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Arkivsak-dok. 17/00971-20 
Saksbehandler Beate Marie Dahl Eide 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg            

Sauherad kontrollutvalg 15.05.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling til møte 15.05.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen til møtet 15.05.2017 godkjennes. 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteinnkallingen til møtet 15.05.2017 legges med dette frem for godkjenning. 

 

 

 

Vedlegg:  

1) Møteinnkalling 15.5.2017 
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Arkivsak-dok. 17/00971-21 
Saksbehandler Beate Marie Dahl Eide 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg            

Sauherad kontrollutvalg 15.05.2017 

 

 

 

   

 

 

Møteprotokoll fra møte 03.04.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteprotokoll fra møte 03.04.2017 godkjennes. 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteprotokoll fra møte 03.04.2017 legges med dette for godkjenning. 

 

 

 

Vedlegg:  

1) Møteprotokoll 03.04.2017 
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Møteprotokoll  
 

Sauherad kontrollutvalg 

 
Dato: 03.04.2017 kl. 10:00 – 12:30 
Sted: Kommunestyresalen, Akkerhaugen 
Arkivsak: 17/00971 
  
Til stede:  Leder Helge Arnes, nestleder Gunhild Kleven Ripegutu, medlem Roar 

Darrud, sekretær Marianne Lundeberg, oppdragsrevisor Aud Lie Solheim 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:   
  
Andre: Assisterende rådmann / Kommunalsjef Mona Slaaen, Ordfører Mette 

Haugholt. 
  
Protokollfører: Marianne Lundeberg 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

2/17 17/00971-11 Godkjenning av møteinnkalling 03.04.2017 3 

Møteprotokoll 

2/17 17/00971-9 Godkjenning av møteprotokoll fra møte 28.02.2017 4 

3/17 17/00971-10 Godkjenning av møteprotokoll fra møte 29.03.2017 5 

Saker til behandling 

9/17 17/00977-3 Referatsaker i møte 03.04.2017 - Sauherad kontrollutvalg 6 

10/17 17/01585-3 Sauherad kommunes rutiner og kontrollutvalgets ansvar i 7 
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forbindelse med misligheter 

11/17 17/00973-3 Eventuelt i møte 03.04.2017 - Sauherad kontrollutvalg 8 

12/17 17/05186-3 
Sauherad kommunes årsregnskap og årsberetning 2016 - 

kontrollutvalgets uttalelse 
9 

    

 

 
Sauherad, 03.04.2017 

 

 

 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 

Helge Aarnes       Marianne Lundeberg  
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Møteinnkalling 

2/17 Godkjenning av møteinnkalling 03.04.2017 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 03.04.2017 2/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkalling til møte 03.04.2017 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

Møteinnkalling til møte 03.04.2017 ble lagt frem for godkjenning. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Møteinnkalling til møte 03.04.2017 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

2/17 Godkjenning av møteprotokoll fra møte 28.02.2017 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 03.04.2017 2/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteprotokoll fra møte 28.02.2017 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

Møteprotokoll fra møte 28.02.2017 ble lagt frem for godkjenning. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Møteprotokoll fra møte 28.02.2017 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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3/17 Godkjenning av møteprotokoll fra møte 29.03.2017 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 03.04.2017 3/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteprotokoll fra møte 29.03.2017 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

Møteprotokoll fra møte 29.03.2017 ble lagt frem for godkjenning. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Møteprotokoll fra møte 29.03.2017 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

9/17 Referatsaker i møte 03.04.2017 - Sauherad kontrollutvalg 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 03.04.2017 9/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 
Følgende ble tatt opp: 

 

1) Henvendelse fra Midt-Telemark næringspark AS om reguleringsendring på Brenna (sak 15/17 i 

Utvalg for næring, plan og teknikk 13.03.2017) – til orientering. Leder Helge Aarnes la frem 

henvendelsen for kontrollutvalget. Sekretariatet og leder lager sammen en sak på rådmannens 

internkontroll i denne forbindelse, som kommer opp i et senere møte. 

 

2) Kommunestyrebehandling av KU-sak 7/17 «Feil ved valg av kontrollutvalg for 2015-2019 – 

Sauherad kommune». Saken behandles i kommunestyret 30.03.2017. Innstilling fra valgkomiteen 

20.03.2017 er vedlagt. Kommunestyrets vedtak ettersendes. 

 

3) Generalforsamling IRMAT AS 06.06.2017.  

 

4) Vårkonferanse Temark, Vrådal, fredag 21.04.2017. 

 

5) Rapport på eierskapskontroll: «Styre - valg, evaluering og styresammensetning» er oversendt til 

utvalget fra revisjonen. Saken legges frem for utvalget på neste møte. 

 

6) Endring i møtedato for møtet i mai; 08.05.2017 går ut. Ny dato 15.05.2017. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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10/17 Sauherad kommunes rutiner og kontrollutvalgets ansvar i forbindelse 

med misligheter 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 03.04.2017 10/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget tar forelagt sak om Sauherad kommunes rutiner og kontrollutvalgets ansvar i 

forbindelse med misligheter til orientering.  

 

Kontrollutvalget ber rådmannen om å få forelagt en årsoversikt over økonomiske uregelmessigheter og 

misligheter.  

 

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å se til at kommunen har tilfredsstillende internkontroll for å 

forhindre misligheter, og at revisjonen skal varsles (som videre skal varsle kontrollutvalget) i de 

tilfeller hvor det avdekkes misligheter. 

 

 
Møtehandsaming 

Sekretariatet la frem bakgrunn for saken. Assisterende rådmann/kommunalsjef Mona Slaaen møtte i 

kontrollutvalget og orienterte om kommunens rutiner og omfanget av slike saker i kommunen. 

Ordfører Mette Haugholt var tilstede i saken. 
 

  

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget tar forelagt sak om Sauherad kommunes rutiner og kontrollutvalgets ansvar i 

forbindelse med misligheter til orientering.  

 

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å se til at kommunen har tilfredsstillende internkontroll 

for å forhindre misligheter, og at revisjonen skal varsles (som videre skal varsle 

kontrollutvalget) i de tilfeller hvor det avdekkes misligheter. 
 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



4/17 Møteprotokoll fra møte 03.04.2017 - 17/00971-21 Godkjenning av møteprotokoll fra møte 03.04.2017 : Protokoll Sauherad kontrollutvalg 03.04.2017

 

 8  

 

11/17 Eventuelt i møte 03.04.2017 - Sauherad kontrollutvalg 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 03.04.2017 11/17 

 

 

   

 

  

 

 

Møtehandsaming 

 

 Sekretariatet informerte om en mulig henvendelse fra Bø kontrollutvalg om en mulig 

selskapskontroll av Irmat AS. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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12/17 Sauherad kommunes årsregnskap og årsberetning 2016 - 

kontrollutvalgets uttalelse 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 03.04.2017 12/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalgets uttalelse til Sauherad kommunes årsregnskap 2016:  

Kontrollutvalget har behandlet Sauherad kommunes årsregnskap for 2016. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen. Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt 

revisjonsberetning samt rapport vedrørende årsregnskapet.  

 

Driftsregnskapet viser kr 230 655 783 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 

9 419 904. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse.  

 

Utvalget baserer sin behandling på revisjonens arbeid, revisors beretning og rapport til 

kontrollutvalget. Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende 

spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de 

forhold som årsrapporten til rådmannen omhandler.  

 

Kontrollutvalget anbefaler at Sauherads kommunes årsregnskap og årsmelding for 2016 godkjennes.  

Revisors rapport til kontrollutvalget vedrørende årsregnskapet for 2016, datert 29.03.2017 er vedlagt.  

 

Uttalelsen sendes til kommunestyret.  

Kopi av uttalelsen sendes formannskapet. 
 

 

Møtehandsaming 
Assisterende rådmann /Kommunalsjef Mona Slaaen og Ordfører Mette Haugholt la frem Sauherad 

kommunes årsregnskap 2016 sammen med årsregnskapet. Oppdragsrevisor Aud Lie Solheim la frem 

rapport om revisjon av regnskapet for Sauherad kommune for 2016. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

 

Vedtak  
Kontrollutvalgets uttalelse til Sauherad kommunes årsregnskap 2016:  

 

Kontrollutvalget har behandlet Sauherad kommunes årsregnskap for 2016 sammen med 

årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen. Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt 

revisjonsberetning samt rapport vedrørende årsregnskapet.  

 

Driftsregnskapet viser kr 230 655 783 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 

9 419 904. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse.  

 

Utvalget baserer sin behandling på revisjonens arbeid, revisors beretning og rapport til 

kontrollutvalget. Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende 



4/17 Møteprotokoll fra møte 03.04.2017 - 17/00971-21 Godkjenning av møteprotokoll fra møte 03.04.2017 : Protokoll Sauherad kontrollutvalg 03.04.2017

 

 10  

spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de 

forhold som årsrapporten til rådmannen omhandler.  

 

Kontrollutvalget anbefaler at Sauherads kommunes årsregnskap og årsmelding for 2016 

godkjennes.  

Revisors rapport til kontrollutvalget vedrørende årsregnskapet for 2016, datert 29.03.2017 er 

vedlagt.  

 

Uttalelsen sendes til kommunestyret.  

Kopi av uttalelsen sendes formannskapet. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 17/00977-5 
Saksbehandler Beate Marie Dahl Eide 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 15.05.2017 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 15.05.2017 - Sauherad kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Følgende punkter tas opp:  
1) Valg av nytt kontrollutvalg– orientering om status 

Denne saken er kommunestyrets oppfølging av KU-sak 7/17 «Feil ved valg av kontrollutvalg for 2015-

2019 - Sauherad kommune». Saken ble sendt tilbake til valgkomiteen i kommunestyret 30.03.2017, med 
et vedtak om at kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer.  

 

Saken ble behandlet på nytt i valgkomiteen 24.04.2017. Sekretariatet gjorde kommunen oppmerksom på, 

før saken ble behandlet i kommunestyret 04.05.2017, at innstillingen fra valgkomiteen ikke var i tråd med 

kommuneloven mtp kjønnsbalanse. Sekretariatet fikk svar om at valgkomiteen var klar over det, men 
hadde valgt å legge fram denne innstillingen for kommunestyret. 

 

Kommunestyret vedtok i møte 04.05.2017 å sende saken tilbake tilvalgkomiteen på nytt. 

 

2) Generalforsamling IRMAT AS 06.06.2017. 

 

3) Vårkonferanse Temark, Vrådal, fredag 21.04.2017 – referat fra konferansen 

 

4) Annet 

 

 

 

 

Vedlegg:  

1) Val av nytt kontrollutvalg – saksutskrifter valkomite 24.04.2017 og kommunestyret 30.03.2017 og 

04.05.2017 
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24.04.2017 Valgnemnd 
 
Behandling i møtet: 

Ordfører innvilget gruppemøte etter spørsmål fra Anne Grete Evju . 

Wenche Akkerhaugen foreslo på vegne av H/Sp/Frp: 

Medlemmer 

1. Helge Aarnes H leder 

2. Erik Sønderggaard H 

3. Anne Karin Nyhus Sp 

Varamedlemmer 

1. Helge Roar Darrud Sp 

2 Kjetil Nyhus Sp 

3. Peder S. Rekkedal Sp 

Ordfører foreslo: 

 

Medlemmer 

1. Gunhild Kleven Ripegutu Ap nestleder 

2. Jarl Olav Rugtvet Krf 

Aslaug Norendal foreslo: 

Varamedlem 

1. Halvor Langåsdalen 

Forslaga ble enstemmig vedtatt. 

 
VN- 003/17  Vedtak: 

 

Medlemmer Varamedlemmer 

1 Helge Aarnes (H) –leder 1 Helge Roar Darrud (Sp) 

 

  2 Erik Søndergaard (H) 

 

2 Kjetil Nyhus (Sp) 

 

3 Anne Kari Nyhus (Sp) 3 Peder S. Rekkedal (Sp) 

  

Varamedlemmer 

4 Gunhild Kleven Ripegutu (Ap) - nestleder 1 Halvor Langaasdalen (V) 

5 Jarl Olav Rugtveit (Krf)  

  

 

Utvalg for helse omsorg og velferd 

Jarl Olav Rugtveit løses fra vara lista i HOV. Karen Lis Hildrum flyttes fra 5. vara til 1.vara. 
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Tordis Irene Olsen velges til ny 5. vara i HOV. 

Utvalg for oppvekst kultur og integrering 

 

Erik Søndergaard går ut av varaliste for OKI. 

