskontoret. Myndighetsutøvelsen starter når det blir snakk om å gi varsel om 

pålegg, varsel om tilbaketrekking av lokal ansvarsrett, og krav om ny uavhengig 

kontroll osv.  

Porsgrunn: Vi synes dette er klart og greit. 

Tilsynskontoret: Ja, i forbindelse med arbeidet med virksomhetsplanen. Jeg skrev som 

et forslag at Tilsynskontoret håndterer merknader. Da fikk jeg en e-post fra Kragerø 

kommune. Jeg oppfattet at de ønsket at Tilsynskontoret skulle følge opp både 

merknader og avvik. Jeg svarte at avvik ligger innenfor ansvaret til den som har tilgang 

til sanksjoner – altså kommunen, ikke Tilsynskontoret.   

 

Når vi ser svarene i sammenheng, er mønsteret i stor grad det samme som i 

spørsmålet ovenfor. 

 

Hvordan håndteres uenighet 
Avtalen har ikke eget punkt om håndtering av uenighet, bortsett fra at hver kommune 

kan si den opp med ett års varsel. 

 

Vi ba lederne svare på om styringsgruppa har rutine eller praksis for håndtering av 

uenighet. Alle svarte at det hadde de ikke, men at de diskuterte seg fram til enighet. 

Videre sa de at dersom det ikke gikk, kunne de holde avstemming. Det hadde vært lite 

brukt. 

 

Vi ba også lederne vurdere om kommunikasjons-, styrings- og rapporteringslinjene 

mellom styringsgruppa og Tilsynskontoret fungerer slik de skal:  

Bamble: Ja, nå gjør det det. Jeg har inntrykk av tidligere var det mer i flyt, men nå har 

vi fått mer system på rapporteringen osv. 

Kragerø: Ja, det fungerer bedre nå enn før, men fremdeles er ikke avtalt tidsbruk 

tilstrekkelig dokumentert. Jeg synes heller ikke kontakten og samarbeidet underveis i 

tilsyn som Tilsynskontoret utfører, er tilfredsstillende. 

Porsgrunn: Det har gradvis blitt bedre gjennom arbeidet vi har gjort med 

virksomhetsplanene og rapporteringene.14 

                                                      
14 Til orientering vil vi nevne at kommunalsjefen i Drangedal ikke deltar i styringsgruppa. Han opplyser 

at han er leder for et bredt fagfelt som alle har ulike fagforum og møteplasser, og at Drangedals 
deltakelse blir ivaretatt av den/de fagansvarlige saksbehandlerne.  
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Samlet sett ser vi at lederne mener at forbindelseslinjene til Tilsynskontoret gradvis 

har blitt bedre.  

 

 

6.2 Revisors vurdering av ansvars- og oppgavefordelingen 

6.2.1 Rutiner som tydeliggjør ansvars- og oppgavefordelingen 
Det er ikke utarbeidet egne rutiner som tydeliggjør ansvars- og oppgavefordelingen 

mellom kommunene og Tilsynskontoret. Samtidig legger vi til grunn at styringslinjen 

fra styringsgruppa til Tilsynskontoret, styringshjulet med godkjenning av en årlig 

virksomhetsplan og årsrapport, samt avtalen, virksomhetsplanene og etablert praksis 

fungerer til en viss grad som rutiner som klargjør ansvars- og oppgavefordelingen 

mellom kommunene og Tilsynskontoret.   

 

Samtidig vil vi trekke fram at avtalen inneholder formuleringer som i god tid i forveien, 

skal aktivt sendes og som hovedregel delta, og at virksomhetsplanene bruker 

formuleringer som kommunene skal være proaktive for å bidra til tilsynsaktivitetene. 

Slike formuleringer kan gi rom for flere tolkninger. Det er lite problematisk dersom 

partene har en felles forståelse av ansvars- og oppgavefordelingen, men uheldig 

dersom det er forskjeller. Etter vår vurdering kan det stilles spørsmål ved om de 

ovennevnte rutinene er tilstrekkelig tydelig og konkrete.   

 

6.2.2 Lik forståelse av hvordan ansvars- og oppgavefordelingen skal være før, 
under og etter tilsyn 

 

Hvordan Tilsynskontoret får tilsynsoppgaver 
Kommunene og Tilsynskontoret har lik forståelse av hvordan Tilsynskontoret skal få 

konkrete tilsynsoppgaver.  

 

Hvordan kommunene og Tilsynskontoret samarbeider om å utføre tilsyn 
Kommunene har forskjellige oppfatninger av om ansvars- og oppgavefordelingen 

mellom dem selv og Tilsynskontoret er slik de ønsker den skal være. Etter vår 

vurdering er det rimelig å anta at disse forskjellene kan ha sammenheng med 

mangelen på tydelige og konkrete rutiner. 
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Hvordan håndteres uenighet  
Avtalen inneholder rutiner for hvordan den kan sies opp. Utover det, inneholder de 

ikke opplysninger om hvordan kommunene skal håndtere uenighet om fortolkning og 

praktisering av avtalen. Etter vår vurdering er avtalen dermed i begrenset grad egnet 

til å bistå kommunene i håndtering av uenighet når det gjelder ansvars- og 

oppgavefordeling mellom dem selv og Tilsynskontoret.  

 

Siden styringsgruppa har ansvar for å følge opp avtalen, legger vi til grunn at de også 

har ansvar for å håndtere eventuelle uenigheter. Etter vår vurdering synes det som om 

medlemmene i styringsgruppa har lik forståelse av hvordan uenighet om ansvars- og 

oppgavefordeling mellom kommunene og Tilsynskontoret skal håndteres.  

 

Vi ser at Kragerø kommune over tid opplever at samarbeidet med Tilsynskontoret ikke 

er avklart på flere sentrale punkter innen ansvars- og oppgavefordeling. Det er et 

åpnet spørsmål om styringsgruppa har håndtert dette på riktig måte, eller om de har 

riktige virkemidler til rådighet for å håndtere dette.  
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7 Konklusjoner og anbefalinger 
 

 

7.1 Konklusjoner 
 

7.1.1 Tilsyn og ulovlighetsoppfølging 
 

I hvilken grad driver Drangedal kommune tilsyn med byggesaker i samsvar med plan- 

og bygningsloven? 

 

Kommunen plikter å føre tilsyn etter plan- og bygningsloven, men kan selv velge hvilke 

saker og på hvilke områder det skal føres tilsyn, jf. plan- og bygningsloven § 25-1 og § 

25-2. For å sikre at kommunens tilsynsansvar blir ivaretatt, er det viktig at kommunen 

aktivt og systematisk tar stilling til når, hvor og hvordan det skal føres tilsyn.  

 

Vi legger til grunn at systematisk dokumentasjon av planlegging, gjennomføring og 

rapportering på tilsyn gjør det mulig for en kommune å vurdere om de fører tilsyn i et 

omfang som avdekker lovbrudd. I denne forvaltningsrevisjonen har vi derfor undersøkt 

om Bamble, Drangedal, Kragerø og Porsgrunn ivaretar lovpålagte tilsynsoppgaver og 

ulike lovpålagte dokumentasjonskrav knyttet til tilsyn. 

 

I perioden 2010-2013 mottok Drangedal mellom 60 og 90 byggesøknader hvert år. Det 

ble ikke utført tilsyn med byggesaker i perioden. I 2014 økte antall byggesøknader til 

mer enn 200, og samme år ble det utført tre tilsyn. I første halvår 2015 ble det utført 

ett tilsyn. 

 

Drangedal kommune har ikke utarbeidet tilsynsstrategi eller årsrapport. Kommunen 

mangler rutiner for saksgang ved oppfølging av ulovligheter, og kan ikke dokumentere 

at det er skrevet tilsynsrapporter. Vi mener derfor at Drangedal kommune ikke driver 

tilsyn med byggesaker i samsvar med plan- og bygningsloven.  

 

 

7.1.2 Formell ramme for myndighetsutøvelse og samarbeid 
 

Er organiseringen av Tilsynskontorets oppgaver i tråd med bestemmelsene i 

kommuneloven? 
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Prosessuelle beslutninger i forbindelse med utføring av lovpålagte oppgaver – slik 

Tilsynskontoret gjør – er å anse som myndighetsutøvelse.  Dermed må en velge en av 

de samarbeidsmodellene som kommuneloven åpner for. Den mest aktuelle 

samarbeidsmodellen for tilsyn i byggesaker, er vertskommunesamarbeid, jf. § 28-1 a.  

 

Samarbeidsavtalen om Tilsynskontoret er ikke inngått og behandlet politisk i samsvar 

med reglene om vertskommunesamarbeid. 

 

7.1.3 Tilsynskontorets tilsyn med byggesaker 
 

I hvilken grad driver Tilsynskontoret byggesakstilsyn i samsvar med inngått avtale? 

 

 

Samlet sett mener vi at Tilsynskontoret i all hovedsak utfører de undersøkte områdene 

i tråd med samarbeidsavtalen.  

 

Arbeidet med virksomhetsplanene og tilsynsrapportene synes å være i tråd med 

inngåtte avtalen.  

 

Avtalepunktene om valg av tilsynsform og deltakelse fra oppdragskommunen når 

Tilsynskontoret utfører tilsyn, gir kommunene større handlingsrom enn de reelt sett 

har tatt i bruk.  

 

Avtalen inneholder ikke konkrete krav til hvordan tilsynskontoret skal føre register 

over egne tilsynsrapporter og anmerkninger. Etter vår vurdering ivaretar 

Tilsynskontoret ansvaret sitt ved å sende rapportene til utpekte kontaktpersoner i 

kommunene som så skal legge rapportene ut på nettsidene til 

Grenlandsamarbeidet/Grenlandstandarden.  

 

Registeret var mangelfullt for årene 2010-2012, og nesten fullstendige for årene 2013-

2014. Samlet sett mener vi at denne delen av avtalen bare delvis er ivaretatt.  

 

Saksbehandlerne er kjent med rutinen for arkivering av dokumenter som de mottar på 

e-post, men at ingen av kommunene hadde arkivert tilsynsrapporter fra 

Tilsynskontoret i perioden 2010-2012. Kommunene bør derfor se nærmere på egen 

praksis når det gjelder arkivering av dokumenter fra Tilsynskontoret. 
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7.1.4 Tydelig ansvar- og oppgavefordeling 
 

I hvilken grad er ansvars- og oppgavefordelingen mellom Tilsynskontoret og Bamble, 

Drangedal, Kragerø og Porsgrunn tydeliggjort når det gjelder tilsyn med byggesaker? 

 

 

Når flere uavhengige enheter arbeider i en sekvensiell rekkefølge i samme sak – slik 

arbeidsprosessen er når Tilsynskontoret utfører tilsyn – er det viktig med en tydelig og 

konkret ansvars- og oppgavefordeling i hver fase av arbeidet.  

 

Det er ikke utarbeidet egne rutiner som tydeliggjør ansvars- og oppgavefordelingen 

mellom kommunene og Tilsynskontoret. Vi mener imidlertid at den etablerte 

styringslinjen, avtalen, virksomhetsplanene og den etablerte praksisen til en viss grad 

fungerer som rutiner på dette området. Samtidig ser vi at kommunene har forskjellige 

oppfatninger av om ansvars- og oppgavefordelingen mellom dem selv og 

Tilsynskontoret er slik de ønsker den skal være. Etter vår vurdering er rimelig å tenke 

seg at denne forskjellen henger sammen med at ansvars- og oppgavefordelingen 

mellom kommunene og Tilsynskontoret ikke er tilstrekkelig tydeliggjort. 

 

 

7.2 Anbefalinger 
 

Vi mener Drangedal kommune bør: 

 

 sørge for at kommunen utfører tilsynsvirksomhet i tråd med plan- og 
bygningsloven,  

 

 ta initiativ til at samarbeidet om byggesakstilsyn organiseres i samsvar med 
kommunelovens bestemmelser om interkommunal myndighetsutøvelse, 
 

 iverksette tiltak for å sikre riktig arkivering av dokumenter mottatt av 
Tilsynskontoret, 

 

 iverksette tiltak for å tydeliggjøre ansvars- og oppgavefordelingen mellom 
kommunene og Tilsynskontoret. 
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Litteratur og kildereferanser 
 

Lover og forskrifter 

 Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker 

 Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven). 

 Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling 

 

 Forskrift 15. juni 2004 nr. 905 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. 

 Forskrift 26. mars nr. 488 om byggesak 

Bøker 

 Grimstad, Kyrre og Halvorsen, Siri (2011): Forvaltningsloven i kommunene – 

veiledning og kommentarer, Kommuneforlaget 

 Innjord, Frode A. (2010): Plan- og bygningsloven med kommentarer, 

Byggesaksdelen bind 2, Gyldendal Norsk Forlag 

 

Offentlige dokumenter 

 Ot.prp. nr. 45 (2007-208): Om lov om planlegging og byggesaksbehandling 

(plan- og bygningsloven) (byggesaksdelen 

 

 Avtale om etablering og drift av felles kontor for utførelse av tilsynsoppgaver 

etter plan- og bygningsloven, sommer 2005 

 Avtale om drift av felles kontor for utførelse av tilsynsoppgaver etter plan- og 

bygningsloven, høst 2010 

 Tilsyn, Veileder utgitt av Direktoratet for byggkvalitet, Publikasjonsnummer: 

HO-2/2012 

 Diverse politiske og administrative saksdokumenter, mottatt på papir eller e-
post eller funnet på nettsidene til Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, 
Siljan og Skien 

 Tilsynsrapporter fra tilsynskontoret, 
http://www.grenlandsstandarden.no/tilsynsrapporter.htm 
http://www.grenlandssamarbeidet.no/Grenlandsstandarden/Tilsyn/ 

 Referater fra styringsgruppemøter, 
http://www.grenlandsstandarden.no/tilsynsrapporter.htm 
http://www.grenlandssamarbeidet.no/Grenlandsstandarden/Tilsyn/ 
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Vedlegg 
 

Vedlegg 1: Høringsuttalelse fra administrasjonssjefen/rådmann 

Vedlegg 2: Revisjonskriterier 

Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring  
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Vedlegg 1: Rådmannens høringsuttalelse 
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Vedlegg 2: Revisjonskriterier 
 

 

Kommunen har flere sentrale oppgaver som bygningsmyndighet, herunder 

saksbehandling, tilsyn og ulovlighetsoppfølging.  

 

 

Tema 1 – Tilsyn med byggesaker i kommunen 
 

I hvilken grad driver kommunen tilsyn med byggesaker i samsvar med plan- og 

bygningsloven? 

 

 

Kildene til revisjonskriteriene for denne problemstillingen er:  

 

I plan- og bygningsloven står det at kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker, 

og at tilsynet må utføres i et slikt omfang at regelbrudd avdekkes, jf. § 25-1. Formålet 

med tilsyn er å redusere byggefeil og påse at byggetiltak i kommunen oppføres med 

god kvalitet. 

 

Kommunen står fritt til å gjennomføre tilsynet på den måten, i det omfanget og med 

den intensiteten den finner hensiktsmessig. Samtidig legges det vekt på at kommunen 

skal gjennomføre tilsyn: 

 hvor det allerede er gitt pålegg, 

 når den blir oppmerksom på ulovligheter utover bagatellmessige forhold, og  

 med særlige forhold etter nærmere omtale i forskrift, jf. § 25-1. 

 

Kommunen må gjøre en skjønnsmessig vurdering av hva som menes med «ulovligheter 

utover bagatellmessige forhold», jf. Innjord (2010). I forarbeidene til loven står det at 

denne tilsynsplikten utløses først når det foreligger klart ulovlige og alvorlige forhold, 

jf. Ot.prp.nr. 45 (2007-2008). 

 

Selv om kommunen kan gjennomføre tilsynet slik den finner hensiktsmessig, stilles det 

krav om at kommunen må utarbeide en strategi for tilsyn med byggesaker, jf. 

byggesaksforskriften § 15-1. I strategien skal det tas stilling til målsetninger og rutiner, 

til organisering, kompetansebehov, ressursbruk og finansiering. Videre skal den 

inneholde opplysninger om utvelgelse og prioritering av fagområder, sakstyper, 

temaer osv., herunder lokale forhold og innsatsområder. Kommunen skal også lage en 
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årlig rapport over tilsynsvirksomheten. Her skal det gå fram hvordan aktiviteten har 

vært sammenliknet med målene i strategien, jf. byggesaksforskriften § 15-1. 

 

Ifølge Direktoratet for byggkvalitet skal kommunen føre tilsyn med alle typer 

byggetiltak. Det omfatter tiltak som ikke krever byggesaksbehandling, tiltak som er 

søknadspliktige, og ulovlig igangsatte tiltak. Plikten til å føre tilsyn er likevel avgrenset 

til konkrete byggesaker, jf. HO-2/2012. 

 

Tilsyn med byggetiltaket og de ansvarlige foretakene kan gjennomføres på alle stadier i 

byggesaken. Videre kan kommunen iverksette tilsyn inntil fem år etter at ferdigattest 

er gitt, jf. plan- og bygningsloven § 25-2. 

 

Tilsyn kan gjelde alle forhold i en byggesak og utføres på ulike måter. Det kan skje 

uanmeldt eller ved at det varsles på forhånd. Videre kan tilsyn f.eks. utøves i form av:  

 besiktigelse på byggeplass,  

 stikkprøver av valgte løsninger i prosjekterings- eller utførelsesfasen, 

 dokumentasjonsgjennomgang, herunder av prosjekteringsgrunnlag og 
sjekklister, 

 intervju eller gjennomgang av hele eller deler av styringssystemet, jf. 
Tilsynsveiledningen (HO-2/2012). 

 

Kommunen skal utarbeide en tilsynsrapport etter utført tilsyn, jf. pbl. § 25-2. I 

byggesaksforskriften § 15-2 står det hvilke opplysninger rapporten bør inneholde – 

forutsatt at informasjonen er vesentlig for det konkrete tilsynet. Det gjelder: 

a) faktiske forhold, tid, sted, hvem som er til stede og andre opplysninger om tiltaket 

b) foretak og ansvar i byggesaken  

c) observasjoner under tilsynet 

d) bestemmelser, tillatelser mv. som er overtrådt 

e) fremlagt dokumentasjon 

f) kommunens vurdering av forholdet 

g) sanksjoner og andre reaksjoner fra kommunen 

h) frist for lukking av avvik. 

 

Det står også at det kan lages en fellesrapport for enklere tilsyn. I følge Innjord (2010) 

må en slik rapport inneholde opplysninger om de eiendommene tilsynet omfatter, og 

form og metode for tilsynet. 

 

Rapporten skal sendes til tiltakshaver, ansvarlig søker og andre berørte foretak i 

byggesaken. Dersom tilsynsrapporten berører grunnlaget for sentral godkjenning for 

ansvarsrett, skal kopi av rapporten sendes til Direktoratet for byggkvalitet. 



20/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Tilsyn med byggesaker" - 15/14900-12 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Tilsyn med byggesaker" : 750014 - Drangedal - Tilsyn med byggesaker.pdf

______   _____       Tilsyn med byggesaker – Drangedal kommune____     _____   ____ 

 
Telemark kommunerevisjon IKS 

38 

Kommunen har plikt til å forfølge forhold som er ulovlige etter plan- og bygningsloven, 

jf. § 32-1. Samtidig åpnes det for at kommunen kan la være å forfølge overtredelser av 

mindre betydning. Kommunen kan med andre ord gjøre en skjønnsmessig vurdering av 

hva som må forfølges, men ifølge Direktoratet for byggkvalitet bør denne muligheten 

brukes med varsomhet, jf. HO-2/2012.   

 

Plan- og bygningsloven gir kommunene flere reaksjonsformer. De kan trekke tilbake et 

foretaks lokale ansvarsrett,15 kreve (ev. ny) uavhengig kontroll, og iverksette ulike 

sanksjoner, jf. HO-2/2012.   

 

Sanksjonsmulighetene gir kommunen rett til å kreve at ulovlige forhold blir rettet, at 

bruk opphører eller at arbeid stanser. Kommunen kan tvinge gjennom dette med 

tvangsmulkt eller forelegg. Kommunen har også anledning til å vedta straffereaksjon i 

form av overtredelsesgebyr. I alvorlige tilfeller kan det være aktuelt for kommunen å 

anmelde forholdet til politiet med sikte på strengere straffereaksjoner som bøter eller 

fengsel.   

 

Plan- og bygningsloven krever at en oppfølging av ulovligheter som hovedregel skal 

starte med et varsel. Varselet skal være skriftlig, opplyse om klageadgang, og gi 

mottakeren en frist til å kunne uttale seg om saken, jf. § 32-2. Varselet må også 

inneholde opplysninger om lovgrunnlaget og en beskrivelse av de faktiske forhold som 

kommunen legger til grunn.  

 

Et vedtak om å bruke sanksjoner skal være skriftlig. Det skal klargjøre hva som skal 

rettes eller stanses, vise til lovgrunnlaget, og angi en frist for når feil og mangler skal 

være rettet. 