Wenche Karin Akkerhaugen  velges som 5. vara i utvalg for OKI etter Erik Søndergaard. 
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Arkivsak-dok. 16/13377-12 
Saksbehandler Beate Marie Dahl Eide 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 15.05.2017 

 

 

 

   

 

 

Eierskapskontroll - Styre - valg, evaluering og styresammensetning - 

Sauherad kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar rapporten «Styre – val, evaluering og styresammensetning» til orieintering, og 

anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak: 

 

Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber ordfører/rådmann og valgte eierrepresentanter følge 

opp at: 

- det blir samsvar mellom vedtekter og praksis når det gjelder størrelsen på styret i Midt-Telemark 

Næringspark AS, 

- at det blir samsvar mellom selskapsavtalen og ønsket funksjonstid for styret i Midt-Telemark 

Næringsfond IKS, og 

- at det er samsvar mellom vedtekter og ønsket praksis for valgprosess i Midt-Telemark Energi AS og 

Midt-Telemark Kraft AS. 

 

Kommunestyret ønsker å: 

- vedtektsfeste valgkomite og numerisk vara i flere selskap, 

- treffe tiltak for å sikre at valgkomiteene begrunner innstillingene sine, 

- treffe tiltak for å bedre kjønnsrepresentasjonen i styrene, og 

- treffe tiltak for å sikre at selskapene fastsetter styreinstruks og gjennomfører styreevaluering. 

 

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget før utgangen av 2017 med en skriftlig oversikt over 

hvordan vedtaket og rapportens funn og anbefalinger følges opp.  

Rådmannen bes gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens funn 

og anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt arbeidet har gitt senest til utvalgets siste møte før 

sommeren 2018. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Sauherad kontrollutvalg bestilte i møte 14.11.2016 (KU-sak 22/16) eierskapskontroll iht. plan for 

selskapskontroll 2016-2019, med tema Styresammensetning – styreevaluering og valgprosess fra 

Telemark kommunerevisjon IKS. I møte 06.12.2016 ble prosjektplan for prosjektet godkjent.  

 

Selskapskontroll leveres fra Telemark kommunerevisjon IKS, og betales som et tillegg til det faste 

driftstilskuddet TKR mottar til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  
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Saksopplysninger: 
Sauherad kommune har ikke en egen eiermelding, men det er en felles eierskapsmelding for selskap som 

kommunen eier sammen med Bø og Nome kommuner. Føringene i denne eierskapsmeldingen legges til 

grunn, sammen med anbefalingene for godt eierskap som er gitt av KS. I denne eierskapskontrollen er det 

vurdert om føringene i felles eierskapsmelding blir fulgt og om kommunens eierstyring er i samsvar med 

anbefalinger for god eierstyring. Kommunestyret vedtok i sak 111/16 at det skal utarbeides eierskaps-

melding for øvrige selskaper i forbindelse med etablering av ny kommune. 

 

Eierskapskontrollen har sett på følgende problemstilling: I hvilken grad er kommunens eierstyring i 

samsvar med gjeldende anbefalinger for god eierstyring når det gjelder valg av styremedlemmer, 

styreevaluering, styresammensetning og kompetanse? 

 

Kontrollen omfatter årene 2015 og 2016, og revisjonen har valgt ut selskap der kommunen eier 20 % eller 

mer, dvs. selskap der kommunen kan ha avgjørende påvirkning på av styre. 

 

Følgende selskap er valgt ut for kontroll: 

- Midt-Telemark Næringspark AS 50 % 

- Midt-Telemark Næringsfond IKS 27 % 

- Midt-Telemark Energi AS 24 % 

- Midt-Telemark Kraft AS 21,8 % 

- Norsk Eplefest AS 24,51 % 

- Kartfestivalen AS 20 % 

 

Kontrollutvalget har bare innsynsrett i selskaper som er 100 % offentlige eid. Norsk Eplefest AS er 75,49 

% privat eid og Kartfestivalen AS er 80 % privat eid. Det innebærer at kontrollutvalget ikke kan kreve 

innsyn i disse selskapene. Revisjonen har her basert seg på åpne kilder og den informasjon som 

selskapene har vært villige til å gi. Norsk Eplefest AS har ikke svart på revisjonens spørsmål. 

 

Funn i rapporten 

Revisjonen konkluderer i rapporten med at kommunens eierstyring i liten grad er i samsvar med 

anbefalinger for god eierstyring. Bare to av selskapene har valgkomiteer og valgkomiteene i disse 

selskapene brukes bare til å fremme forslag på valg av styreleder.  

 

Kommunen har ikke gjort noen tiltak for å sikre numerisk vara i selskapene, og bare et fåtall av 

selskapene gjennomfører styreevaluering og har utarbeidet styreinstruks. 

 

Selskapene har lovlig kjønnsrepresentasjon, men revisjonen mener kommunen bør vurdere om målet om 

balansert kjønnsrepresentasjon er oppnådd med tanke på at styrelederne i alle selskapene er menn. 

 

Kommunen følger anbefalingen om å ikke velge ordfører eller rådmann som styremedlemmer i selskaper 

som kommunen eier. 

 

Det ser ut til at styrene i stor grad har slik kompetanse som generelt er vurdert som sentral og relevant for 

styrearbeid, men det er lite dokumentasjon av at kommunen som eier får vurdert kompetansen og om 

styrene fungerer i samsvar med det formålet eier har med selskapene. 

 

I følgende selskap er styret ikke i samsvar med lov/vedtekter: 

- Midt-Telemark Næringspark AS (antall styremedlemmer iflg. vedtekter) 

- Midt-Telemark Næringsfond IKS (funksjonstid iflg. selskapsavtale) 

- Kartfestivalen AS (styremedlem ikke valgt av generalforsamling) 

 

Det er ikke samsvar mellom dokumentert/faktisk valgprosess og vedtekter/eierskapsmelding når det 

gjelder styrevalg i Midt-Telemark Energi AS og Midt-Telemark Kraft AS. 

 

Følgende selskap har ikke oppdatert informasjon om styresammensetningen i offentlige register: 
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- Midt-Telemark Næringsfond IKS 

- Midt-Telemark Næringspark AS 

- Kartfestivalen AS 

 

 

Revisjonen har følgende anbefalinger: 

 

Sauherad kommune bør ta initiativ til at 

- det blir samsvar mellom vedtekter og praksis når det gjelder størrelsen på styret i Midt-Telemark 

Næringspark AS, 

- at det blir samsvar mellom selskapsavtalen og ønsket funksjonstid for styret i Midt-Telemark 

Næringsfond IKS, og 

- at det er samsvar mellom vedtekter og ønsket praksis for valgprosess i Midt-Telemark Energi AS og 

Midt-Telemark Kraft AS. 

 

Sauherad kommune bør vurdere 

- å ta initiativ til å vedtektsfeste valgkomite og numerisk vara i flere selskap, 

- å treffe tiltak for å sikre at valgkomiteene begrunner innstillingene sine, 

- å treffe tiltak for å bedre kjønnsrepresentasjonen i styrene, og 

- å treffe tiltak for å sikre at selskapene fastsetter styreinstruks og gjennomfører styreevaluering. 

 

 

 

Vedlegg:  

Eierskapskontrolrapport nr 422 033 – Styre – val, evaluering, styresammensetting – Sauherad kommune 
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Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

i 

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 selskapskontroll (eierskapskontroll og 

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) og anerkjente normer og anbefalinger for eierstyring og selskapskontroll. Denne 

selskapskontrollen er gjennomført av forvaltningsrevisor Anne Hagen Stridsklev med 

Kirsti Torbjørnson som oppdragsansvarlig. 

 

Vi samarbeider faglig og administrativt med Buskerud kommunerevisjon IKS og 

Vestfold kommunerevisjon.  

 

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 
Eierskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalget i Sauherad kommune i sak 28/16. Bakgrunn for 

bestillingen er plan for selskapskontroll 2016-2019, vedtatt av kommunestyret i sak 56/16.  

 

Sauherad kommune har ikke vedtatt egen eierskapsmelding, men det foreligger en eierskapsmelding 

for selskap som Sauherad eier sammen med Bø og Nome. I denne eierskapskontrollen vurderer vi om 

føringene i felles eierskapsmelding blir fulgt og om kommunens eierstyring er i samsvar med 

anbefalinger for god eierstyring.  

 

Problemstilling 
Kontrollutvalget har bedt om svar på følgende problemstilling: 

 

I hvilken grad er kommunens eierstyring i samsvar med gjeldende anbefalinger for god 

eierstyring når det gjelder valg av styremedlemmer, styreevaluering, styresammensetning og 

kompetanse? 

 

Konklusjon 
Kommunens eierstyring er i liten grad i samsvar med anbefalinger for god eierstyring. Bare to av 

selskapene har valgkomiteer og valgkomiteene i disse selskapene brukes bare til å fremme forslag på 

valg av styreleder. Valgkomiteen er således et virkemiddel for å sikre god og kompetent styreleder, 

men ikke et virkemiddel for å sikre et styre med riktig og komplementær kompetanse.  

 

Kommunen har ikke gjort noen tiltak for å sikre numerisk vara i selskapene, og bare et fåtall av 

selskapene gjennomfører styreevaluering og har utarbeidet styreinstruks.  

 

Selskapene har lovlig kjønnsrepresentasjon, men vi mener likevel at kommunen bør vurdere om 

målet om balansert kjønnsrepresentasjon er oppnådd når styrelederne i alle selskapene er menn.  

 

Kommunen følger anbefalingen om å ikke velge ordfører eller rådmann som styremedlemmer i 

selskaper som kommunen eier.  

 

Det ser ut til at styrene i stor grad har slik kompetanse som generelt er vurdert som sentral og 

relevant for styrearbeid, men det er lite dokumentasjon av at kommunen som eier får vurdert 

kompetansen og om styrene fungerer i samsvar med det formålet eier har med selskapene.  

 
I følgende selskap er styret ikke i samsvar med lov/vedtekter: 

 Midt-Telemark Næringspark AS (antall styremedlemmer iflg. vedtekter) 
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 Midt-Telemark Næringsfond IKS (funksjonstid iflg. selskapsavtale) 

 Kartfestivalen AS (styremedlem ikke valgt av generalforsamling) 

Det er ikke samsvar mellom dokumentert/faktisk valgprosess og vedtekter/eierskapsmelding når det 

gjelder styrevalg i Midt-Telemark Energi AS og Midt-Telemark Kraft AS. 

 

Følgende selskap har ikke oppdatert informasjon om styresammensetningen i offentlige register: 

 Midt-Telemark Næringsfond IKS 

 Midt-Telemark Næringspark AS 

 Kartfestivalen AS 

 

Anbefalinger 
Med utgangspunkt i det vi har sett i eierkontrollen, har vi følgende anbefalinger: 

 

Sauherad kommune bør ta initiativ til at 

 det blir samsvar mellom vedtekter og praksis når det gjelder størrelsen på styret i Midt-

Telemark Næringspark AS, 

 at det blir samsvar mellom selskapsavtalen og ønsket funksjonstid for styret i Midt-Telemark 

Næringsfond IKS, og 

 at det er samsvar mellom vedtekter og ønsket praksis for valgprosess i Midt-Telemark Energi 

AS og Midt-Telemark Kraft AS. 

 

Sauherad kommune bør vurdere 

 å ta initiativ til å vedtektsfeste valgkomite og numerisk vara i flere selskap, 

 å treffe tiltak for å sikre at valgkomiteene begrunner innstillingene sine, 

 å treffe tiltak for å bedre kjønnsrepresentasjonen i styrene, og 

 å treffe tiltak for å sikre at selskapene fastsetter styreinstruks og gjennomfører 

styreevaluering.  

 

 

 

Bø 20. mars 2017 

Telemark kommunerevisjon IKS 
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger 
Eierskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalget i Sauherad kommune i sak 28/16. Bakgrunn 

for bestillingen er plan for selskapskontroll 2016-2019, vedtatt av kommunestyret i sak 

56/16.  

 

Det er eiers ansvar å se etter at den samlede kompetansen i selskapet styre er tilpasset 

selskapets virksomhet. Sauherad kommune har ikke vedtatt egen eierskapsmelding, men 

Sauherad har sammen med Nome og Bø vedtatt eierskapsmelding om selskap som 

kommunene eier sammen. Kommunestyret vedtok i sak 111/16 at det skal utarbeides 

eierskapsmelding for øvrige selskaper i forbindelse med etablering av ny kommune. 

 

I denne eierskapskontrollen vil vi vurdere kommunens eierstyring opp mot anbefalinger for 

god eierstyring. Vi vil også undersøke om føringene gitt i den felles eierskapsmeldingen er 

fulgt.  

 

 

Kontrollutvalget har bedt om svar på følgende problemstilling: 

 

 I hvilken grad er kommunens eierstyring i samsvar med gjeldende anbefalinger for 

god eierstyring når det gjelder valg av styremedlemmer, styreevaluering, 

styresammensetning og kompetanse? 