 

Loven åpner for å bruke de ulike reaksjonsformene etter hverandre, eller flere 

samtidig for samme overtredelse. Dersom kommunen bruker flere samtidig, må de 

samordnes slik at overtrederen ikke rammes på en urimelig måte, jf. pbl. § 32-10.  

 

Siden plan- og bygningsloven inneholder klare regler for hvordan ulovlighetsoppfølging 

skal være, anbefaler Direktoratet for byggkvalitet at kommunene utarbeider rutiner for 

saksgangen ved bruk av reaksjoner.  

 

                                                      
15 Kravet om lokal godkjenning av foretak, og muligheten til å trekke tilbake denne godkjenningen, 
ble opphevet 20.06.14, jf. Lov om endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i 
byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak) m.m.  
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Basert på ovennevnte har vi utledet følgende revisjonskriterier:  

a. Kommunen skal ha en tilsynsstrategi. 

b. Kommunen skal gjennomføre tilsyn i byggesaker hvor det allerede er gitt 

pålegg. 

c. Kommunen skal gjennomføre tilsyn i byggesaker når den blir oppmerksom på 

ulovligheter utover bagatellmessige forhold. 

d. Kommunen skal utarbeide en tilsynsrapport16 ved utført tilsyn. 

e. Kommunen skal utarbeide årlige tilsynsrapporter. 

f. Kommunen bør ha rutiner for saksgangen ved bruk av sanksjoner.  

 

 

Tema 2 – Tilsynskontoret for byggesaker i Grenland 
 

Formell ramme 

 

Er organiseringen av Tilsynskontorets oppgaver i tråd med bestemmelsene i 

kommuneloven? 

 

 

Kildene til revisjonskriteriene for denne problemstillingen er: 

 

I plan- og bygningsloven står det at kommunen kan samarbeide med andre kommuner 

eller instanser om tilsyn, jf. § 25-1. I forarbeidene til loven ble det oppfordret til 

interkommunalt samarbeid på dette området, jf. Ot.prp.nr.45 (2007-2008). Det ble lagt 

vekt på at interkommunale tilsynsorganer vil sikre en viss uavhengighet av 

saksbehandlingen i de enkelte kommuner. Videre kan de være slagkraftige enheter 

som bidrar til forutsigbarhet og likebehandling i de enkelte kommuners oppfølging av 

tiltakene og foretakene. Samtidig kan en slik organisering sikre større avstand mellom 

kommunens saksbehandlere og tilsynsfunksjonen.   

 

Tilsyn i byggesaker er en lovpålagt oppgave, jf. plan- og bygningsloven § 25-1. For å 

kunne utøve tilsyn i byggesaker, må kommunen fatte ulike prosessuelle beslutninger, 

herunder beslutninger om å innhente informasjon. Hjemmelsgrunnlaget for dette 

finner vi blant annet i byggesaksforskriften som sier at kommunen kan kreve 

opplysninger som er nødvendige for tilsyn i byggesaker jf. § 1-3, og i plan- og 

bygningsloven som sier at kommunen kan foreta undersøkelser på fast eiendom med 

sikte på å gjennomføre loven eller bestemmelser i medhold av loven, jf. § 33-2. 

                                                      
16 I plan- og bygningsloven brukes begrepet sluttrapport. Vi velger ordet tilsynsrapport siden det synes 

mest brukt i praksis.  
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Beslutninger om å innhente opplysninger og gjøre undersøkelser i lovpålagte oppgaver 

er prosessuelle beslutninger, men anses normalt som enkeltvedtak, jf. Grimstad og 

Halvorsen (2011). Vi viser her til forvaltningsloven § 14 om saksforberedelse og klage 

ved pålegg om å gi opplysninger – som gjelder i tillegg til reglene i plan- og 

bygningsloven, og forvaltningsloven § 15 om fremgangsmåten ved gransking. 

 

Interkommunalt samarbeid kan organiseres på flere måter. I de tilfellene der 

kommunen overlater utførelsen av lovpålagte oppgaver som krever delegering av 

myndighetsutøvelse til andre, må en velge en av de samarbeidsmodellene som 

kommuneloven åpner for. Det er enten vertskommunesamarbeid jf. § 28-1, eller 

samkommune § 28-2 a. Samkommunemodellen blir i hovedsak brukt når to eller flere 

kommuner oppretter et eget politisk organ for å løse felles utfordringer på flere/større 

samfunnsområder. Vi legger derfor til grunn at den mest aktuelle samarbeidsmodellen 

om tilsyn i byggesaker, er vertskommunemodellen. 

  

Kommuneloven skiller mellom administrativt vertkommunesamarbeid og 

vertkommunesamarbeid med felles folkevalgt nemd. Felles for dem er at samarbeidet 

skal bygge på en felles skriftlig samarbeidsavtale, at avtalen blant annet opplyser om 

hvilke oppgaver og hvilken avgjørelsesmyndighet som skal legges til 

vertskommunen/nemda, og at avtalen skal vedtas av kommunestyret jf. § 28-1 e. 

Forskjellene mellom disse samarbeidsformene er flere. En viktig forskjell er at 

kommuner som har vertskommunesamarbeid med folkevalgt nemd, kan delegere 

myndighet til nemda om å fatte vedtak av prinsipiell betydning, jf. § 28-1 c nr. 3, mens 

kommuner som har et administrativt vertskommunesamarbeid kan delegere 

myndighet til vertskommunen i enkeltsaker eller i saker uten prinsipiell betydning, jf. § 

28-1 b nr. 1.  

 

Direktoratet for byggkvalitet skriver at dersom delegasjonen omfatter saker som 

normalt er delegert til administrasjonen, vil et administrativt vertskommunesamarbeid 

være tilstrekkelig, jf. HO-2/2012.  

 

Basert på ovennevnte har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

Interkommunalt samarbeid som utøver myndighet må være organisert i tråd med 

bestemmelser om vertskommunesamarbeid, jf. kommuneloven § 28-1: 

a. Det skal opprettes en skriftlig samarbeidsavtale. 

b. Avtalen skal blant annet opplyse om hvilke oppgaver og hvilken myndighet som 

delegeres til vertskommunen/nemda.  

c. Avtalen skal vedtas av kommunestyret. 
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Samarbeidsavtalen 

 

I hvilken grad driver Tilsynskontoret byggesakstilsyn i samsvar med inngått avtale? 

 

 

Kildene til revisjonskriteriene for denne problemstillingen er: 

 

Samarbeidsavtalen mellom grenlandskommunene er inngått i 2010, og innebar en 

videreføring av avtaleforpliktelsene fra 2005 med enkelte presiseringer og tilpasninger.  

 

Formålet med et felles tilsynskontor er ifølge avtalen:  «…å føre tilsyn med at de 

foretak som prosjekterer og utfører byggetiltak, sørger for nødvendige kontroller i 

henhold til forpliktelser fastsatt i plan- og bygningsloven. Videre skal kontoret føre 

tilsyn med disse foretakenes kontrollsystemer med hensyn til innhold og bruk.» Mens i 

avtalen fra 2010 står det at: «Hver enkelt kommune velger selv tilsynsform i den tiden 

kommunen har fått tildelt.»  

 

Styringslinjen mellom kommunene og Tilsynskontoret ble tydeliggjort i 

avtaledokumentet fra 2010 der det står at: «Hver kommune velger selv tilsynsform i 

den tiden kommunen har fått tildelt.» 

 

Andre bestemmelser i avtalen: 

 Ved tilsyn på byggeplass eller i et foretaks kontor, skal som hovedregel en fra 

kommunen delta. 

 Kommunen må i god tid i forveien melde fra til Tilsynskontoret hva tildelt tid 

skal brukes til. 

 Tilsynskontoret skal skrive tilsynsrapport og sende den til kommunen. 

 Melding om pågående tilsyn, avvik, rapporter etc., skal sendes kommunen 

fortløpende. 

 Tilsynskontoret skal føre register over utførte tilsyn og over anmerkninger som 

er gjort. 

 Arkivansvaret ligger i den enkelte kommune.  

 Tilsynskontoret skal utarbeide virksomhetsplan og budsjett. 

 Virksomhetsplanen skal godkjennes av styringsgruppen i plan- og 

byggesaksforum, og vise tid avsatt til hver kommune og tidspunkt for 

gjennomføring. 

 

Basert på ovennevnte har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

a. Tilsynskontoret skal utarbeide en virksomhetsplan hvert år, og den skal 

godkjennes av styringsgruppa for Plan- og byggesaksforum. 
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b. Kommunen bestemmer hva slags tilsynsform som skal benyttes. 

c. En representant fra kommunen skal som hovedregel delta når Tilsynskontoret 

utfører tilsyn i den aktuelle kommunen.  

d. Tilsynskontoret skriver tilsynsrapporter og sender dem fortløpende til 

kommunen. 

e. Tilsynskontoret fører register over foretatte tilsyn og anmerkninger som er 

gjort. 

f. Arkivansvaret ligger i den enkelte kommune. 

 

 

Ansvars- og oppgavefordeling 

 

I hvilken grad er ansvars- og oppgavefordelingen mellom Tilsynskontoret og Bamble, 

Drangedal, Kragerø og Porsgrunn tydeliggjort når det gjelder tilsyn med byggesaker? 

 

 

Kildene til revisjonskriteriene for denne problemstillingen er: 

 

Dersom tilsyn i byggesaker gjennomføres i samarbeid med andre kommuner eller 

tilsynsoppgaver skilles ut i en egen enhet, er det viktig at det blir utarbeidet gode 

rutiner for å sikre et nært samarbeid med de kommunale byggesaksavdelingene, jf. 

Direktoratet for byggkvalitet HO-2/2012. 

 

Basert på ovennevnte har vi laget følgende revisjonskriterier: 

a. Kommunene og Tilsynskontoret bør ha rutiner for samarbeid som tydeliggjør 

ansvars- og oppgavefordelingen om tilsyn i byggesaker. 

 

b. Kommunene og Tilsynskontoret bør ha lik forståelse av: 

i. hvordan Tilsynskontoret får en konkret tilsynsoppgave av kommunen, 

ii. hvordan samarbeidet skal være med oppdragskommunen når 

Tilsynskontoret utfører et tilsyn,  

iii. når Tilsynskontorets ansvar for et tilsyn opphører, og 

oppdragskommunen overtar, og  

iv. hvordan en løser uenighet om punktene i-iii. 
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Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring 
 

Den praktiske gjennomføringen 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet startet opp ved felles oppstartbrev til Bamble, 

Drangedal, Kragerø og Porsgrunn kommune 9. mars 2015.  