 

Kontrollen omfatter hovedsakelig årene 2015 og 2016. Vi har valgt ut selskap der kommunen 

eier 20 % eller mer, dvs. selskap der kommunen kan ha avgjørende påvirkning på av styre. 

Følgende selskap er valgt ut for kontroll: 

 

 Midt-Telemark Næringspark AS   50 % 

 Midt-Telemark Næringsfond IKS  27 % 

 Midt-Telemark Energi AS   24 % 

 Midt-Telemark Kraft AS   21,8 % 

 Norsk Eplefest AS    24,51 % 

 Kartfestivalen AS    20 % 
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1.2 Avgrensing 
Tema for kontrollen er først og fremst om eier følger de anbefalinger som er gitt for 

eierstyring.  Ut over undersøkelsen av om og hvordan styrene evaluerer seg selv, har vi ikke 

undersøkt hvordan styreansvaret blir ivaretatt. Vi har heller ikke undersøkt ordningene for 

godtgjøring til styret.  

 

1.3 Metode 
Denne kontrollen er en eierskapskontroll. Kontrollen er gjennomført i samsvar med 

kommunelovens regler om selskapskontroll i §§ 77 og 80, forskrift om kontrollutvalg §§ 13 

og 14.  

 

Kontrollutvalget har bare innsynsrett i selskaper som er 100 % offentlige eid. Norsk Eplefest 

AS er 75,49 % privat eid og Kartfestivalen AS er 80 % privat eid. Det innebærer at kontroll-

utvalget ikke kan kreve innsyn i disse selskapene. I omtalen av disse selskapene har vi har 

basert oss på åpne kilder og den informasjon som selskapene har vært villige til å gi. Når det 

gjelder Norsk Eplefest AS har vi bare tilgang på informasjon fra åpne kilder, selskapet har 

ikke svart på våre spørsmål. Kontrollutvalget har rett til innsyn i de øvrige selskapene som er 

valgt ut til kontrollen.  

 

Fakta i rapporten bygger på: 

• spørsmål til styret i de utvalgte selskapene 

• spørsmål til kommunen v/ ordfører 

• dokumentgjennomgang: bl.a. saker i kommunestyre og formannskap, vedtekter, 

selskapsavtale, aksjonæravtaler, generalforsamlingsdokumentasjon, 

styreevalueringer m.m. 

 

1.4 Kriterier 
Kriterier for vurderingene i rapporten bygger i hovedsak på følgende kilder: 

• lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml) 

 lov 29. januar 1999 om interkommunale selskap (IKS-lova) 

 lov 13. juni 1997 om aksjeselskap (asl) 

• KS’ anbefalinger for eierstyring (2015)  

• NUES: Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse (2014)   

• Selskapsvedtekter/selskapsavtaler 

• Relevante kommunestyrevedtak 

• Felles eierskapsmelding 
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1.5 Høring 
Utkast til rapport er sendt på høring til kommunen og de selskapene som er omfattet av 

kontrollen. Selskapene har ikke kommentert rapporten. Høringssvaret fra Sauherad 

kommune ligger som vedlegg i rapporten.  
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2 Valgprosess 
 

2.1 Kontrollkriterier 
Valg av styre er en av de viktigste oppgavene til eierorganet (generalforsamling/ 

representantskap). Valget kan ikke delegeres. Kommunen har ikke vedtatt eierskapsmelding 

med føringer for sine eierskap, men den felles eierskapsmeldingen gir føringer om 

valgprosess i de selskapene som Nome, Bø og Sauherad eier sammen.  

 
Det er gitt følgende anbefalinger om valg til selskapsstyrer: 
 

 Kommunalt eide selskaper bør ha valgkomité. (KS anbefaling nr. 10) 

 Ordning med valgkomité bør gå frem av selskapenes vedtekter. (KS anbefaling nr. 10) 

 Innstillingen fra valgkomitéen bør være grunngitt. (KS anbefaling nr. 10) 

 Selskap som er eid av kommunene i Midt-Telemark skal ha egen valgkomité i samsvar 

med bestemmelsene i den felles eierskapsmeldingen for disse selskapene.  

 

2.2 Valgkomite 
Status i de selskapene som kommunen eier er per i dag: 
 

Selskap Valgkomite JA/NEI Vedtektsfestet JA/NEI 

Midt Telemark Næringspark AS Nei Ja 

Midt Telemark Næringsfond IKS Nei Nei 

Midt Telemark Energi AS Ja, på valg av styreleder Ja 

Midt Telemark Kraft AS Ja, på valg av styreleder Ja 

Kartfestivalen AS Nei Nei 

Norsk Eplefest AS ? ? 

 
Vi har ikke informasjon om Norsk Eplefest AS har valgkomite.  
 

2.3 Gjennomføring av valg 

Selskaper omfattet av felles eierskapsmelding: 
Midt-Telemark Energi AS og Midt Telemark Kraft AS 
Det foreligger aksjonæravtale og vedtekter for Midt-Telemark Energi AS og for Midt-

Telemark Kraft. Det er motstrid mellom aksjonæravtalen og vedtektene om antall 

styremedlemmer og om valgprosess for styremedlemmer. I aksjonæravtalen står det at 
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eierkommunene skal utpeke styremedlemmer, og at generalforsamlinga skal velge 

styreleder og nestleder. Det er ikke i samsvar med aksjeloven § 6-3, som krever at 

generalforsamlinga skal velge minst halvparten av styrets medlemmer. Der fremgår av 

aksjonæravtalene § 3 at avtalene skal gå føre vedtektene ved motstrid mellom avtale og 

vedtekter. I og med at vedtektene er av nyere dato enn aksjonæravtalene, og at 

aksjonæravtalen ikke er i samsvar med aksjeloven på dette punktet, legger vi til grunn at det 

er vedtektene som regulerer styresammensetningen og valgprosessen for selskapene, og 

ikke aksjonæravtalene.  

 

Felles eierskapsmelding sier at ordførerne i de tre kommunene skal være valgkomite for å 

sikre bedre koordinering av styret. Vedtektene til selskapene sier at formannskapet i hver 

kommune innstiller på kandidat til styret fra hver kommune, og at ordførerne i fellesskap 

skal være valgkomité for valg av styreleder. Vi har ikke dokumentasjon av valgkomiteens 

arbeid når det gjelder valg av styreleder, og vi har heller ikke formannskapets innstilling til 

valg av styremedlemmer. 

 

I Midt Telemark Energi AS skal generalforsamlingen ifølge vedtektene velge et styre med fem 

medlemmer. For Midt-Telemark kraft AS skal det velges et styre med fire styremedlemmer. 

Generalforsamlingene i Midt Telemark Energi AS og Midt Telemark Kraft AS valgte nye 

styremedlemmer for to år i 2015 og 2016. Begge selskapene velger styreleder for ett år av 

gangen. 

 

Andre selskaper: 
Midt-Telemark Næringsfond IKS 

Ifølge selskapsavtalen skal representantskapet velge et styre på tre personer. Styret skal 

velges for to år. Ved etableringen av selskapet ble ordførerne enige om at det var lurt å velge 

opposisjonspolitikere med fast plass i Midt-Telemarkrådet som styre for selskapet. Daglig 

leder opplyser at styremedlemmer derfor blir foreslått av kommunestyrene når 

kommunestyrene velger representanter til Midt-Telemarkrådet.  

 

Representantskapet i Midt-Telemark Næringsfond IKS valgte styre for fire år i november 

2015. I følgje selskapsavtalen skal representantskapet skal velge leder og nestleder. Det er 

ikke valgt nestleder. 

 

Midt-Telemark Næringspark AS 
Det fremgår av vedtektene til Midt-Telemark Næringspark AS at selskapet skal ha 

valgkomité, valgt av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal ifølge vedtektene avgi 
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innstilling til styreleder senest tre uker før generalforsamlingen. Det fremgår ikke av 

protokollene fra generalforsamlingene i 2015 og 2016 at det er valgt valgkomite.  Vi får 

opplyst fra daglig leder at Midt-Telemark Næringspark AS ikke har valgkomité, og kommunen 

opplyser om at det det er ordførerne som utgjør generalforsamling i selskapet og som 

utnevner styremedlemmer. 

 

Generalforsamlingen har følgende vedtak om valg av styre i 2015 og 2016: 

 ordinær generalforsamling i 2015   

 ekstraordinær generalforsamling i januar 2016,  

 generalforsamling i juni 2016 og  

 ekstraordinær generalforsamling i september 2016.  

 

Protokollen fra ordinær generalforsamling i juni 2016 sier at valgkomiteens innstilling til valg 

av styre og valgkomité ble godkjent. Det foreligger ikke skriftlig og begrunnet innstilling. Av 

protokollen fra ekstraordinær generalforsamling i september 2016 går det fram at nytt styre 

er valgt etter forslag fra eierne. Forslaget er ikke begrunnet.  

 

Det fremkommer av vedtektene at generalforsamlingen skal velge et styre med fem 

medlemmer med personlige varamedlemmer. Ifølge vedtektene skal to av 

styremedlemmene være politikere som velges som «folkevalgte styremedlemmer». 

Det ble valgt styre bestående av fem medlemmer på ekstraordinær generalforsamling i 

januar 2016. På ekstraordinær generalforsamling i september 2016 ble det valgt styre med 

tre medlemmer. Det er ikke valgt varamedlemmer. Selskapet opplyser at de vil ta initiativ til 

at det blir samsvar mellom vedtekter og størrelse på styre på neste generalforsamling. 

 

Norsk Eplefest AS 

Kommunen behandlet sak om valg til styret i selskapet i sak 38/16. Kommunestyret vedtok å 

innstille én kandidat.  

 

Kartfestivalen AS 

Kommunestyret behandlet sak om valg til styret i selskapet i sak 39/16. Kommunestyret 

vedtok å innstille én kandidat.  

 

Ifølge vedtektene skal generalforsamlingen velge styre bestående av tre til fem medlemmer. 

Vedtektene fastsetter ikke styrets tjenestetid. Det innebærer at tjenestetiden reguleres av 

aksjeloven § 6-6, dvs. at styret skal velges for to år.  
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Det fremgår av protokollen fra generalforsamlingen i 2016 at representantene til Sauherad 

kommune og Gvarv IL går ut at styret. Nytt styremedlem nominert av kommunen blir valgt. 

Det fremkommer ikke av protokollen hvem som skal erstatte «representanten fra Gvarv IL». 

Ifølge protokollen skal Gvarv IL velge ny representant til styret. Etter aksjeloven § 6-3 nr. 3 

kan det fastsettes i vedtektene at generalforsamlingens rett til å velge styre kan delegeres til 

andre, men vedtektene til Kartfestivalen har ikke bestemmelse om slik delegasjon.  

 

Ifølge generalforsamlingsprotokollen fra 2016 er det ingen endringer i styret for øvrig. Det 

fremkommer ikke av protokollen hvor lenge sittende og nyvalgte medlemmer er valgt for.  

 

2.4 Vurdering 
Tre av selskapene har valgkomite regulert i vedtektene. To av selskapene har etablert 

valgkomite. Midt-Telemark Næringspark AS har ikke valgkomite, og har valgt styre etter 

forslag fra eierrepresentantene. Dette er i strid med selskapets vedtekter.  

 

Ingen av selskapene i denne kontrollen har etablert valgkomiteer som fungerer i samsvar 

med anbefalingene. I Midt Telemark Energi AS og Midt Telemark Kraft AS brukes 

valgkomiteene bare i forbindelse med valg av styreleder, og ikke til å sikre at hele styret har 

komplementær og riktig kompetanse. Det er ikke samsvar mellom reglene om valg i 

selskapenes vedtekter og føringene i den felles eierskapsmeldingen. Vi har ikke sett 

dokumentasjon på at kommunen praktiserer valgprosessen i samsvar med vedtektene eller 

eierskapsmeldinga. 

 

I to av selskapene er majoriteten av aksjene privat eid, og i Kartfestivalen AS er de private 

eierne selv styremedlemmer. Med unntak av styret i Kartfestvalen, er styrene i selskapene 

valgt av det formelle eierorganet. Generalforsamlingen i Kartfestivalen overlater valget av et 

styremedlem til Gvarv IL uten at dette er hjemlet i vedtektene.  Generalforsamlingen i 

selskapet må formelt sett velge dette styremedlemmet for at valget skal være gyldig.  

 

Vi har ikke informasjon om valgprosessen i Norsk Eplefest AS. 
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3 Styreevaluering og styreinstruks 
 

3.1 Kontrollkriterier 
Eier har ansvar for å sikre at styret har den nødvendige kompetansen for å nå selskapets 

mål. Eier bør derfor anbefale styret selv å jevnlig vurdere egen kompetanse ut fra eiernes 

formål med selskapet. Det er også anbefalt at styret fastsetter styreinstruks. Etter aksjeloven 

§ 6-23 skal styret fastsette styreinstruks dersom ansatte har representasjon i styret. 

 

Felles eierskapsmelding gir ikke føringer om styreevaluering eller styreinstruks.  

 
Det er gitt følgende anbefalinger om styreevaluering og styreinstruks: 
 

 Eier bør ha tiltak for å sikre at styret selv iverksetter rutiner for å sikre utvikling av 
nødvendig kompetanse. (KS anbefaling nr. 12) 

o Styret bør fastsette styreinstruks, og aksjeselskap med representasjon av 

ansatte i styret skal ha styreinstruks. 

o Styret bør foreta en egenevaluering hvert år. 

 Valgkomitéen bør ha kunnskap om resultatene av evalueringen. (NUES) 

 

3.2 Styreevaluering og instruks i utvalgte selskap 
 
Status i de selskapene som kommunen eier er per i dag: 
 

Selskap Styre-
instruks 

Skriftlig krav 
om /rutine for 
egenevaluering  

Siste 
evaluering  

Skriftlig/ muntlig 
evaluering 

Norsk Eplefest AS ? ?   

Kartfestivalen AS Nei Nei Nei Nei 

Midt-Telemark 
Næringspark AS 

Nei Nei Nei Nei 

Midt-Telemark Energi 
AS 

Ja Ja Ja, januar-
mars 2016 

Skriftlig egen-
evaluering og muntlig 
samla evaluering. 

Midt-Telemark 
Næringsfond IKS 

Nei Nei Nei Nei 
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Midt-Telemark Kraft 
AS 

Ja Ja Ja, januar-
mars 2016 

Skriftlig egen-
evaluering og muntlig 
samla evaluering. 

 

Vi er ikke kjent med om valgkomitéene til Midt Telemark Energi AS og Midt-Telemark Kraft 

AS har fått kjennskap til resultatet av styreevalueringene.  

 

Vi har ikke informasjon om Norsk Eplefest AS har styreinstruks eller om styret evaluerer seg 

selv.  

 

 

3.3 Vurdering  
Egenvurdering av kompetansebehov, kompetanse og arbeid er generelt sett på som et viktig 

tiltak for å sikre kompetente og velfungerende styrer.  

 

Det er bare Midt-Telemark Energi AS og Midt Telemark Kraft AS som har rutiner for og som 

har gjort egenevaluering. De har brukt mal for arbeidet. Vi har ikke sett at evalueringen er 

brukt i forbindelse med valg av styre, men dersom rutinene følges skal styreevalueringene 

gjøres i januar.  Dette er i god tid i forhold til valgprosess og generalforsamling. 

 

Vi har forståelse for at styreevaluering ikke oppleves som viktig i små selskap med liten 

aktivitet, men vi mener likevel at også i slike selskap vil det være nyttig å gjøre en vurdering 

av hvordan styret fungerer og om styret har den kompetanse som selskapet trenger. Slike 

vurderinger bør ligge til grunn når det skal velges nye medlemmer til styret.  

 

De to største selskapene Midt-Telemark Energi AS og Midt Telemark Kraft AS, har 

styreinstruks. Midt-Telemark Energi As er det eneste selskapet som der ansatte har 

representasjon til styret og som dermed er pliktig etter aksjeloven å ha styreinstruks.  
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4 Styresammensetning og kompetanse 
 
 

4.1 Kontrollkriterier 
Det er anbefalt at kommunen definerer hvilken kompetanse og kapasitet som forventes av 

styremedlemmene. Kommunen har ikke definert slike forventninger, hverken i felles 

eierskapsmelding eller på annen måte. Det bør tilstrebes en styresammensetning med 

komplementær kompetanse og erfaring. Styret skal gjenspeile og representere selskapet 

behov og bør ha forskjellig og supplerende kompetanse innen økonomi, organisasjon og om 

markedet som selskapet opererer i.  

 
Det er gitt følgende anbefalinger om sammensetning og kompetanse i styrer: 
 

 I interkommunale selskap og i aksjeselskap der kommunen eier minst 2/3 av aksjene, 

skal begge kjønn minimum være representert i samsvar med IKS-loven § 

10/aksjeloven § 20-6.  

 Der det er varamedlemmer til styret bør en ha numerisk vara for å sikre kontinuitet 
og kompetanse i styret. (KS anbefaling nr. 14) 

 Funksjonstid i styret og antall styremedlemmer skal være i samsvar med 
vedtekter/selskapsavtaler.  

 Ordfører eller rådmann bør som hovedregel ikke sitte i selskapsstyrene. (KS 

anbefaling nr. 15) 

 Styret bør ha kompetanse innen økonomi, organisasjon og relevant 

fagområde/marked. (KS anbefaling nr. 9) 

 Eier bør forsikre seg om at styremedlemmer får anledning til nødvendig opplæring i 

styrearbeid (KS anbefaling nr. 9) 

 

4.2 Styresammensetning og kjønnsrepresentasjon  
Status i de selskap som kommunen eier er per i dag: 
 

Selskap Siste 
styrevalg 

Kjønns-
representasjon i 
styret  

Kjønns-
representasjon 
vara 

Numerisk 
vara i 
vedtektene? 

Norsk Eplefest AS 2016 Menn (3) 
Kvinner (3) 

Menn (4) 
Kvinner (2) 

Personlig 
vara 

Kartfestivalen AS 2016 Menn (3) 
Kvinner (1) 
Ukjent (1) 

- Ikke vara 
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Midt-Telemark 
Næringspark AS 

Sept.2016 Menn (2) 
Kvinner (1) 

- Personlig 
vara 

Midt-Telemark 
Energi AS 

2016 Menn (2) 
Kvinner (2) 

Menn (2) 
Kvinner (1)  

Personlig 
vara 

Midt-Telemark 
Næringsfond IKS 

2015 Menn (2) 
Kvinner (1) 

- Ikke vara 

Midt-Telemark 
Kraft AS 

2016 Menn (2) 
Kvinner (2) 

Menn (2) 
Kvinner (1) 

Personlig 
vara 

 
Følgende selskap har ikke oppdatert informasjon i offentlige register: 

 Midt-Telemark Næringsfond IKS 

 Midt-Telemark Næringspark AS  

 Kartfestivalen AS 

 

 

Ordfører og rådmann i styrer 

Når det er spørsmål om å velge folkevalgte eller ansatte i kommunen til styremedlemmer i 

selskaper der kommunen har eierandeler, bør kommunen vurdere hvor ofte vedkommende 

vil bli inhabil. Dersom inhabilitet ofte vil inntre, bør det vurderes om det er uhensiktsmessig 

å velge denne personen som styremedlem. Det er anbefalt at ordfører og rådmann ikke 

velges til styrer i selskap som kommunen eier. Ordfører og rådmann kan ikke håndtere saker 

i kommunen om selskaper der de selv er styremedlem.  

 

 Styreverv1 

Ordfører Mette Haugholt  Ikke registrert med styreverv januar 2017 

Rådmann Åse Egeland Ikke registrert med styreverv januar 2017 

Tidl. rådmann Hans Erik Utne Varamedlem Sauherad boligstiftelse 

 

 
Kjønnsrepresentasjon 

For interkommunale selskap og aksjeselskap der kommunen eier minst 2/3 av aksjene, gjeld 

reglene i aksjeloven § 20-6, jf. kommuneloven § 80 a. Reglene gjelder for ikke Norsk Eplefest 

AS eller for Kartfestivalen AS, med de gjelder for de andre selskapene i kontrollen.  

 

Det betyr at i selskap med to eller tre medlemmer skal begge kjønn være representert. I 

selskap med fire eller fem medlemmer i styret skal hvert kjønn være representert med minst 

                                                      
1 Basert på oppslag i Proff.no 23. januar 2017. 



14/17 Eierskapskontroll - Styre - valg, evaluering og styresammensetning - Sauherad kommune - 16/13377-12 Eierskapskontroll - Styre - valg, evaluering og styresammensetning - Sauherad kommune : Rapport nr 422003 Eierskapskontroll Sauherad

Eierskapskontroll :: Styre – valg, evaluering  og styresammensetning :: Sauherad kommune 

 

 
 

 
 

Telemark kommunerevisjon IKS 
14 

 

to. Har styret seks til åtte medlemmer skal hvert kjønn vært representert med minst tre. 

Gruppene av medlemmer og varamedlemmer skal oppfylle kravene hver for seg, men de 

ansattes representanter skal ikke telle med i beregningen. Ansattes representanter er derfor 

ikke med i oppregninga.  

 

Av i alt 14 styremedlemmer er det valgt 6 kvinner og 8 menn. Av i alt 6 varamedlemmer er 

det valgt 4 menn og 2 kvinner.  Alle styreledere er menn. (Styrene i Kartfestivalen AS og 

Norsk Eplefest AS er ikke med i oppregningen.) 

 

Numerisk vara 

Ingen av selskapene har regulert i sine vedtekter at det skal velges numerisk vara. I Midt 

Telemark Næringspark AS skal det ifølge vedtektene være personlig vara, men selskapet har 

ikke valgt varamedlemmer.   

 

Det er generalforsamlingen som avgjør om det skal være personlig eller numerisk vara. 

Spørsmålet er ikke omtalt i dokumentene fra generalforsamlingene i 2015 eller 2016, 

hverken fra valgkomiteene eller i forbindelse med styrevalg.  

 

4.3 Funksjonstid og gjenvalg 
Vi har kartlagt hvilken funksjonstid som er regulert i selskapsavtale/vedtekter og hvilken 

funksjonstid som blir praktisert ved valg. Vi har også sett på i hvilken grad det er gjenvalg i 

styrene. Vi har ikke kartlagt gjenvalg av varamedlemmer og ansattes representanter. Valg av 

styreleder blant styrets valgte medlemmer er ikke telt med.  

 

Funksjonstida etter begge selskapslovene er to år, med mindre annet fremgår av vedtekter 

og selskapsavtale. Det er anledning til å ha inntil fire års funksjonstid.    

 

Selskap Funksjonstid i 
vedtekter/praksis 

2015 2016 

Midt-Telemark Energi 
AS 

2 år/2 år 
 

Tre av tre gjenvalgt To av to gjenvalgt 

Midt-Telemark 
Næringsfond IKS 

2 år/4 år 
 

Ikke valg Tre av tre nye 

Midt-Telemark Kraft AS 2 år/ 2år 
 

To av to gjenvalgt To av to gjenvalgt 

Midt- Telemark 
Næringspark AS 

2 år/Ikke oppgitt Fem av fem 
gjenvalgt 

Reduksjon fra fem til 
tre styremedlemmer. 
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To gjenvalgte og en 
ny 

Kartfestivalen AS Fremgår ikke av 
vedtekter eller 
protokoller 

Gjenvalg av hele 
styret 

Tre av fem gjenvalgt 

Norsk Eplefest AS ? ? ? 

 

 

4.4 Styreopplæring 
Kommunen opplyser at ordfører/rådmann har som et ledd i folkevalgtopplæringen tatt 

kontakt med KS Agenda for å få bidrag til et kurs i styrearbeid i kommunale selskaper for å 

øke rolleforståelse og kompetanse til nyvalgte politikere som innehar styreverv på vegne av 

kommunen. 

 

Vi har ikke informasjon om Sauherad kommune faktisk har gjennomført kurs om styrearbeid.  

 

4.5 Kompetanse i styrene 
Kommunen har som nevnt ikke definert hvilken kompetanse styremedlemmer skal ha. 

Vedtekter/selskapsavtaler fastsetter i noen tilfeller krav for å kunne velges som 

styremedlem.  Vedtektene til Midt-Telemark Kraft AS og Midt-Telemark Energi AS fastsetter 

at tre av styremedlemmene må komme fra eierkommunene. Vedtektene til Midt-Telemark 

Næringspark AS fastsetter at to av styremedlemmene skal være politikere. Midt-Telemark 

Næringsfond IKS har ikke krav for styremedlemmer i selskapsavtalen, men her det det 

etablert praksis for at opposisjonspolitikere med fast plass i Midt-Telemarkrådet velges som 

styre.  

 

Vi har spurt selskapene om hvilken kompetanse som finnes i de ulike selskapsstyrene: 

 CV-er fra Midt-Telemark Energi AS og Midt Telemark Kraft AS viser at 

styremedlemmene bl. a. har faglig, organisatorisk, økonomisk kompetanse.  

 

 CV-er for styret i Midt-Telemark Næringsfond IKS viser til styremedlemmenes 

politiske posisjon i deres respektive hjemkommuner.  

 

 Midt-Telemark Næringspark AS opplyser at de har juridisk og eiendomsfaglig 

kompetanse i styret. 
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Kartfestivalen er 75 % prosent privat eid, og eierne er selv styremedlemmer. Vi har ikke 

informasjon om styret i Norsk Eplefest AS. 