 

Innsamling og bearbeiding av data 
 

Intervju 
Vi har gjennomført delvis strukturerte intervjuer med Tilsynskontoret, og med 

byggesaksledere og byggesaksbehandlere i hver av kommunene. Vi har også hentet inn 

tilleggsinformasjon via e-post fra Tilsynskontoret og de fire kommunene, herunder fra 

saksbehandlerne og ansatte på postmottak/arkiv. Videre har vi hatt 

oppsummeringsmøte med Porsgrunn kommune og Kragerø kommune. Referatene fra 

intervjuene har blitt godkjent av de intervjuede.  

 

Dokumentgjennomgang  
Vi har mottatt en lang rekke dokumenter fra kommunene og Tilsynskontoret. 

Eksempler på det er avtalen om å opprette et felles tilsynskontor, tilsynsstrategier for 

kommunene, tilsynsrapporter fra kommunene og fra tilsynskontoret, referater fra 

styringsgruppa, virksomhetsplaner og årsrapporter for Tilsynskontoret, politiske 

vedtak fra kommunene, dokumentasjon på utført tilsyn fra kommunene. 

 

Vi har analysert tall fra Kostra om eiendomsforvaltning. Vi har sett på utviklingen over 

tid, og sammenliknet med gjennomsnittet for Kostragruppen.   

 

Stikkprøvekontroll 
For å gjøre en stikkprøvekontroll av tilsynsrapportene, ba vi om å få tilsendt en 

tilsynsrapport fra hver tertial i 2013 og to rapporter fra hver tertial 2014 – til sammen 

ni rapporter. Vi mottok to rapporter fra 2011, syv fra 2013, og ni fra 2014. Vi velger å 

gå videre med rapportene fra 2013 og 2014. 

 

Pålitelighet og relevans 
Forvaltningsrevisjonsprosjekter skal gjennomføres på en måte som sikrer gyldighet og 

pålitelighet. Altså at dataene er samlet inn er relevante for de forholdene som 

problemstillingene skal avklare (gyldige) og at datainnsamlingen skjer på en mest mulig 

nøyaktig måte (pålitelig).  
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Vi har gjennomført flere tiltak for å styrke dataenes pålitelighet og gyldighet. Det er 

som nevnt utarbeidet intervjuguider for å styrke påliteligheten og gyldigheten til 

datainnsamlingen.  Videre har vi intervjuet sentrale nøkkelpersoner på området.  

 

Vi har benyttet datatriangulering, altså at data er hentet fra flere kilder. Vi har 

benyttet intervjuer og gjennomgang av dokumentasjon. Vi har også brukt både flere 

skriftlige kilder og flere ulike intervjuobjekt. Når det er samsvar mellom beskrivelser og 

data fra flere kilder, styrker dette kvaliteten eller gyldigheten i datamaterialet. Vi har 

også benyttet metodetriangulering, en kombinasjon av ulike metoder; intervju og 

dokumentgjennomgang. Når bildet vi finner er lignende ut fra bruk av de ulike 

metodene, styrker det også kvaliteten på undersøkelsen. 

 

God kommunal revisjonsskikk - kvalitetssikring 
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal 

revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, jf. forskrift om 

revisjon § 7. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon17. 

 

RSK 001 krever at forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres. Kvalitetssikring skal sikre at 

undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre skal det 

sikres at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, 

vurderinger og konklusjoner. 

  

Telemark kommunerevisjon IKS har utarbeidet et system for kvalitetskontroll som er i 

samsvar med den internasjonale standarden for kvalitetskontroll – ISQC 1 

Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og begrenset revisjon av 

regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester. Denne 

forvaltningsrevisjonen er kvalitetssikret i samsvar med vårt kvalitetskontrollsystem og i 

samsvar med kravene i RSK 001. 

                                                      
17 Gjeldende RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre med virkning fra 1 februar 

2011, og er gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og 

internasjonale prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit 

Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA).  
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Arkivsak-dok. 17/13100-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Drangedal kontrollutvalg 04.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Regnskap 1. kvartal og 1. halvår 2017 - Drangedal kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Drangedal kommune har levert halvårsregnskap i stedet for tertialrapporter til kommunestyret. Dette 

henger sammen med at kommunen leverer løpende informasjon gjennom systemet for Balansert 

Målstyring (BMS) på Ipad til hele kommunestyret. Gjennom BMS kan kommunestyret følge med på 

utvikling både for økonomi og sykefravær løpende fra måned til måned. 

 

Etter anbefaling fra kontrollutvalget bad kommunestyret i sak 105/16 rådmannen om å øke til to 

rapporteringer i året. I tillegg til økonomisk og finansiell rapportering pr. halvår, skal det legges frem 

kvartalsrapport for 1. kvartal i budsjettåret til kommunestyret.  

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget behandler kun årsregnskapet, men som i et ledd for å sikre egenkontrollen knytte til at 

kommunenes økonomiske forvaltning skjer i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak mv. 

(kommuneloven §77 punkt 7). Det vil derfor være naturlig at kontrollutvalget holder seg oppdatert om 

den økonomiske situasjonen og utfordringer gjennom året.  

 

Økonomisjef Jens Arnfinn Brødsjømoen er invitert for å orientere om halvårsregnskapet i 

kontrollutvalget. 

 

 

 

Vedlegg:  

- 1. kvartal 2017 – rapportering for Drangedal kommune 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/13100 
Arkivkode  
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Drangedal kontrollutvalg 04.09.2017 21/17 

 

 

 

Regnskap 1. halvår 2017 - Drangedal kommune 

 

 

Drangedal kontrollutvalg har handsama saken i møte 04.09.2017 sak 21/17 

 

Møtebehandling 

Økonomisjef orienterte og svarte på spørsmål om Drangedal kommunes regnskap for 1. halvår 

2017.    

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak.  

 

Vedtak  

Saken tas til orientering.  
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Arkivsak-dok. 17/07829-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Drangedal kontrollutvalg 04.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Prosjektplan og tilbudsbrev av eierskapskontroll - Føringer for 

eierskap og gjennomføring av eierstyring. 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan og tilbudet på eierskapskontrollen av «føringer for eierskap og 

gjennomføring av eierstyring» fra Telemark kommunerevisjon IKS, med en pris på kroner 60 000,-. 
 

Bakgrunn for saka: 
Kontrollutvalget skal etter kommuneloven § 77 nr. 5 «påse at det føres kontroll med forvaltningen av 

kommunens interesser i selskaper mm.». Plan for selskapskontroll baserer seg på en overordnet analyse ut 

fra risiko- og vesentlighetsvurderinger av kommunens ulike eierskap.  

 

Drangedal kommunestyre vedtok i sitt møte 28.04.2019 sak 40/16 Plan for selskapskontroll 2016-2019, 

etter innstilling fra kontrollutvalget. Følgende vedtak ble fattet:  

 

Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2016-2019 som den foreligger, med 

følgende prosjekter prioritert: 

- Føringer for eierskap og opplæring av eierrepresentanter 

- IATA IKS – Selvkost 

- Drangedal Produkter AS 

 

Kontrollutvalget gis myndighet for å endre planen i perioden ved behov. 

 
Drangedal kontrollutvalg bestilte prosjektplan på eierskapskontroll «føringer for eierskap og 

gjennomføring av eierstyring» i møtet 15.05.2017 sak 17/17.  

 

Saksopplysninger: 
Telemark kommunerevisjon IKS har kommet med en prosjektplan og et tilbud på gjennomføring av en  

eierskapskontroll på «føringer for eierskap og gjennomføring av eierstyring»  

 

Dokumentene legges ved saken og blir gjennomgått i møtet for kontrollutvalget. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet anbefaler at Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan og tilbudet på eierskapskontrollen av 

«føringer for eierskap og gjennomføring av eierstyring» fra Telemark kommunerevisjon IKS, med en pris 

på kroner 60 000,-. Det er i budsjettet satt av kr. 50 000 til disposisjon for kontrollutvalget for blant annet 
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kunne gjennomføre nødvendige selskapskontroller. Dersom kontrollutvalget velger å gjennomføre 

eierskapskontrollen vil dette medføre et overforbruk på denne budsjettposten.  

 

Kontrollutvalget må selv vurdere om de foreslåtte problemstillingene i prosjektet er i samsvar med hva 

utvalget ønsker å få vite gjennom eierskapskontrollen. Eventuelle ønsker om justeringer bør fremkomme 

nå før prosjektet igangsettes. 

 

Telemark Kommunerevisjon IKS opplyser at de vil prøve å levere rapporten slik at den kan bli behandlet 

i kontrollutvalgsmøtet 21.11.17. På grunn av den korte arbeidsperioden vil det bli vanskelig å levere 

rapporten til sekretariatet to uker før møtet som normalt. Ved en levering til møtet 21.11.17 foreslår de 

derfor en kortere frist enn vanlig for oversendelse til sekretariatet. Dersom kontrollutvalgsmøtet flyttes til 

første halvdel av desember vil TKS IKS få en bedre gjennomføring og kan levere rapporten til 

sekretariatet to uker før møtet.  
 

Vedlegg:  

- Prosjektplan - Føringer for eierskap og gjennomføring av eierskap 

- Tilbud eierskapskontroll Drangedal  

- Drangedal – selskapskontroll - tilleggsinformasjon 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/07829 
Arkivkode  
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Drangedal kontrollutvalg 04.09.2017 22/17 

 

 

 

Prosjektplan selskapskontroll - Føringer for eierskap og opplæring av eierrepresentanter - 

Drangedal kommune 

 

 
Drangedal kontrollutvalg har handsama saken i møte 04.09.2017 sak 22/17 

 

Møtebehandling 

Forvaltningsrevisor Anne Hagen Stridsklev la frem prosjektplan i møtet.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak.  

 

Vedtak  
Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan og tilbudet på eierskapskontrollen av «føringer for eierskap og 

gjennomføring av eierstyring» fra Telemark kommunerevisjon IKS, med en pris på kroner 60 000,- 
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Utarbeidet dato/sign. 

 

19. mai 2017 

Kommune: 
 
 

417 005 Drangedal  

Prosjekt: 

Føringer for eierskap og gjennomføring av eierstyring. 

 
Prosjektplan - eierskapskontroll 

1. Tema 

Drangedal kommune er deleier i fem selskaper og eneeier i ett selskap. Selskaper forvalter 

betydelige ressurser og/eller yter viktige tjenester. Som eier har kommunen ansvar for å 

forvalte eierinteressene på en forsvarlig måte.  

 

KS anbefaler kommunene å utarbeide eierskapsmelding med føringer og rutiner for å ivareta 

sitt eierskap i selskaper på beste måte. Drangedal kommune har ikke en samlet 

eierskapsmelding. Eierne av IATA AS utarbeidet en felles eierskapsmelding for dette 

selskapet i 2010. 