 

4.6 Vurdering 
KS anbefaler at eierorganet uavhengig organisasjonsform tilstreber balansert 

kjønnsrepresentasjon i styrer. Vår gjennomgang viser at kjønnsrepresentasjonen er lovlig i 

de selskapene der det er et krav at begge kjønn skal være representert. Det er likevel en 

overvekt av menn som velges som styre- og varamedlemmer. Vi mener at kommunen bør 

vurdere om de oppfyller anbefalingen om balansert kjønnsrepresentasjon når alle 

styreledere er menn.  

 

Kommunen følger anbefalingen om ikke å velge rådmann og ordfører til styrer i selskaper de 

eier.  

 

Funksjonstiden til styret i Midt-Telemark Næringsfond IKS er ikke i samsvar med 

selskapsavtalen. Vi kan ikke se utfra framlagt dokumentasjon hvilken funksjonstid styret i 

Kartfestivalen har. I de andre selskapene er det samsvar mellom styrets funksjonstid og 

vedtektene. Bortsett fra i Midt-Telemark Næringspark AS, er antallet styremedlemmer i 

samsvar med vedtektene.  I Midt-Telemark Næringspark AS har generalforsamlingen valgt et 

styre med tre medlemmer, mens vedtektene sier at styret skal ha fem medlemmer. 

  

Styrene har i stor grad kompetanse knyttet til økonomi, organisasjon/ledelse og politikk.  

Styreverv i selskap er et personlig verv. Medlemmer i selskaper representerer bare seg selv, 

ikke noen av eierne, og skal ivareta selskapets interesser til det beste for eierne. Styret skal 

ivareta selskapets og eiernes kollektive interesser. Til tross for at styremedlemmene skal 

ivareta eiernes kollektive interesser, legger eierkommunene stor vekt styremedlemmenes 

geografiske tilhørighet.   

 

Noen selskaper har vedtatt eller har som praksis å velge politikere til styret. Folkevalgte kan 

uten hinder i lov, velges til styremedlemmer. Forståelse og erfaring fra det politiske systemet 

er kompetanse som kan være relevant for selskapet. Vi vil likevel påpeke at praksisen med å 

automatisk velge opposisjonspolitikere fra Midt- Telemarkrådet til styret i Midt-Telemark 

Næringsfond IKS er uheldig. Det er ikke gitt at Midt-Telemarkrådet og Midt-Telemark 

Næringsfond IKS trenger den samme kompetansen i sine styrer.  

 

Vi ser at det er stor grad av gjenvalg til styrene. Vi har også sett at det er lite skriftlig 

dokumentasjon av vurderinger fra valgkomiteene, og lite egenevalueringer fra styrene.  Det 
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reiser etter vårt syn spørsmålet om eierne gjør reelle vurderinger av om det sittende styret 

har fungert etter eiers formål med selskapet når det skal velges styremedlemmer.  

 

Numerisk vara er anbefalt fordi det gir større kontinuitet i styret enn personlige 

varamedlemmer. De selskapene som har vara, har valgt å ha personlig vara. Dette styrker 

inntrykket av at geografisk ev. politisk tilhørighet er mer viktig for eierne enn kontinuitet i 

styret. 

 

Vi kan ikke se at eierrepresentanten har tatt opp spørsmålet om numerisk vara i 

generalforsamlingene.  
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5 Konklusjoner og anbefalinger 
 

5.1 Konklusjoner 
 

I hvilken grad er kommunens eierstyring i samsvar med gjeldende 
anbefalinger for god eierstyring når det gjelder valg av 
styremedlemmer, styreevaluering, styresammensetning og 
kompetanse? 

 
 
Kommunens eierstyring er i liten grad i samsvar med anbefalinger for god eierstyring. Bare 

to av selskapene har valgkomiteer og valgkomiteene i disse selskapene brukes bare til å 

fremme forslag på valg av styreleder. Valgkomiteen er således et virkemiddel for å sikre god 

og kompetent styreleder, men ikke et virkemiddel for å sikre et styre med riktig og 

komplementær kompetanse.  

 

Kommunen har ikke gjort noen tiltak for å sikre numerisk vara i selskapene, og bare et fåtall 

av selskapene gjennomfører styreevaluering og har utarbeidet styreinstruks.  

 

Selskapene har lovlig kjønnsrepresentasjon, men vi mener likevel at kommunen bør vurdere 

om målet om balansert kjønnsrepresentasjon er oppnådd når styrelederne i alle selskapene 

er menn.  

 

Kommunen følger anbefalingen om å ikke velge ordfører eller rådmann som 

styremedlemmer i selskaper som kommunen eier.  

 

Det ser ut til at styrene i stor grad har slik kompetanse som generelt er vurdert som sentral 

og relevant for styrearbeid, men det er lite dokumentasjon av at kommunen som eier får 

vurdert kompetansen og om styrene fungerer i samsvar med det formålet eier har med 

selskapene  

 
I følgende selskap er styret ikke i samsvar med lov vedtekter: 

 Midt-Telemark Næringspark AS (antall styremedlemmer iflg. vedtekter) 

 Midt-Telemark Næringsfond IKS (funksjonstid iflg. selskapsavtale) 

 Kartfestivalen AS (styremedlem ikke valgt av generalforsamling) 
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Det er ikke samsvar mellom dokumentert/faktisk valgprosess og vedtekter/eierskapsmelding 

når det gjelder styrevalg i Midt-Telemark Energi AS og Midt-Telemark Kraft AS. 

 

Følgende selskap har ikke oppdatert informasjon om styresammensetningen i offentlige 

register: 

 Midt-Telemark Næringsfond IKS 

 Midt-Telemark Næringspark AS 

 Kartfestivalen AS 

 

5.2 Anbefalinger 
 

Med utgangspunkt i det vi har sett i eierkontrollen, har vi følgende anbefalinger: 

 

Sauherad kommune bør ta initiativ til at 

 det blir samsvar mellom vedtekter og praksis når det gjelder størrelsen på styret i 

Midt-Telemark Næringspark AS, 

 at det blir samsvar mellom selskapsavtalen og ønsket funksjonstid for styret i Midt-

Telemark Næringsfond IKS, og 

 at det er samsvar mellom vedtekter og ønsket praksis for valgprosess i Midt-

Telemark Energi AS og Midt-Telemark Kraft AS. 

 

Sauherad kommune bør vurdere 

 å ta initiativ til å vedtektsfeste valgkomite og numerisk vara i flere selskap, 

 å treffe tiltak for å sikre at valgkomiteene begrunner innstillingene sine, 

 å treffe tiltak for å bedre kjønnsrepresentasjonen i styrene, og 

 å treffe tiltak for å sikre at selskapene fastsetter styreinstruks og gjennomfører 

styreevaluering.  
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Vedlegg 
 

Vedlegg 1 – Eventuelle kommentarer til rapporten fra eiere(en)/selskapet. 

Vedlegg 2 – KS anbefalinger for godt eierskap 
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Vedlegg 1: Høringsuttalelse 
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Vedlegg 2: KS’ anbefalinger om eierstyring, 
selskapsledelse og kontroll  
 

 

Nr. 1 OBLIGATORISK OPPLÆRING AV OG INFORMASJON TIL FOLKEVALGTE  

Kommunene bør som en del av sitt folkevalgtprogram gjennomføre obligatoriske kurs 

eller eierskapsseminarer.  Den første opplæringen bør gjennomføres i løpet av de 

første 6 månedene av valgperioden. Det anbefales at kommunestyret får en oversikt 

over status for selskapene. 

 
Nr. 2 VURDERING OG VALG AV SELSKAPSFORM 
Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset selskapets formål, 

eierstyringsbehov, samfunnsansvar, hensynet til innsyn, markedsforhold og det 

aktuelle lovverket. 

 
Nr. 3 FYSISK SKILLE MELLOM MONOPOL OG KONKURRANSEVIRKSOMHET 
Selskaper som opererer i et marked i konkurranse med andre aktører i tillegg til 

monopolvirksomhet, bør som hovedregel skille ut den markedsrettede delen av 

virksomheten for å unngå rolleblanding og kryssubsidiering. 

 
Nr. 4 UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDINGER 
Kommunestyrene bør hvert år fastsette overordnede prinsipper for sitt eierskap ved å 

utarbeide en eierskapsmelding for alle sine selskaper. 

Eierskapsmeldingen bør minimum ha disse hovedpunktene: 

1. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid. 

2. Politisk styringsgrunnlag gjennom kommunens prinsipper for eierstyring 

3. Juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene. 

4. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, 

herunder styringsdokumentene. 

5. Selskapenes samfunnsansvar knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv. 

 

Nr. 5 UTARBEIDELSE OG REVIDERING AV STYRINGSDOKUMENTER 

Kommunestyret skal utarbeide og bør jevnlig revidere styringsdokumentene og 

avtalene som regulerer styringen av selskapet. 
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Nr. 6 EIERMØTER 

KS anbefaler at det jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra til god eierstyring og 

kommunikasjon med selskapet. Et eiermøte er et møte mellom representanter fra 

kommunen som eier, styret og daglig leder for selskapet. 

 

Nr. 7 EIERORGANETS SAMMENSETNING OG FUNKSJON 

Avhengig av selskapets formål, anbefales det som en hovedregel at kommunestyret 

oppnevner sentrale folkevalgte som selskapets eierrepresentanter i eierorganet. 

Eierstyring skal utøves innenfor rammen av kommunestyrets vedtak. 

 

Nr. 8 GJENNOMFØRING AV GENERALFORSAMLINGER OG REPRESENTANTSKAPS-

MØTER 

De formelle eiermøtene er generalforsamling eller representantskap. Det er styret som 

innkaller. Bestemmelser om innkallingsfrist bør tas inn i vedtektene, slik at det tas 

hensyn til kommunens behov for å ha tid til å behandle aktuelle saker. 

 

Nr. 9 SAMMENSETNINGEN AV STYRET 

Det er eiers ansvar å sørge for at styrets kompetanse samlet sett er tilpasset det 

enkelte selskaps virksomhet. Det anbefales at kommunen sikrer opplæring av 

styremedlemmene. 

 

Nr. 10 VALGKOMITE OG STYREUTNEVNELSER 

Ved valg av styrer til kommunalt eide selskaper bør det vedtektsfestes bruk av 

valgkomite. 

 

Nr. 11 KJØNNSMESSIG BALANSE I STYRENE 

Det anbefales at eierorganet uavhengig av organisasjonsform tilstreber balansert 

kjønnsrepresentasjon. Styremedlemmene behøver ikke være bosatt i kommunen. 

 

Nr. 12 RUTINER FOR Å SIKRE RIKTIG KOMPETANSE I SELSKAPSSTYRENE 

Eier har ansvar for å sikre at styret har den nødvendige kompetansen for å nå 

selskapets mål. Eier bør også anbefale styret selv jevnlig å vurdere egen kompetanse ut 

fra eiernes formål med selskapet. Det er derfor anbefalt flere rutiner for å sikre 

nødvendig kompetanse. 

 

Nr. 13 STYRESAMMENSETNING I KONSERNMODELL 

Styremedlemmer i morselskap bør ikke sitte i styret til datterselskap. 

Konserndirektøren kan være representert i datterselskapenes styrer. 
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Nr. 14 OPPNEVNELSE AV VARAREPRESENTANTER 

Der det utpekes varamedlemmer til styret bør ordningen med numeriske 

varamedlemmer benyttes for å sikre kontinuitet og kompetanse i styret. 

 

Nr. 15 HABILITETSVURDERINGER 

Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige 

habilitetskonflikter. Ordfører og rådmann bør ikke sitte i styrer i selskaper. 

 

Nr. 16 GODTGJØRING AV STYREVERV 

Kommunen bør i forbindelse med utarbeidelse av eierskapsmelding ha en prinsipiell 

diskusjon om godtgjøring av styreverv. Denne bør danne grunnlag for eierorganets 

fastsetting av styrehonorar. 

 

Nr. 17 REGISTRERING AV STYREVERV 

Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper bør registrere vervene på 

www.styrevervregisteret.no 

 

Nr. 18 ARBEIDSGIVERTILHØRIGHET I SELVSTENDIGE RETTSSUBJEKTER 

Det anbefales at selskapene søker medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon. KS 

Bedrift vil være et naturlig valg for mange av disse selskapene. 

 

Nr. 19 UTARBEIDELSE AV ETISKE RETNINGSLINJER 

Eier bør påse at selskapsstyrene utarbeider, og jevnlig reviderer, etiske retningslinjer 

for selskapsdriften. 

 

Nr. 20 SÆRLIG OM ADMINISTRASJONSSJEFENS ROLLE I KOMMUNALE FORETAK 

Det anbefales at kommunestyrene ved opprettelse av kommunale foretak diskuterer 

administrasjonssjefens rolle og handlingsmuligheter overfor daglig leder. 

 

Nr. 21 UTØVELSE AV TILSYN OG KONTROLL 

Kommunestyret har både et tilsyns og kontrollansvar for å sikre at kommunen når sine 

mål, at regelverket etterleves og at etiske hensyn ivaretas. Kontrollen utføres blant 

annet gjennom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 

Kontrollansvaret gjelder også når virksomheten er skilt ut i egne selskaper. 

 



15/17 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Arkiv og dokumenthåndtering - Sauherad kommune - 16/13913-7 Forvaltningsrevisjonsrapport: Arkiv og dokumenthåndtering - Sauherad kommune : Forvaltningsrevisjonsrapport: Arkiv og dokumenthåndtering - Sauherad kommune

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 16/13913-7 
Saksbehandler Beate Marie Dahl Eide 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 15.05.2017 

 

 

 

   

 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport: Arkiv og dokumenthåndtering - 

Sauherad kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar rapporten «Arkiv og dokumenthåndtering» til orientering, og anbefaler 

kommunestyret å gjøre følgende vedtak:  

 

Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber rådmannen om å: 

- ferdigstille arkivplanen og utarbeide rutiner for foreløpig svar, 

- iverksette opplæringstiltak som sikrer at ansatte får økt kunnskap om journal- og arkivføring og 

skriveregler, 

- treffe tiltak som sikrer at dokumenter i større grad blir registrert i saks- og arkivsystemet og at 

skriveregler blir fulgt og 

- treffe tiltak som sikrer at det blir skrevet foreløpig svar der det er påkrevet. 

- vurdere konsekvensene av kommunesammenslåingen på det arkivfaglige området, og klargjøre hvilke 

ressurser som trengs i denne prosessen. 

 

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget senest til møtet i november/desember 2017 med en 

skriftlig oversikt over hvordan vedtaket og rapportens funn og anbefalinger følges opp. Senest i 

kontrollutvalgets andre møte i 2018 (mars/april) bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig 

tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens funn og anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt 

arbeidet har gitt.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kommunestyret har vedtatt overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 for Sauherad 

kommune i tråd med kontrollutvalgets innstilling. Forvaltningsprosjekt med tema «post/journal/arkiv» er 

første prosjekt på den vedtatte lista, og prosjektplanen ble godkjent av kontrollutvalget i sak 29/16 (i møte 

06.12.16). Sauherad kommune er medeier i og kjøper revisjonstjenester fra Telemark kommunerevisjon 

IKS (TKR). Avtalen med TKR inkluderer også et visst antall timer til forvaltningsrevisjonsprosjekter i 

kommunen.  

 

Da kontrollutvalget godkjente prosjektplanen la utvalget på en tilleggsproblemstilling: «Kontrollutvalget 

vil i tillegg at det kontrolleres om forvaltningsloven følges med tanke på svar/midlertidig svar». 
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Saksopplysninger: 
Statens arkivverk gjennomførte i april 2016 et tilsyn som førte til at Sauherad kommune fikk tre pålegg, 

med frister for svar/oppfølging i juli 2017 og februar 2018. Tilsynet gjaldt både arkivorganisering og 

arkivdanning, arkivlokaler, arkivbegrensning og ordninger for publikums bruk av arkivmaterialet.  

 

Etter at overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon ble utarbeidet og vedtatt, har Sauherad 

kommune inngått intensjonsavtale med Bø kommune om kommunesammenslåing. Kommunereformen 

vil få store konsekvenser for kommunens dokumentasjon, og arkivverket påpeker viktigheten av å være 

godt forberedt og tidlig ute med planleggingen.  

 

Innrettingen til dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har tatt hensyn til det statlige tilsynet og de punktene  

kommunen allerede er i ferd med å følge opp. Forvaltningsprosjektet har, i tråd med vedtatt prosjektplan 

vurdert følgende problemstillinger: 

-  I hvilken grad sikrer Sauherad kommune at dokumenter journalføres og håndteres i samsvar med 

gjeldende krav? 

- I hvilken grad har kommunen tiltak for å sikre at foreløpig svar blir sendt? 

- I hvilken grad sikrer kommunen god dokumentasjonsforvaltning i prosessen mot sammenslåing med Bø 

kommune? 

 

 

Funn i rapporten 

 

Problemstilling 1 - Journalføring i kommunen 

Kommunen har ikke arkivplan men jobber med få denne ferdig til juli 2017. Kommunen har utarbeidet 

rutiner som skal sikre at dokumenter journalføres/håndteres i samsvar med gjeldende krav. 

 

Kommunen har i for liten grad iverksatt systematiske opplæringstiltak på arkivområdet. 

 

Kommunens journalføring av dokumenter er mangelfull. Det er sannsynlig at kommunen i for stor grad 

ikke journalfører og arkiverer dokumenter som skal journalføres og arkiveres.  

 

Kommunens skriveregler brukes ikke i tilstrekkelig grad når dokumenter journalføres. 

 

Nærmere om problemstilling 1: 

Sauherad kommune har en sentralisert post- og arkivtjeneste, med totalt fire årsverk. Rådmannen har det 

overordnede ansvaret for arkivarbeidet. Det arkivfaglige ansvaret er lagt til avdelingsleder for Stab og 

støtte.  

 

Spørreundersøkelsen som er gjennomført viser at 25 % svarer at de ikke fikk opplæring før de begynte å 

bruke WebSak, i tillegg svar 33% at de «i noen grad» fikk det. Ansatte i stab, støtte og utvikling er 

overrepresentert blant de som i mindre grad har fått opplæring.  

 

Revisjonen mener kommunen ikke har iverksatt nok tiltak for å sikre at ansatte har tilstrekkelig kunnskap 

om rutiner for journalføring og arkivering. Kommunen har laget en del opplæringsmateriell og gjort dette 

tilgjengelig, men har ikke fullgod oversikt over hvem som har gjennomført ulike opplæringsprogram og 

det er heller ikke bestemt hvor opplærings- og oppfølgingsansvaret ligger.  

 

Revisjonen har gjennomført stikkprøver for undersøke om kommunen journalfører post i praksis, 

gjennom å se på statens postjournal, Offentlig elektronisk postjournal (OEP8). Av de 56 dokumentene 

som ble undersøkt, som skal journalføres som utgående dokumenter, fant revisjonen kun 24 av disse 

dokumentene i systemet. Ved hjelp av saksbehandler på arkiv fant man ytterligere 5 dokumenter. Det 

betyr at kun 29 av 56 dokumenter er journalført, dvs. 52 %. 

 

Ledere har i større grad enn ansatte svart at de lagrer på egen PC i stedet for å arkivere i WebSak. Det er 

variasjoner mellom sektorene. Ledere er også de som i størst grad svarer at de glemmer å registrere i 
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WebSak. Kommunen har skriveregler for sikre at saker og dokumenter er gjenfinnbare. Revisjonen 

vurderer at disse ikke brukes i tilstrekkelig grad. Nærmere seks av ti ansatte oppgir at de ikke alltid 

sjekker skrivereglene når de registrerer dokumenter i WebSak. Stikkprøvekontrollen viste flere 

dokumenter som var registrert feil i forhold til skrivereglene. 

 

Problemstilling 2 - Foreløpig svar 

Kommunen har rutiner for hvordan foreløpig svar skal skrives, men ikke for når det skal utarbeides. 

Kommunen har ikke tiltak for å kontrollere at kommunen sender foreløpig svar i samsvar med 

forvaltningslovens krav.  

 

Nærmere om problemstilling 2: 

I spørreundersøkelsen svarer 69 % at de i liten/ingen grad har fått opplæring i hvordan skrive foreløpig 

svar. 79 % svarer at de ikke har fått opplæring i å vurdere om det skal sendes foreløpig svar. Kun 6 % 

svarer at de i stor grad har fått opplæring i å vurdere om det skal gis eller hvordan det skal gis. 

 

Det er sterke indikasjoner på at kommunen ikke har god nok praksis når det gjelder foreløpig svar. 

Revisjonen har undersøkt at oppfølging og kontroll av dette er teknisk mulig i WebSak. 

 

 

Problemstilling 3 - Dokumentasjonsforvaltning i prosessen mot sammenslåing med Bø kommune 

Sauherad kommune har kontroll på flere aspekter. Mye begrunnet i at Sauherad er en liten kommune og 

at det allerede er et bredt samarbeid med Bø kommune, ikke minst på det arkivfaglige. Kommunen 

benytter seg av IKA Kongsberg som depotfunksjon, noe som også bidrar til kontroll med det arkivfaglige 

i sammenslåingsprosessen. 

 

Rapporten viser likevel at kommunen på enkelte områder bør forsterke det forberedende arbeidet inn mot 

en eventuell kommunesammenslåing. Blant annet bør kommunen utarbeide konsekvensnotater på det 

arkivfaglige området, og kommunen bør klargjøre hvilke ressurser som trengs i prosessen. Ut fra funnene 

i denne forvaltningsrevisjonen ser revisjonen det som særlig viktig at kommunen arbeider for å sikre en 

god og lik forankring og tilnærming til arkiv inn mot den sammenslåtte kommunen. 

 

 

Revisjonen har følgende anbefalinger til kommunen: 

Revisjonen mener at kommunen bør: 

 ferdigstille arkivplanen og utarbeide rutiner for foreløpig svar, 

 iverksette opplæringstiltak som sikrer at ansatte får økt kunnskap om journal- og arkivføring og 

skriveregler, 

 treffe tiltak som sikrer at dokumenter i større grad blir registrert i saks- og arkivsystemet og at 

skriveregler blir fulgt og 

 treffe tiltak som sikrer at det blir skrevet foreløpig svar der det er påkrevet. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Rapporten viser at det er mangler ved journalføringen av dokumenter i Sauherad kommune. Det er også 

manglende opplæring av ansatte i sak/arkiv-systemet, og manglende oppfølging av at ansatte er kjent med 

de rutinene kommunen faktisk har. Rapporten viser at lederne i større grad enn ansatte rapporterer at de 

ikke registrerer dokumenter i WebSak. Det er svært viktig at de fremste lederne tar arkivering og 

journalføring på alvor, og går foran som et godt eksempel for de øvrige ansatte.  

 

Kommunen har ikke god nok praksis når det gjelder å følge forvaltningsloven når det gjelder foreløpig 

svar. Et stort flertall har ikke fått opplæring i hvordan dette skal gjøres, eller opplæring i å vurdere når 

dette skal gjøres. At de som henvender seg til kommunen får svar, i tråd med gjeldene lovverk, er viktig 

med tanke på omdømmet til kommunen. 

 



15/17 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Arkiv og dokumenthåndtering - Sauherad kommune - 16/13913-7 Forvaltningsrevisjonsrapport: Arkiv og dokumenthåndtering - Sauherad kommune : Forvaltningsrevisjonsrapport: Arkiv og dokumenthåndtering - Sauherad kommune

 

  
4 

Kommunesammenslåingen med Bø tydeliggjør behovet for at Sauherad kommune følger opp avvikene 

fra det gjennomførte tilsynet fra arkivverket og funnene i denne revisjonsrapporten så snart som mulig. 

Det er viktig at kontrollutvalget ser til at avvikene fra tilsynet og forvaltningsrapporten følges opp, og at 

Sauherad kommune er så godt rustet som råd på dette feltet før dannelsen av en ny kommune mellom 

Sauherad og Bø. 

 

Det er viktig at kommunen utarbeider konsekvensnotater på det arkivfaglige området, og at kommunen 

klargjør hvilke ressurser som trengs i denne prosessen. Det to kommunene må sikre en god og lik 

forankring og tilnærming til arkiv inn mot den sammenslåtte kommunen. 

 

 

Vedlegg:  
Forvaltningsrapport nr 722 016 – Arkiv og dokumenthåndtering – Sauherad kommune 
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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 Geir Kastet Dahle, med 

Kirsti Torbjørnson som oppdragsansvarlig. 

 

Vi samarbeider faglig og administrativt med Buskerud kommunerevisjon IKS og 

Vestfold kommunerevisjon.  

 

Sauherad kommune har fått følgende rapporter om forvaltningsrevisjon fra 2012: 

 

 722012 Nav Sosialtjenesten – en ressursanalyse (2013) 

 722013 Saksbehandling (2014) 

 750012 PP-tjenesten i Midt-Telemark (2014) 

 722014 Offentlige anskaffelser (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 06.12.16, sak 29/16.  

 

Kommunens arkiv skal fylle to oppgaver. For det første skal arkivet være kommunens 

interne oversikt over aktiviteter og handlinger. I tillegg skal saks- og arkivsystemet sikre 

at kommunen har arkivert dokumentasjon som er rettslig eller forvaltningsmessig 

viktig og annen dokumentasjon som har verdi for forskning eller kulturelt, slik at dette 

er tilgjengelig for ettertiden.  