  

Kontrollutvalget har bestilt prosjektplan for en eierskapskontroll med tema «Føringer for 

eierskap og opplæring av eierrepresentanter, jf. vedtak i sak 17/17. I denne 

eierskapskontrollen vil vi undersøke om kommunen har tiltak og en praksis kan sikre 

forsvarlig gjennomføring av eierstyringen. Vi vil også undersøke om tiltak og praksis 

eventuelt er i samsvar med anbefalinger på området. Vi vil særlig se på tiltak og praksis for 

folkevalgtopplæring, fullmakter til eierrepresentanter og avklaringer og rapportering til 

kommunestyret.  

 

2. Problemstilling  

I hvilken grad legger Drangedal kommune til rette for god eierstyring i kommunestyret?   

 Sørger kommunen for  

o at folkevalgte får opplæring i eierstyring, 

o at eierrepresentanten(e) har gyldig fullmakt, og  

o avklaringer med og rapportering til kommunestyret om selskapsspørsmål. 

 

3. Grunnlag for kontrollkriterier 

Kontrollkriteriene henter vi fra kommuneloven og KS’ anbefalinger for godt eierskap. 

 

Tiltak for god eierstyring 

Kommunestyret bør fastsette overordnede prinsipper for kommunens eierskap i 

en eierskapsmelding. (KS anbefaling nr. 4)  
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Eierskapsmeldingen bør minimum ha disse hovedpunktene: 

 Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid. 

 Politisk styringsgrunnlag gjennom kommunens prinsipper for eierstyring 

 Juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene. 

 Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder 

styringsdokumentene. 

 Selskapenes samfunnsansvar knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv. 

Kommunestyret skal utarbeide og bør jevnlig revidere styringsdokumentene og avtalene 

som regulerer styringen av selskapene. (KS anbefaling nr. 5) 

 

Folkevalgtopplæring 

Kommunen bør som en del av sitt folkevalgtprogram gjennomføre obligatoriske kurs eller 

eierskapsseminarer. Den første opplæringen bør gjennomføres i løpet av de 6 første 

månedene av valgperioden. Det anbefales også at det nye kommunestyret tidlig i perioden 

får oversikt over status for selskapene. (KS anbefaling nr. 1) 

 

Eierrepresentanten 

Kommunestyret bør som hovedregel oppnevne sentrale folkevalgte som eierrepresentanter 

i eierorganet. (KS anbefaling nr. 7) 

 

Avklaringer og rapporteringer  

Eierstyring skal utøves innenfor rammen av kommunestyrets vedtak, jf. kommuneloven § 6. 

Eierstyringen utøves i selskapets eierorgan (generalforsamling eller representantskap). 

Kommunen bør sikre at innkallingsfristen til generalforsamling og representantskap er 

tilstrekkelig til å behandle aktuelle saker i rett politisk organ i kommunen, normalt 

kommunestyre eller formannskap, avhengig av kommunens delegasjonsvedtak, jf. 

kommuneloven § 6. Lovregulert innkallingsfrist for IKS er 4 uker og for aksjeselskap er det 1 

uke. Derfor anbefaler KS at bestemmelser om innkallingsfrist til generalforsamling i 

aksjeselskap inntas i selskapenes vedtekter. (KS’ anbefaling nr. 8) 

 

Et eiermøte er et mer uformelt møte mellom representanter fra kommunen som eier, styret 

og daglig leder for selskapet. I tillegg til generalforsamling/representantskapsmøte anbefaler 

KS at det jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra til god eierstyring og kommunikasjon 

med selskapene. (KS anbefaling nr. 6) 

 

4. Avgrensning  
Eierskapskontroll er en kontroll som først og fremst retter seg mot kommunens aktiviteter, og som i 

liten grad undersøker forhold internt i selskapene. Vi vil undersøke eierstyringen i inneværende 

valgperiode, med vekt på årene 2016 og 2017.  
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5. Metode 

Normalt vil vi foreslå å undersøke praksis for eierstyring av de selskapene der kommunen 

eier 20-30% eller mer. Slik eierandel har Drangedal kommune bare i to selskaper. Vi vil 

derfor foreslå å ta med eierskapsutøvelsen i de fire selskapene der Drangedal har høyest 

eierandel. Dette er selskaper som bidrar til tjenesteyting til innbyggere og næringsliv: 

  

- Drangedal Produkter AS   100  % 

- IATA IKS   29,8 % 

- Vest-Telemark Næringsbygg AS   4,89%  

- Vekst i Grenland IKS         3 % 

 

Kontrollen baserer seg i hovedsak på dokumentgjennomgang. Vi innhenter det meste av den 

informasjonen vi trenger for kontrollen fra kommunen/eierrepresentanten. Vi vil også 

kartlegge åpne kilder, gjennomgå årsmeldinger og annen offentlig informasjon om 

selskapene. Videre kan det være aktuelt å hente informasjon og dokumentasjon fra styre. 

 

Rapporten vil bli sendt på høring til kommunen og til de selskapene som er omfattet. 

Eventuelle høringsuttalelser vil ligge ved rapporten. 

 

6. Milepæler 

 

Oppstart September 

Leveranse til kontrollutvalgets sekretariat 10. november* 

Kontrollutvalgsmøte 21. november 

 

* I og med at prosjektplan først blir behandlet i september er ønsket leveransedato i forhold 

til oppstart ca. 20 november. Vi vil imidlertid prøve å levere slik at kontrollutvalget kan 

behandle rapporten i sitt møte 21.11.17. Normalt leverer vi rapporten til sekretariatet to 

uker før KU-møte. Med slik leveranse får vi en svært kort arbeidsperiode, og vi tror det blir 

vanskelig å få til. Vi foreslår derfor en kortere frist enn vanlig her. Dersom KU-møtet flyttes 

til første halvdel av desember vil vi få en bedre gjennomføring, og kan levere til sekretariatet 

to uker før møte.   
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‘ SS TËLEMARK

KOMMUNEREVISJON IKS

Hovedkontor:
Postboks 2805, 3702 Skien

Tif.: 35 9170 30
e-post: post-tkr@tekomrev.no

Kontrollutvalget i Drangedal kommune Distriktskontor:

ved Temark Postboks 83, 3833 BØ

Tif.: 35 05 90 00

Vàr ref.: 17/1116/tork

Arkivkode: 417 005

Tilbud - eierskapskontroll

Vi viser til plan for selskapskontroll for Drangedal kommune og kontrollutvalgets vedtak i sak

17/17.

Vi vil gjennomføre eierskapskontrollen i samsvar med vedlagte prosjektplan innenfor en pris på

kr 60 000. Prisen inkluderer nødvendige reiser, presentasjon av kontrolirapporten for

kontrollutvalget og eventuell presentasjon i kommunestyret etter avtale.

Skien, 19.05.2017
Telemark kommunerevisjon IKS

1v
Kirsti Torbjørnson
leder for forvaltningsrevisjon

Telemark kommunerevisjon IKS, Postboks 2805, 3702 Skien

e-post: post-tkr@tekomrev.no
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Fra: Kirsti Torbjørnson 
Sendt: 19. mai 2017 16:14 
Til: Ingebjørg Liland 
Emne: Drangedal - selskapskontroll 
 
 
En liten tilleggsinformasjon til kontrollutvalget, jf. prosjektplan selskapskontroll: 
Det er ikke presisert i prosjektplanen at kommunelov, aksjelov og IKS-lov også er kilder for 
revisjonskriteriene.  
 
Videre har kontrollutvalget innsynsrett bare i selskaper som er 100 % offentlige eid. Vest-Telemark 

Næringsbygg AS har også private eiere. Det innebærer at kontrollutvalget (vi) ikke kan kreve innsyn i 

selskapet. Kontrollen er først og fremst rettet mot kommunen, og krever ikke særlig innsyn i 

selskapets virksomhet, så vi anser ikke dette som noe problem i denne kontrollen. I omtalen av 

selskapet vil vi basere oss på åpne kilder og den informasjon som selskapet er villig til å gi. 

Kontrollutvalget har rett til innsyn i de øvrige selskapene som er valgt ut til kontrollen.  

 
 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

 

Med vennlig hilsen 

Kirsti Torbjørnson 
Telemark kommunerevisjon IKS 

leder for forvaltningsrevisjon  

Tlf / Mob: 35917045 / 98606224  

www.tekomrev.no  

________________________________________________  
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Arkivsak-dok. 17/07832-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Drangedal kontrollutvalg 04.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 – Drangedal kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:  
 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2018 for kontroll, tilsyn og revisjon i Drangedal kommune 

med en ramme på kr 1 100 000. 

  

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen:  

 

«Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 

formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling 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 2018 i Drangedal 

kommune. 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Drangedal kommune for 

2018. 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.  

 

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. 
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1. Kurs og opplæring  

Det er viktig med tilstrekkelig ressurser til at medlemmene får delta på ulike kurs og seminar for å holde 

seg oppdatert og få påfyll faglig sett. Det er viktig med god kontakt og erfaringsutveksling mellom 

kontrollutvalgsmedlemmer. Deltakelse på nasjonale, fylkesvise og regionale samlinger er viktig i denne 

sammenhengen. Sett i lys av Drangedal kommunes stramme økonomi, mener sekretariatet at det likevel 

bør legges til rette økonomisk slik at alle medlemmene får anledning til å delta på Temark sine regionale 

konferanser i egenregi. I 2017 var det kun lagt opp til at et medlem skulle ha muligheten til å delta på en 

nasjonal konferanse som for eksempel NKRFs årlige konferanse i februar eller Forum for kontroll og 

tilsyn sin konferanse i juni. I budsjettforslaget for 2018 foreslår sekretariatet at man fortsatt begrenser 

denne deltakelsen til et medlem og prioriterer høst og vårkonferansen til Temark for alle medlemmene. 

 

2. Kjøp av tjenester  

Drangedal kommune har valgt å delta i to interkommunale selskap for å utføre kontroll- og 

tilsynsoppgavene Dette er Telemark Kommunerevisjon IKS (TKR) for revisjonsoppgaver og Agder og 

Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver.  

 

2.1 Sekretariatstjenester  

Drangedal kommune er medeier i Temark. Kostnader i selskapet blir fordelt etter 

eierbrøk/møtefrekvens/kommunestørrelse. Budsjettet for Temark fastsettes endelig av representantskapet 

i Temark i november, og budsjettallene er derfor anslag.  

 

2.2 Revisjonstjenester  

Drangedal kommune er medeier i Telemark kommunerevisjon IKS (TKR). Kostnader i selskapet fordeles 

etter eierbrøk/kommunestørrelse, og budsjett for virksomheten fastlegges av representantskapet. Det faste 

driftstilskuddet omfatter ordinær regnskapsrevisjon og en gitt mengde med forvaltningsrevisjon. Skulle 

det oppstå behov for mer forvaltningsrevisjon i løpet av 4-års perioden enn det som er avtalt må 

kommunen enten omprioritere prosjekter, eller kjøpe flere timer i tillegg. 

 

3. Selskapskontroll og andre tjenester  

Kjøp av tjenester omfatter også kostnader knyttet til gjennomføring av selskapskontroll og evt. andre 

tjenester det skulle bli behov for.  

 

Selskapskontroll har hittil blitt bestilt fra TKR, og fakturert i tillegg til det faste driftstilskuddet. TKS 

oppgir at en ordinær eierskapskontroll kan koste ca. 50 000– 100 000,- avhengig av antall selskaper som 

undersøkes eller hvor stor kontrollen er. Ønskes det en forvaltningsrevisjon i et selskap vil det kunne 

koste nærmere kr 200 000. Her kan det være mulig å få prisen ned hvis flere kommuner gjennomfører en 

felles forvaltningsrevisjon. Sekretariatet er av den oppfatning av at Drangedal bør ha et mål om en 

selskapskontroll i året, men at det begrenses til kr 50 000.  

 

Med andre tjenester menes for eksempel kjøp av tjenester fra andre revisjonsselskap, advokattjenester 

eller andre eksterne tjenester. 

 

4. Tapt arbeidsfortjeneste/godtgjøring  

Denne posten påvirkes blant annet av aktiviteten i utvalget, hvilke godtgjørelser kommunen har, og om 

medlemmene har krav på/trenger å få dekt tapt arbeidsfortjeneste for å delta i det politiske arbeidet. Det er 

tatt høyde for fem møter i året og deltakelse på andre kurs/møter. Godtgjørelsene i Drangedal kommune 

er knyttet opp mot ordfører sin faste godtgjørelse som igjen utgjør 80 prosent av stortingsrepresentantenes 

lønn. En stortingsrepresentant får etter siste justering i mai 2017 kr 928 602. Leder av kontrollutvalget får 

en fast årlig godtgjørelse på 3 prosent av ordfører sin lønn. For hvert møte utbetales det en 

møtegodtgjørelse på 1 promille av ordfører lønn til hvert medlem. 
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Beskrivelse Budsjett Regnskap Budsjett 
Regnskap 
pr. Budsjett 

 
2016 2016 2017 august 2018 

Møtegodtgjørelse 45 000 37 677 52 000 39 815 56 000 

Bevertning 1000 969 1000 900 1 500 

Kontormateriell og annet utstyr 0 2 360 0 2 600 2 500 

Opplæring, kurs og konferanse inkl. 
reise og oppholdsutgifter              39 000            29 914            25 000           13 473          25 000 

Sum kontrollutvalget: 85 000 70 920 78 000 56 788 85 000 

      Kjøp av sekretariatstjenester 135 000 131 700 136 000 67 950 140 000 

Kjøp av revisjonstjenester 766 000 766 235 806 000 603 375         825 000  

Selskapskontroll o.l. 7000 10 600 50 000 0 50 000 

SUM TOTALT 993 000 979 455 1 070 000 728 113 1 100 000 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr 1 100 000 for kontrollutvalget i 2018, inkl. kjøp av 

revisjons- og sekretariattjenester. Dette er en økning på 2,8 prosent fra forrige år. Vi mener dette gir et 

realistisk bilde av forventede utgifter for kontrollutvalgets virksomhet i det kommende året. Skulle det 

oppstå situasjoner som nevnt over der det blir behov for ekstraordinære granskinger/rapporter, og det er 

nødvendig å hente inn ekstern kompetanse/kjøpe ekstra tid fra Telemark kommunerevisjon IKS, kan 

behovet for tilleggsbevilgninger til kontroll- og tilsynsvirksomheten oppstå. Dette er i så tilfelle en sak for 

kommunestyret. 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/07832 
Arkivkode  
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Drangedal kontrollutvalg 04.09.2017 23/17 

 

 

 

Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 

 

 

Drangedal kontrollutvalg har handsama saken i møte 04.09.2017 sak 23/17 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet la fram budsjettsaken i møtet.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak.  

 

Vedtak  
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:  
 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2018 for kontroll, tilsyn og revisjon i Drangedal kommune 

med en ramme på kr 1 100 000. 

  

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 
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Arkivsak-dok. 17/07831-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Drangedal kontrollutvalg 04.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Revisors egenvurdering av uavhengighet - Drangedal kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
I henhold til forskrift om revisjon §15 skal oppdragsansvarlig revisor årlig avgi en skriftlig egenvurdering 

av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Foreliggende egenvurdering legges frem for kontrollutvalget for 

gjennomgang. 

 

Saksopplysninger: 
Egenvurdering av uavhengighet for oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Kjell Ekman og oppdragsrevisor 

Marianne Rogn legges frem i møtet.  

 

 

 

Vedlegg:  

- Revisors uavhengighetserklæring 2017 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/07831 
Arkivkode  
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Drangedal kontrollutvalg 04.09.2017 24/17 

 

 

 

Uavhengighetserklæring revisor - Drangedal kommune 

 

 

Drangedal kontrollutvalg har handsama saken i møte 04.09.2017 sak 24/17 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig til forslag til vedtak.  

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 
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“ • TELEMARK

KOMMUNEREVISJON IKS
Kovedko.t.r:
Postboks 2805,3702 Skien
Tlf.:359 7030
e-post: post-tkrtekomrev.no
wwwtekomrev.no

Distriktsl..nt.r:
Postboks 23,3833 Bø
Tif.: 35 05 90 00

Kontrollutvalget i Drangedal kommune

v/Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Foretaksregisteret:
925 867 402 MVA

Postboks 4
3833 BØ i Telemark

Vår ref.: 17/1119/mr
Deres ref.:
Arkivkode: 817100

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors uavhengighet i

forhold til Dra ngedal kommune og underliggende enheter

Innledning

I henhold til forskrift om revisjon (revisjonsforskriften) § 12 skal oppdragsansvarlig revisor for

kommuner ha ført en hederlig vandel. Oppfølging av dette kravet tilligger kontrollutvalget, jamfør

merknader til nevnte bestemmelse. Vi velger samtidig å ta med vurdering av oppdragsrevisors

uavhengighet.

Ifølge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en

skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet og objektivitet

gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlige revisorer som plikter å

legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget.

Lovgivningsmessige krav til revisors uavhengighet

Følgende fremgår av kommuneloven § 79:

Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisjons- og

kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes nærstående har

en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller tillitsmenn, at dette kan

svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Som nærstående regnes

a) ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende

forhold\
b) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken, og deres ektefeller

eller personer som de bor sammen med i ekteskapsliknende forhold og

c) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som nevnt

under bokstav.

i
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KOMMUNEREVISJON 11(5 -2-

Det samme gjelder dersom det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisors

uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av oppgavene. Ansettelse som revisor i kommunen

eller fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning, medfører ikke i seg selv at

revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet.

Krav til uavhengighet er nærmere spesifisert i revisjonsforskriften § 13:

• Revisor kan etter denne forskrift ikke inneha andre stillinger hos kommunen eller

fylkeskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller fylkeskommunen deltar i ved

siden av revisoroppdraget.

• Revisor kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller

fylkeskommunen deltar i.

• Revisor kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når dette kan føre til at

vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiverne eller på

annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon.

I tillegg er det følgende begrensninger ved gjennomføring av oppgaver, jf. revisjonsforskriften § 14:

• revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke eller

reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet

• revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs kommunens)

egne ledelses- og kontrolloppgaver
• revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i

skattesaker etter domstolloven.

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet

Pkt. 1: Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i Telemark

Ansettelsesfo rhold kommunerevisjon IKS

Pkt. 2: Medlem i Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som Drangedal

styrende organer kommune og underliggende enheter deltar i.

Pkt. 3: Delta eller Undertegnede deltar ikke i eller inneharfunksjoner i annen virksomhet som kan føre
inneha funksjoner i til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.

annen virksomhet, som
kan føre til
interessekonflikt eller
svekket tillit
Pkt. 4: Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til Drangedal kommune og

underliggende enheter som har betydning for uavhengighet og objektivitet.

Pkt. 5: Rådgivnings- Før slike tjenester utføres foretas en vurdering av rådgivningens eller tjenestens art i

eller andre tjenester forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen konkluderer

som er egnet til å med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med bestemmelsen i forskriften §
påvirke revisors 14, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert enkelt tilfelle må vurderes særskilt.

habilitet
Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning

og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike veiledninger må skje med
varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og
kontrollvurderinger.
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KOMMUNEREVISJON IKS

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor Drangedal
kommune og underliggende enheter som kommer i konflikt med denne
bestemmelsen.

Pkt. 6: Tjenester under Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Drangedal kommune og underliggende

kommunens egne enheter som hører inn under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.

ledelses- og
kontrolloppgaver

Pkt. 7: Opptre som Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Drangedal kommune og underliggende

fullmektig for den enheter.
revisjonspliktige

Pkt. 8: Andre særegne Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten

forhold til uavhengighet og objektivitet.

Skien, 19. mai 2017
Telemark kommunerevisjon IKS

kill Ekman Marianne Rogn
opdragsansvarlig revisor oppdragsrevisor
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Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har et påse ansvar for at det gjennomføres revisjon i kommunen. Som et ledd i dette 

påseansvaret, orienterer revisor om strategien for revisjon av revisjonsåret 2017. Strategien skal gi 

kontrollutvalget et innblikk i hvilke fokusområder som er prioritert, hva som er gjentagende årlige 

oppgaver og ekstraordinære oppgaver. 

 

Saksopplysninger: 
Oppdragsrevisor Marianne Rogn legger frem revisjonsstrategien for kontrollutvalget i møtet. 

 

Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 for Drangedal kommune er ikke klar når 

innkallingen sendes ut. Den vil derfor ettersendes.  

 

Vedlegg:  

- Overordna revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 – Drangedal kommune - ettersendes 
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Drangedal kontrollutvalg har handsama saken i møte 04.09.2017 sak 25/17 

 

Møtebehandling 

Oppdragsrevisor Marianne Rogn presenterte den overordna revisjonstrategien for 2017.  