 

Rapporten handler om følgende problemstillinger: 

 I hvilken grad sikrer Sauherad kommune at dokumenter journalføres og 

håndteres i samsvar med gjeldende krav? 

 I hvilken grad har kommunen tiltak for å sikre at foreløpig svar blir sendt? 

 I hvilken grad sikrer kommunen god dokumentasjonsforvaltning i prosessen 

mot sammenslåing med Bø kommune? 

 

Journalføring i kommunen 
Kommunen har ikke arkivplan men jobber med få denne ferdig til juli 2017. 

Kommunen har for øvrig utarbeidet rutiner som skal sikre at dokumenter journalføres 

og håndteres i samsvar med gjeldende krav.  

Kommunen har i for liten grad iverksatt systematiske opplæringstiltak på 

arkivområdet.  

Kommunens journalføring av dokumenter er mangelfull. Det er sannsynlig at 

kommunen i for stor grad ikke journalfører og arkiverer dokumenter som skal 

journalføres og arkiveres. Slik informasjon er i utgangspunktet tapt informasjon. Vi 

vurderer at risikoen er størst for dokumenter som ikke går gjennom kommunens 

postmottak. 

Kommunen sørger ikke i alle saker for at dokumenter fortløpende blir journalført.   

Kommunens skriveregler brukes ikke i tilstrekkelig grad når dokumenter journalføres.  
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Foreløpig svar 
Kommunen har rutiner for hvordan foreløpig svar skal skrives i WebSak, men ikke for 

når det skal utarbeides. Våre funn kan indikere at kommunen bør sette et større fokus 

på kommunens bruk av foreløpig svar.  

 

Kommunen har ikke etablert kontrolltiltak som kan bidra til at kommunen sender 

foreløpig svar i samsvar med forvaltningslovens krav. Det er sterke indikasjoner på at 

kommunen ikke har god nok praksis når det gjelder foreløpig svar. Oppfølging og 

kontroll av dette er teknisk mulig i WebSak.  

 

Dokumentasjonsforvaltning i prosessen mot sammenslåing med Bø kommune  
Gjennomgangen har vist at Sauherad kommune allerede har kontroll på en del 

aspekter. Mye av dette kommer av at Sauherad er en liten kommune og at de allerede 

har et bredt samarbeid med Bø kommune, ikke minst på det arkivfaglige området. 

Bruk av IKA Kongsberg som depotfunksjon bidrar også til kontroll med det arkivfaglige i 

sammenslåingsprosessen. 

 

Gjennomgangen viser likevel at kommunen på enkelte områder bør forsterke det 

forberedende arbeidet inn mot en eventuell kommunesammenslåing. Blant annet bør 

kommunen utarbeide konsekvensnotater på det arkivfaglige området, og kommunen 

bør klargjøre hvilke ressurser som trengs i prosessen. Ut fra funnene i denne 

forvaltningsrevisjonen ser vi det som særlig viktig at kommunen arbeider for å sikre en 

god og lik forankring og tilnærming til arkiv inn mot den sammenslåtte kommunen. 

 

Anbefalinger 
Vi mener at kommunen bør: 

 ferdigstille arkivplanen og utarbeide rutiner for foreløpig svar, 

 iverksette opplæringstiltak som sikrer at ansatte får økt kunnskap om journal- 

og arkivføring og skriveregler, 

 treffe tiltak som sikrer at dokumenter i større grad blir registrert i saks- og 

arkivsystemet og at skriveregler blir fulgt og 

 treffe tiltak som sikrer at det blir skrevet foreløpig svar der det er påkrevet. 

 
 
 

Skien, 25.04.17 

Telemark kommunerevisjon IKS 
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1 Innledning 
 

1.1 Kontrollutvalgets bestilling 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt kontrollutvalget 06.12.16 i sak 29/16. 

Post/journal/arkiv står først i plan for forvaltningsrevisjon vedtatt av kommunestyret 

16.06.16 i KST-sak 55/16. Kontrollutvalget godkjente prosjektplan 06.12.16, i sak 

29/16. I protokollen står det at «Kontrollutvalget vil i tillegg at det kontrolleres om 

forvaltningsloven følges med tanke på svar/midlertidig svar». Rapporten omhandler 

dette i kapittel 7.   

 

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

om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel 3.  

 

1.2 Saks- og arkivsystemets rolle i norske kommuner 
Kommunens arkiv skal fylle to oppgaver. For det første skal arkivet være kommunens 

interne oversikt over aktiviteter og handlinger. I tillegg skal saks- og arkivsystemet sikre 

at kommunen har arkivert dokumentasjon som er rettslig eller forvaltningsmessig 

viktig og annen dokumentasjon som har verdi for forskning eller kulturelt, slik at dette 

er tilgjengelig for ettertiden.  

 

En evaluering fra Oxford Reseach (2016) om offentlighetsloven, tegner et bilde av at 

journalføring i norske kommuner er dårlig. Undersøkelser og intervju fra 

enkeltkommuner peker i retning av at mye arkivverdig post ikke blir arkivert og 

journalført. I rapporten blir det pekt på at mangelfull arkiv- og journalføring kan bidra 

til å undergrave intensjonen bak offentlighetsloven. 

 

 

1.3 Tilsyn fra statens arkivverk 
Statens arkivverk gjennomførte et tilsyn med Sauherad kommune i april 2016. Tilsynet 

gjaldt arkivorganisering og arkivdanning, herunder arkivplan, 

saksbehandlingssystemer, journalføring og fagsystemer. I tillegg omfattet tilsynet flere 

tema knyttet til bortsettingsarkiv m.v., f.eks. arkivbegrensning og kassasjon og 

ordninger for publikums bruk av arkivmateriale samt oppfølging av bygningsfaglig 

tilstandsrapport, jf. arkivforskriftens kap. IV. Som følge av tilsynet fikk kommunen tre 

pålegg, med frister i juli 2017 og februar 2018.  

 

Etter at overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon ble utarbeidet og vedtatt, 

har Sauherad kommune inngått intensjonsavtale med Bø kommune om 
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kommunesammenslåing. Arkivverket antar at kommunereformen vil få store 

konsekvenser for kommunens dokumentasjon, og påpeker viktigheten av å være godt 

forberedt og tidlig ute med planleggingen. Arkivverket har utarbeidet en veileder1 om 

hvordan kommunen kan forberede seg ved en eventuell kommunesammenslåing. 

 

 

1.4 Organisering av arkivtjenesten2 i Sauherad kommune 
Sauherad kommune har en sentralisert post- og arkivtjeneste. Totalt er det knyttet fire 

årsverk til denne tjenesten. Dette inkluderer merkantile ressurser ved andre enheter 

som også arbeider med disse oppgavene. Rådmannen har det overordnede ansvaret 

for arkivarbeidet i kommunen. Det arkivfaglige ansvaret er lagt til avdelingsleder for 

avdelingen Stab og støtte. I rapporten er han omtalt som arkivleder. Til denne 

stillingen ligger også ansvaret for arkivdepot. 

 

Kommunen bruker sak- og arkivsystemet WebSak, og ble fullelektronisk 01.04.11, med 

unntak av enkelte arkivdeler, blant annet det byggetekniske arkivet og 

landbrukskontorets arkiv. Arkivtjenesten journalfører post for alle avdelingene, med 

unntak av Midt-Telemark landbrukskontor. Kommunen har nylig gjennomgått en 

oppgradering av WebSak. Fra 01.02.16 benyttes arkivstandarden Noark5. I Sauherad 

kommune er det registrert ca. 70 aktive saksbehandlere i WebSak.  

 

Sauherad kommune har offentlig elektronisk postjournal på sine hjemmesider. 

Kommunen er med i IKA Kongsberg (Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og 

Telemark IKS). IKA Kongsberg er depot for kommunens eldre og avslutta papirarkiver. 

Kommunen skal også bruke IKA Kongsberg som depot for elektroniske arkiv, og 

forbereder å gjennomføre uttrekk av sin historiske base fra WebSak til deponering. 

 

 

1.5 Problemstillinger og revisjonskriterier 
Rapporten handler om følgende problemstillinger: 

 I hvilken grad sikrer Sauherad kommune at dokumenter journalføres og 

håndteres i samsvar med gjeldende krav? 

 I hvilken grad har kommunen tiltak for å sikre at foreløpig svar blir sendt? 

 I hvilken grad sikrer kommunen god dokumentasjonsforvaltning i prosessen 

mot sammenslåing med Bø kommune? 

                                                      
1 http://www.kommunereformarkiv.no/ 
2 Informasjon i avsnittet er hentet fra Statsarkivets tilsyn med arkivet i Sauherad kommune i 2016.  
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Det er utarbeidet revisjonskriterier3 til problemstilling 1 og 2. Revisjonskriteriene er 

utledet fra kommuneloven, arkivloven og offentlighetsloven med tilhørende 

forskrifter. Kriteriene er utledet og beskrevet i kapittel 2. 

 

1.6 Avgrensning 
Vi har ikke undersøkt kommunens depot-funksjon4. 

 

1.7 Metode og kvalitetssikring 
Valg av metode og tiltak for kvalitetssikring er omtalt nærmere i vedlegg 1 til 

rapporten. 

 

1.8 Høring 
Rapporten ble sendt på høring 04.04.17. Høringssvaret hadde ingen innvendende eller 

korrigerende informasjon.  

 

 

  

                                                      
3 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. 
4 Kommuner skal avlevere eldre arkiv til et arkivdepot, jf. arkivforskriften kapittel 5. IKA Kongsberg IKS er 

arkivdepot for Sauherad kommune. 
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2 Revisjonskriterier 
I hvilken grad sikrer Sauherad kommune at dokumenter 
journalføres og håndteres i samsvar med gjeldende krav? 

 

2.1 Arkivplan og rutiner for journalføring 
Alle offentlige organ skal ha arkivplan som viser hva arkivet omfatter og hvordan det er 

organisert, jf. arkivforskriften § 2-2. Arkivplanen skal være oppdatert og vise hva slags 

instrukser, regler og planer som gjelder for arkivarbeidet. Riksarkivet har laget en mal 

for arkivplan, som viser at arkivplanen bør inneholde blant annet organisering og 

sikkerhetstiltak. Arkivplanen skal øke kvaliteten på arkivet, og sikre at ansvar og rutiner 

er dokumentert og tilgjengelig.  

 

Allment aksepterte prinsipp for ledelse sier at leder har ansvar for å etablere rutiner og 

system som sikrer at organisasjonen når de målene som er satt. For kommunene er 

internkontroll lovpålagt etter kommuneloven § 23, og er en nødvendig forutsetning for 

god styring.  

 

I arkivforskriften § 2-10 står det at: 

«Organet skal leggje opp administrative rutinar som sikrar at arkivtenesta kan utføre 

kvalitetssikring av journal- og arkivdatabasen. Leiinga for organet må avgjere kven 

som skal ha høve til å gjere ulike former for registreringar og rettingar i basen.» 

 

Det er forventet at kommunen har utarbeidet rutiner for riktig journalføring. 

 

Revisjonskriterier: 

 Kommunen skal ha en oppdatert arkivplan. 

 Kommunen skal ha rutiner som er i samsvar med kravene til journalføring. 

 

2.2 Opplæring og kunnskap hos ansatte 
Kommunenes Sentralforbund (KS) utgav heftet Rådmannens internkontroll - Hvordan 

få orden i eget hus?  i 2013. Heftet er resultatet av et samarbeid mellom KS og 

Kommunal- og regionaldepartementet gjennom prosjektet styrket kommunal 

internkontroll. Heftet kommer med en rekke anbefalinger for god internkontroll. KS 

mener at det å ha reglement og rutiner «på plass» innebærer både å utarbeide, 

oppdatere og å gjøre rutiner kjent i organisasjonen og å sikre at de blir fulgt. Videre 

står det at minst like viktig som rutinene i seg selv, er hvordan rutinene blir gjort kjent 
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og forankret i organisasjonen. «Ofte er det ikke mangel på rutiner som er problemet, 

men at de ikke følges. En forklaring på dette kan være manglende opplæring». 

 

Revisjonskriterium: 

 Kommunen skal ha tiltak som sikrer at ansatte får og opprettholder tilstrekkelig 

kunnskap til rutiner for journalføring og arkivering. 

 

2.3 Journalføring i praksis 
Kommunen skal føre journal etter arkivloven med forskrifter, jf. offentlighetsloven § 

10. Journalen skal gi systematisk og fortløpende registrering av opplysninger om inn- 

og utgående dokumenter samt interne dokumenter som inngår i saksbehandlingen. 