  

 

Votering 

Enstemmig til forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering.  
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Om Telemark kommunerevisjon IKS og
overordnet revisjonsstrategi

Telemark kommunerevisjon IKS er et av landets største interkommunale
revisjonsselskaper. Alle de 1$ kommunene i Telemark, kommunene Larvik og Lardal i
Vestfold og Telemark fylkeskommune er eiere av selskapet. Vi utfører revisjon og
andre tjenester for våre eiere og andre kommunale/fylkeskommunale aktører.

I tillegg til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon for kommunen og kommunale

foretak avgir TKR mange ulike uttalelser og attestasjoner for ulike enheter i

kommunen. Dette er uttalelser og attestasjoner som tilskuddsgivere krever for

tildeling og utbetaling av ulike former for tilskudd. Vi utfører også rådgiving av ulik art

og revisor møter i politiske utvalg, slik som kontrollutvalget og kommunestyret.

Etter særskilt bestilling påtar TKR seg også å utarbeide plan for selskapskontroll og

utføre selskapskontroll knyttet til selskap der kommunen har eierinteresser.

Fra 2015 har vi inngått en avtale om faglig og administrativt samarbeid med de
interkommunale revisjonsordningene Buskerud kommunerevisjon IKS og Vestfold
kommunerevisjon.

Dokumentet «Overordnet revisjonsstrategi» handler om revisors vurderinger og
planlegging for regnskapsrevisjon.

Du kan finne alle våre forvaltningsrapporter og annen informasjon på vårt nettsted
www.tekom rev. no.
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i Innledning
Kommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i
revisjonsarbeidet.’

Revisjon av kommunen består av to hovedoppgaver; regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon. Telemark kommunerevisjon IKS (TKR) er valgt som revisor og har

avtale om å levere disse tjenestene for kommunen.

Vi omtaler ikke forvaltningsrevisjon i dette dokumentet, med mindre de utførte
rapportene har direkte betydning for arbeidet med regnskapsrevisjon.

Overordnet revisjonsstrategi er det overordnede planleggingsdokumentet for

gjennomføring av regnskapsrevisjon. Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å gi

kontrollutvalget informasjon om de overordnede vurderingene og hensynene som
revisor har lagt vekt på i planleggingen av revisjonsarbeidet. Revisjonsstandarden

“Planlegging av revisjon av et regnskap” ligger til grunn for dette dokumentet som
sammen med rapportering gjennom året, være et grunnlag for å oppfylle

kontrollutvalgets tilsyns- og påseansvar av revisor.

Ved planlegging av revisjonsoppdraget skal revisor vurdere kontrollmiljøet i

kommunen. Det omfatter bl.a. vurdering av den administrative oppbygningen,

kompetansen, eventuelle skifte av nøkkelpersonell, omorganisering, sentral/desentral

regnskapsføring og endringer av økonomisystem mv. Vurdering av risiko og

vesentlighet er også en del av planleggingen. Alt dette totalt har betydning for de

ressursene vi planlegger å bruke på revisjon av oppdraget.

Regnskapsrevisjon og attestasjoner gjennomføres løpende. Årsoppgjørsrevisjonen
starter når regnskapet er avlagt (frist 15. februar) og varer fram til vi avgir

revisjonsberetningen. Denne skal avgïs så snart revisor er ferdig med revisjon av
årsregnskapet, senest 15. april.

I tillegg til oppgavene nevnt over, reviderer 1KR også andre regnskaper med nær

tilknytning til kommunen. Dette er for eksempel regnskap for kirkelig fellesråd. For

revisjon av disse regnskapene utarbeides det egne revisjonsstrategier og —planer. For
disse enhetene gjelder særskilte lover, forskrifter og instrukser. Kontrollutvalget har
ingen rolle i revisjon av disse enhetene.

Kommuneloven av 25.9.92, Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner av 15.6.04,

Internasjonale revisjonsstandarder (International standards on auditing — SA)

4
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2 Regnskapsrevisjon
Formålet med regnskapsrevisjonen er å bekrefte at årsregnskapet er i samsvar med

lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk som bygger på internasjonale

revisjonsstandarder. Disse krever at vi etterlever etiske krav og utfører arbeidet på en

måte som skal gi betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig

fei li nform asjon.

Revisors konklusjoner om årsregnskapet kommer fram i revisors beretning, hvor vi

uttaler oss om følgende fire temaer:

• årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god kommunal

regnskapsskikk i Norge

• regnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at

budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett

• opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med

årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter

• registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger er i

samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Ved eventuelle vesentlige mangler ved ett eller flere av disse punktene vil det komme

fram som merknader i revisjonsberetningen. Kontrollutvalget vil da få brev med

nærmere bakgrunn for merknaden, såkalt nummerert brev fra revisor.

I tillegg til revisors beretning, utarbeider revisor en årlig rapport til kontrollutvalget.

Denne er en oppsummering av revisjonsarbeidet for regnskapsåret. Revisor tar her

opp ulike forhold vi anser som viktige, men ikke er så alvorlige og vesentlige at de må

tas med i revisjonsberetn ingen. Eventuelle merknader gitt i revisjonsberetn ingen

utdypes også, da revisjonsberetningen et forholdsvis standardisert.

Revisor rapporterer også til KU om revisjonsarbeidet gjennom hele året. Dette gjøres

muntlig i hvert kontrollutvalgsmøte. Hvis det er saker av mer alvorlig karakter vil

rapporteringen til kontrollutvalget være skriftlig.

Revisor må vurdere om informasjon og opplysninger vi har fått kan tyde på at det

foreligger misligheter. Gjennom sitt arbeid skal revisor bidra til å forebygge og til å

avdekke misligheter. Begrepet misligheter brukes oftest om tilsiktede handlinger. Det

er særlig to typer tilsiktede handlinger som er relevante for revisor; uredelig

regnskapsrapportering og underslag av eiendeler. Dersom revisor konstaterer

misligheter, skal det straks sendes en skriftlig foreløpig innberetning til

kontrollutvalget. Når forholdet er avklart, får kontrollutvalget endelig innberetning.

Rådmann skal ha kopi av innberetningene.
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3 Risikovurdering

Risiko handlet om:
- hva som kan gå galt,
- hvor sannsynlig er det at noe går galt og
- hva er konsekvensen hvis det skulle gå galt.

Revisor utfører risikoanalyser av kommunen for å kartlegge eventuelle områder hvor

det kan foreligge risiko som kan medføre vesentlige feil i regnskapet. Gjennom

risikoanalysene vurderes risiko på ulike områder, og resultatet av analysene avgjør

omfanget og valget av aktuelle revisjonshandlinger.

Kommunene er ganske stabile virksomheter, med faste oppgaver som skal løses

innenfor budsjettets rammer. Rammene for kommunens drift er i hovedsak avhengig

av statlige overføringer og skatteinntekter. Den kommunale virksomheten må forholde

seg til mange lover, forskrifter og rundskriv. Regelverket er omfattende og det vil alltid

være en viss risiko for at ikke alle regler etterleves.

3.1 Kommunens Økonomi
Prioriteringene som kommunen vedtar i det årlige budsjettet er forankret i

kommunens handlingsplan og økonomiplan, som vedtas for en fireårsperiode.

Kommunen har vedtatt 4 hovedstrategier i sin samfunnsdel av kommuneplanen for

2015 - 2026. På bakgrunn av disse er det nedfelt satsningsområder som blir prioritert

gjennom ulike tiltak i økonomiplanen. Det er et mål å opprettholde befolkningsveksten

ved å legge til rette for arbeidspendling og skape gode, trygge bo- og oppvekstmiljøer,

men også legge til tette for etablering av flere fritidsboliger.

Kommunen har tradisjonelt hatt en stram, men ryddig økonomi. Kommunens lånegjeld

har økt kraftig siste årene. Kommunens samlede langsiktige gjeld inneholder også gjeld

som Drangedal Energi KF betjener. Når foretakets investeringsplaner blir igangsatt, vil

behovet for økte midler melde seg og samlet gjeld vil etter hvert øke kraftig. Både

kommunens og foretakets gjeld skal tas med i beregning av minimumsavdrag. Lovens

krav til avdrag er dermed høyere enn det som kommer fram av kommunens budsjett.

Drift:

Mindreforbruket fra 2015 er avsatt og regnskapet for 2016 viser et mindreforbruk på

kr 18 mill, I regnskapssaken har kommunestyret vedtatt sette av noe til sektorvise

disposisjonsfond. Disse kan rådmannen disponere ved behov. Driften av kommunens

virksomheter er hovedsakelig i balanse, men kommunens stramme økonomi viser også

at det er viktig med god budsjettdisiplin. Kommunens gode resultatet siste årene

bygger i stor grad på forhold kommunen ikke styrer selv, som økte skatte- og

rammeinntekter, økte renteinntekter og lavere pensjonskostnader.

6
Telemark kommunerevisjon IKS



25/17 Overordna revisjonsstrategi 2017 - Drangedal kommune

Overordnet revisjonsstrategi — revisjonsåret 2017 — Drangedal kommune

For å få budsjettet i balanse må kommunen bruke ca. kr 5,9 mill, av frie driftsfond og

netto resultatgrad er negativt. Det viser at kommunen er sårbar for uforutsette

hendelser og endringer i budsjettforutsetningene. En kommunes netto resultatgrad2

bør ligge på 1,75 % over tid etter anbefaling fra Teknisk beregningsutvalg for

kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) om sunt kommuneregnskap.

Anbefalingen gjelder fot kommunesektoren samlet, men gir likevel en indikasjon på

hva som også er fornuftig i den enkelte kommune.

Investeringer:

Kommunen har 2017 budsjettert med kr 31 mill. i investeringer, hvorav kr 22 mill. skal

finansieres med låneopptak. Det er i hovedsak prosjekter innenfor vei og VA, men også

forprosjekt til ny barnehage med kr 0,8 mill. Det er ingen store enkeltprosjekter eller

planlagt økte investeringer i økonomiplanperioden.

Gjeld og likviditet:

Netto lånegjeld pr innbygger (langsiktig gjeld korrigert for pensjon, utlån og ubrukte

lånemidler) er svært høy etter høy investeringsaktivitet i årene 2012/2013 i

kommunen. Lånegjelden er høyest i Telemark og høyere enn sammenlignbare

kommuner i kommunegruppe 2. Årets låneopptak er tilnærmet budsjettert avdrag og

lånegjeld pr innbygger vil trolig flate ut. Netto lånegjeld utgjør nærmere 119 % av

driftsinntektene. Netto avdrag utgjør 5,4% av driftsinntektene og er høyere enn for

snittet i Telemark (2,8%) og sammenlignbare kommuner (3,3%) i kommunegruppe 2.

Likviditeten anses likevel som god. Dette skyldes blant annet at kommunen har tatt

opp mer lån enn det har vært behov for og ubrukte lånemidler øker likviditeten, I

tillegg praktiserer kommunen konsernkonto. Det gjør at både kommunen og

foretakene har bedre tilgang til likvide midler og behovetfor kassekreditt mindre.

Kommunen har ikke satt noe mål for størrelsen på kommunens disposisjonsfond. Det

er viktig at kommunen vurderer hvor stort disposisjonsfondet bør være for å ha

økonomisk handlingsrom. Disposisjonsfondet har økt de siste årene etter gode

resultater. I følge Kostra utgjør kommunens driftsfond 2,1 % av driftsinntektene, mens

snittet for kommunegruppe 2 er 5,8%. TBU anbefaler 4,5 % av driftsinntektene.

Kommunen har valgt å bokføre hele premieavviket for pensjon årlig. Det påvirker

kommunens drift og gjør kommunen sårbar for svingninger som ikke blir fanget opp av

estimatet fra aktuar. Kommunen trenger å bygge sine driftsfond ytterligere opp for

bedre å være rustet til å møte økte avdrag, rente- og pensjonssvingninger og andre

uforutsette hendelser.

2 Netto resultatgrad: netto driftsresultat/sum driftsinntekter i prosent
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3.2 Kommunens Økonomiske internkontroll
Revisot skal opparbeide seg en forståelse av den økonomiske internkontrollen i

kommunen. Ansvaret for internkontrollen er definert i kommuneloven og omtales der

som ‘betryggende kontroll”. Det innebærer at kommunen skal ha dokumentert

økonomisk internkontroll i form av formaliseringer, dokumenter og rutiner som

utarbeides, vedlikeholdes, kontrolleres og følges opp. Formålet er å sikre at

kommunen har den ønskede utvikling, at lover og regler overholdes, at det er kvalitet

og effektivitet i tjenestene og at kommunens omdømme og legitimitet ikke svekkes

(KS).

Den interne kontrollen kan deles i følgende komponenter:

• Kontrollmiljøet

• Kommunens risikovurderingsprosess

• Informasjonssystemet

• Kontrollaktiviteter

• Overvåking av kontroller

Drangedal kommune har etablert interne kontrollrutiner på en rekke områder. Revisor

gjennomgår disse løpende i revisjonsarbeidet. Vesentlige tutiner for vårt arbeid er

kommunens interne regelverk, regnskaps- og budsjettoppfølging og rutiner rundt

attestasjon og anvisning. Vårt inntrykk er at kommunen ikke har hatt en systematisk

tilnærming til rutiner og kontroller. Noen rutiner er muntlige og kontrollrutinene

oppleves fragmentert. Dette kan være en risiko ved skifte av personell. En sentral

medarbeider på regnskapsavdelingen har gått av med pensjon og avdelingen har nå

færre ressurser. Det er noe usikkert hvilken betydning dette vil få for avdelingen sett i

forhold til kontrolloppgaver og i forhold til årsavslutningen.

Drangedal kommune rapporterer til kommunestyret i samsvar med regelverk, dvs.

minst to ganger pr. år. I tillegg har politikerne i styrer/utvalg tilgang til økonomisk

oversikt via BMS (Balansert målstyring) i kommunen. Kommunestyret vedtar

nødvendige budsjettjusteringer hovedsakelig ved halvårsrapportering. Dersom det er

behov for ytterligere budsjettjusteringer må administrasjonen legge det fram for

kommunestyret innen regnskapsårets utgang.

3.3 Kommunale foretak
Kommunen har 2 kommunale foretak, Drangedal Energi KF og Drangedal Kraft KF. Det

første selskapet distribuerer og produserer kraft, mens det andre selskapet har

ansvaret for omsetningen. Telemark kommunerevisjon IKS kjøper tjenester av

Revisorteam Vest Telemark AS for revisjon av foretakene. Energiselskapet må forholde

seg til eget regelverk for nettvirksomheten, bl.a. ved at NVE beregner en

inntektsramme for hvor mye kundene skal betale i nettleie.

$
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Kommunestyret har vedtatt hvordan Drangedal Energi KF’s overskudd skal fordeles.

Foretaket har hatt gode resultater og overført midler til kommunen i samsvar med

kommunestyrets vedtak. Det er planlagt en større utbygging og det er usikkert

hvordan det vil påvirke selskapets resultater framover.

4 Vurdering av vesentlighet
Revisor skal utføre arbeidet med sikte på å avdekke eventuelle vesentlige feil eller

mangler. Det følger av revisjonsstandardene at revisor ved utarbeidelse av den

overordnede revisjonsstrategien skal fastsette en vesentlighetsgrense for regnskapet

totalt sett.

Vesentlighetsbegrepet brukes av revisor både ved planlegging og utførelse av revisjon.

Begrepet er også sentralt når revisor skal ta stilling til hvordan vi skal håndtere

identifisert feilinformasjon. Vesentlighetsgrensen brukes når revisor skal konkludere

på de ulike avsnittene i revisjonsberetningen. I tilfeller hvor vi finner vesentlige feil får

det konsekvenser i form av ulike typer kommentarer i selve revisjonsberetningen, jf.

avsnitt 2.

I en normal (ren) revisjonsberetning rapporterer revisor at: årsregnskapet avgitt i

samsvar med lov ogforskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle

stillingen til ABC kommune per 31. desember 20X1, og av resultatet for regnskapsåret

som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

regnskapsskikk i Norge.

Vesentlighetsgrensen for regnskapet totalt sett fastsettes med bakgrunn i

risikoanalysen, revisors profesjonelle skjønn og den generelle kunnskapen revisor har

om kommunen. Vi vurderer blant annet følgende momenter:

- Kommunens investeringsaktivitet

- Bemanningssituasjonen og kompetansen innenfor økonomiavdelingen

- Økonomistyringen i kommunen

- Kommunens regnskaps- og budsjettoppfølging og økonomirapportering

- Størrelsen på de kommunale virksomhetene

- Politikernes og medias oppmerksomhet om kommunens økonomiske

disposisjoner

- Kommunens økonomi- og lønnssystem

- Oppfølging innenfor delegasjon og desentraliserte økonomiløsninger

- Skifte av nøkkelpersonell

- Kommunens interne regelverk

9
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5 Revisjonspian
Med basis i denne overordnede revisjonsstrategien utarbeider revisor planer for hvert

enkelt revisjonsoppdrag. Revisjonsplanene angir de enkelte revisjonshandlinger som

revisor skal utføre. Revisjonsplanene er revisjonens interne arbeidspapirer og skal ikke

behandles politisk. Vi gjengir likevel hovedområdene av det vi har bestemt å se på i

2017 med bakgrunn i risikovurderingen.

5.1 Generelt:

- Merverdiavgift og momskompensasjon er områder som medfører høy

risiko. Revisor bruker mye tid til å følge opp dette, blant annet ved pålegg

om attestasjon av terminoppgaver for momskompensasjon. Revisor deltar

også i møter og bidrar med forskjellige vurderinger om momsspørsmål,

særlig innenfor investeringer, hvor det er et komplisert regelverk.

- Noe av kommunens drift kan være i konkurranse med andre aktører i et

marked. I så fall kan kommunen miste fradraget for momskompensasjon.

Kommunen bør derfor ha rutiner som fanger opp når kommunen eventuelt

kommer i en konkurransesituasjon.

- Rapportering og budsjettoppfølging

- Offentlige innkjøp.

5.2 Drift:

- Kontroll av sykelønnsrefusjoner

- Kontroll av reiseregninger

- Kartlegge rutiner og kontroller for formidlingslån

- Kartlegge rutiner og kontrollere for sosialhjelp

- Kontrollere oppholdsbetaling SF0 og barnehage

5.3 Investering:

- Oppfølging av enkelte investeringsprosjekter i forhold til offentlige

a nskaffelser

- Kontroll av skillet mellom drift og investering, særlig på grunn av stram

økonomi i kommunen.
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Overordnet revisjonsstrategi — revisjonsåret 2017 — Drangedal kommune

6 Avslutning
Den overord nede revisjonsstrategiens risiko- og vesentlighetsvurderinger bygger på en
foreløpig vurdering av bl.a. erfaring, historisk regnskapsmateriell og den interne

kontroll som foreligger i kommunen.

Det videre arbeidet med regnskapsrevisjon kan avdekke forhold som kan medføre
endringer i revisjonsstrategien. Vesentlige endringer skal dokumenteres og

kontrollutvalget skal informeres om disse.

Skien, 2$. august 2017
Telemark kommunerevisjon IKS

Kjll Ekman
oppdragsansvarlig/statsautorisert revisor Marianne Rogn

oppd ragsrevisor
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1 

 

Arkivsak-dok. 17/00184-9 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Drangedal kontrollutvalg 04.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 04.09.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Sakene tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyre 

- Sak 27/17 – Drangedal Everk KF, årsregnskap og årsberetning 2016 

- Sak 28/17 – Drangedal Kraft KF, årsregnskap og årsberetning 2016 

- Sak 32/17 – Årsoppgjør 2016 Drangedal kommune 

- Sak 41/17 – Oppnevning av nytt medlem til Kontrollutvalget/suppleringsvalg 

 

2. Neste møte 21.11.2017, kl. 12.00 

- Orientering om budsjett for Drangedal kommune 2018 

- Rapport eierskapskontroll 

- Møte og arbeidsplan 2018 

- Orientering fra revisjonen  

- Eventuelt  

 

3. Eventuelt 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/00184 
Arkivkode  
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Drangedal kontrollutvalg 04.09.2017 26/17 

 

 

 

Eventuelt 04.09.2017 

 

 

Drangedal kontrollutvalg har handsama saken i møte 04.09.2017 sak 26/17 

 

Møtebehandling 
1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyre  

- Sak 27/17 – Drangedal Everk KF, årsregnskap og årsberetning 2016  

- Sak 28/17 – Drangedal Kraft KF, årsregnskap og årsberetning 2016  

- Sak 32/17 – Årsoppgjør 2016 Drangedal kommune  

- Sak 41/17 – Oppnevning av nytt medlem til Kontrollutvalget/suppleringsvalg  

 

2. Neste møte 21.11.2017, kl. 12.00  

- Orientering om budsjett for Drangedal kommune 2018  

- Rapport eierskapskontroll  

- Møte og arbeidsplan 2018  

- Orientering fra revisjonen  

- Eventuelt  

 

3. Eventuelt  

- Leder orienterte utvalget om deltagelse i KS sitt pilotprosjekt for egenkontroll og tilsyn.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak.  

 

Vedtak  

Sakene tas til orientering. 
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