 

I samsvar med arkivforskriften § 2-6 skal kommunen registrere alle inngående og 

utgående dokument i journalen. Dette gjelder alle inngående og utgående dokument 

som etter offentligloven § 4 må regnes som saksdokument for organet, dersom de er 

gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon. Dokumentbegrepet er 

teknologinøytralt. Det omfatter alle typer informasjon, uavhengig av hvordan 

informasjonen er lagret. Kommunen skal journalføre og arkivere saksdokument som 

blir sendt eller mottatt via e-post, på samme måte som andre saksdokument.   

 

Ifølge § 3-5 i arkivforskriften skal innkommende saksdokumenter registreres i 

journalen før de går til behandling. Arkivverkets håndbok sier at journalføringen skal 

skje systematisk og fortløpende. Arkivverket har i forbindelse med revisjoner av 

forvaltningens journalføringspraksis definert «fortløpende» journalføring som to-tre 

dager, i tråd med anbefalingen i Regjeringens offentlighetsmelding. 

 
Revisjonskriterium: 

 Kommunen skal journalføre inngående og utgående post 

 

2.4 Skriveregler 
 

Arkivlovens § 6 stiller krav til at arkiv skal være ordnet og innrettet slik at 

dokumentene fungerer som informasjonskilder i samtid og i ettertid.  

 

I følge arkivforskriftens § 2-7 skal innføring i journalen skje på en måte som gjør det 

mulig å identifisere dokumenter uten å røpe opplysninger som er underlagt 

taushetsplikt. I journalen skal følgende informasjon inngå:  

 journalføringsdato, 

 saks- og dokumentnummer, 
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 sender og/eller mottaker 

 opplysninger om sak, innhold eller emne og  

 datering på dokument. 

 

Sauherad kommune har skriveregler for å sikre lik praksis for registrering av 

dokumenter. Skrivereglene er basert på maler fra IKA-Kongsberg5. Skrivereglene sier 

blant annet hvilken tittel ulike saker og dokumenter skal ha. Målet med skrivereglene 

er at det skal være enklere å finne dokumentene i ettertid, og at hensynet til 

taushetsplikt og innsyn skal bli ivaretatt.  

  

Revisjonskriterium: 

 Kommunens skriveregler skal følges når dokumenter journalføres 

 

 

2.5 Foreløpig svar 

I hvilken grad har kommunen tiltak for å sikre at foreløpig svar blir 
sendt? 

 

 

Forvaltningsloven stiller krav om saksbehandlingstid. Etter forvaltningsloven § 11 

a skal forvaltningsorganet forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. I 

saker som gjelder et enkeltvedtak, skal det gis et foreløpig svar dersom en 

henvendelse ikke kan besvares innen en måned.  

 

Relevante tiltak for å sikre at det gis foreløpig svar i samsvar med 

forvaltningsloven, er rutiner og opplæring, jf. kommuneloven § 23 andre ledd.  

 

 

Revisjonskriterium: 

 Kommunen skal ha rutiner som sikrer at foreløpig svar blir sendt 

 Kommunen skal ha tiltak som sikrer at ansatte har tilstrekkelig kunnskap om 
bruk av foreløpig svar.  

 Kommunen skal ha kontroll med at foreløpig svar blir sendt 

  

                                                      
5 IKA Kongsbergs hovedoppgave er å legge til rette for rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive arkiv hos 

eierne. Selskapets fulle navn er Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS og eierne 

er kommuner og fylkeskommuner i de tre fylkene.  



15/17 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Arkiv og dokumenthåndtering - Sauherad kommune - 16/13913-7 Forvaltningsrevisjonsrapport: Arkiv og dokumenthåndtering - Sauherad kommune : 722016 - Arkiv og dokumenthåndtering - Sauherad kommune

Arkiv og dokumenthåndtering – Sauherad kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

7 

3 Arkivplan og rutiner for journalføring 
 

I hvilken grad sikrer Sauherad kommune at dokumenter 
journalføres og håndteres i samsvar med gjeldende krav? 

 

 Kommunen skal ha en oppdatert arkivplan. 

 Kommunen skal ha rutiner som er i samsvar med kravene til journalføring. 

 

3.1 Tilgjengelighet for rutiner 
Alle ansatte som bruker WebSak har tilgang til en intranettside (startside). Fra februar 

2017 har administrasjonen samlet alle rutinedokumenter og gjort disse tilgjengelig på 

denne siden. Samtidig har kommunen sluttet med papirbaserte arkivrutiner.  

 

3.2 Oppdatert arkivplan 
Kommunen har utarbeidet en arkivplan. Dokumentet inneholder flere tomme 

overskrifter. Det fremgår ikke av dokumentet når det sist er oppdatert eller når 

dokumentet skal oppdateres neste gang. I stedet er dato for når man åpner 

arkivplanen synlig på alle sidene. Som følge av tilsyn i 2016 har kommunen fått pålegg 

om å utbedre/oppdatere arkivplanen innen juli 2017. 

 

Arkivplanen inneholder rutiner som er i tråd med kravene til journalføring. Herunder 

er det beskrevet ansvar og roller, håndtering av arkivverdig materiale, saksbehandleres 

håndtering av e-post med mer.  

 

I følge arkivleder jobber kommunen med å lage ny arkivplan etter mal fra arkivplan.no. 

Det er satt frist for dette arbeidet. 

 
 

3.3 Rutiner 

Kommunens rutinehåndbok 
På startsiden er det link til kommunens rutinehåndbok. Rutinehåndboka er sist 

oppdatert i 2016.  I rutinehåndboka er det et eget kapittel som omhandler 

arkivrutiner. Kapittelet er ikke datert, men ifølge arkivleder skal rutinene i håndboka 

være oppdatert.  
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Retningslinjer for personalarkiv og arkiv for grunnskolen 
På startsiden er det link til retningslinjer for personalarkiv og retningslinjer for arkiv i 

grunnskolen. I følge arkivleder er disse utarbeidet i samarbeid med IKA Kongsberg i 

2011. Arkivledernettverket i Midt-Telemark var de som administrerte dokumentene 

den gang. Det er også utarbeidet et tilsvarende dokument for barnehage, men dette 

dokumentet er for tiden ikke relevant for kommunen, da Grenland barnehagedrift 

drifter barnehagetilbudet i kommunen.  

 

I innledningen på retningslinjene står det at rutinene er et forslag og et utgangspunkt 

for hvordan kommunen kan ivareta sin dokumentasjon, både arkivfaglig og 

sikkerhetsmessig på best mulig måte. Det understrekes at retningslinjene kan tilpasses 

den enkelte kommune. Arkivlederen mener til tross for innledningsteksten at 

arkivledernettverket har fattet et administrativt vedtak om å bruke av rutinene.  

 

Rutiner fra Acos WebSak 
På startsiden ligger rutiner utarbeidet for bruk av WebSak. Disse er utarbeidet av Acos 

WebSak og er oppdatert september 2016. Rutineskrivet inneholder en teknisk 

beskrivelse av hvordan arbeide i WebSak.  

 

Skriveregler 
På startsiden er det link til kommunens skriveregler. Målet med skrivereglene er at det 

skal være enklere å finne dokumenter i ettertid, og at hensynet til taushetsplikt og 

innsyn skal bli ivaretatt. Skrivereglene er utarbeidet i 2011 og har ifølge arkivleder 

fortsatt gyldighet. Det er utarbeidet generelle skriveregler som gjelder for alle 

dokumenter, og særlige skriveregler for enkelte fagområder. Retningslinjene er 

utarbeidet i samarbeid med IKA Kongsberg. 

 

Prosedyre for saksbehandling 
Fra arkivleder har vi fått tilsendt prosedyrer for saksbehandling. Disse inngår ikke i 

kommunens rutinehåndbok. Disse er oppdatert 17.01.06. I prosedyren står det at 

formålet med dokumentet er å beskrive generelle leder- og saksbehandlerprosedyrer 

for bruk av WebSak. I følge arkivleder har saksbehandlingsprosedyrene fortsatt 

gyldighet. Disse rutinene er ikke tilgjengelige på startsiden. 

 

 

3.4 Revisors vurdering 
Kommunen har per mars 2017 ikke en oppdatert arkivplan, men jobber med å 

ferdigstille denne innen juli 2017, slik arkivverket har pålagt kommunen.  
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Kommunen har flere rutiner som er relevante for ansatte som jobber med WebSak. 

Samlet vurderer vi at rutinene er i samsvar med kravene til journalføring.  

Kommunens rutiner er beskrevet i flere dokumenter. Enkelte rutiner kan i ytre form ha 

til dels sammenfallende innhold noe som kan forvanske tilgjengeligheten for brukere 

av rutinene og vanskeliggjøre arbeidet med å oppdatere rutinene. Vi vurderer det som 

positivt at kommunen har etablert et eget elektronisk sted hvor alle rutiner knyttet til 

saks- og arkivsystemet er lagret og at alt av rutiner skal være i elektronisk versjon.  
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4 Opplæring 
 

 Kommunen skal ha tiltak som sikrer at ansatte får og opprettholder 

tilstrekkelig kunnskap til rutiner for journalføring og arkivering 

 

4.1 Opplæringstiltak for nyansatte 
Når ansatte får tilgang til WebSak er det vanlig praksis at saksbehandler på arkiv 

sender en e-post ut til nye brukere av WebSak med informasjon om pålogging, 

rolletildeling og retningslinjer for kommunalt IT-utstyr. Ansatte blir også tildelt et A4-

ark med komprimert informasjon om bruk av WebSak. Dokumentet er felles for Midt-

Telemarkskommunene. Kommunen ansatte ny NAV-leder i februar 2017. Arkiv ga han 

informasjon om og tilgang til WebSak to uker etter at han startet i jobben. I følge 

arkivleder fikk han en times gjennomgang i bruken av systemet.  

 

Det er ikke laget obligatoriske kurs som må gjennomføres før ansatte kan begynne å 

bruke WebSak.  

 

Vanlig praksis i kommunen er at nyansatte får informasjon om post og arkiv i en e-post 

fra en arkivansatt. Vi har sett en slik e-post fra 2016 hvor det står at personen vil bli 

kontaktet av arkiv for avtale om opplæring. 

 

Dersom en ny bruker også er nyansatt i kommunen, vil man bli satt opp på et kurs for 

nyansatte. På kurset gis det blant annet en generell forståelse av arkivdanning og 

hvilke forpliktelser den ansatte har til sikker dokumenthåndtering. Kurset gir ikke 

tilstrekkelig kunnskap for å vurdere eksempelvis hva som er arkivverdig materiale, bruk 

av kommunens skriveregler eller hvordan i praksis bruke WebSak.  

 

I spørreundersøkelsen vi gjennomførte blant brukere av WebSak svarer 25 % at de ikke 

fikk opplæring før de begynte å bruke WebSak. 33 % svarer at de i noen grad fikk det. 

Ansatte i stab, støtte og utvikling er overrepresentert blant de som i mindre grad fått 

opplæring før de begynte å bruke WebSak. De som har jobbet kort tid i organisasjonen 

sier i mindre grad at de har fått opplæring før de begynner, enn de som har jobbet lang 

tid. Dette kan tyde på at opplæringen av nyansatte var bedre før.  

 

På enkelte tjenestesteder som for eksempel landbrukskontoret har man superbrukere 

som kan bistå med opplæringen. Det er ikke gjort spesielle tiltak for å styrke 

superbrukeres kompetanse og det er heller ikke skriftliggjort at de har en spesiell rolle 

i forhold til opplæring. I følge arkivleder vil nyansatte som regel få hjelp av enten en 

superbruker eller av ansatt på arkivet. Kommunen har ingen kontroll med at nyansatte 
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faktisk får bistand av enten superbruker eller ansatte på arkivet eller satt en 

minstestandard for hva slags oppfølging de skal få. Arkivleder mener selv at 

opplæringen burde vært systematisert i større grad.  

 

Arkivleder opplyser at det tidligere var avsatt ressurs i Midt-Telemark rådet til 

opplæringstiltak i kommunene. Denne ressursen er nå disponert til andre formål og 

kommunen har derfor mindre opplæringsressurser enn tidligere.  

 
 

4.2 Elektroniske opplæringstilbud 

4.2.1 Videoer av opplæringssekvenser 
På samme elektroniske sted som kommunens rutiner er tilgjengelige, er kommunens 

elektroniske opplæringstiltak tilgjengelige. Midt-Telemark arkivledernettverksgruppe 

har utarbeidet 11 ulike videolæringssnutter som viser rett praksis i WebSak. Disse 

finnes på startsiden sammen med kommunens rutiner. I følge arkivleder blir ansatte 

oppfordret til se gjennom videosnuttene på startsiden. Kommunen har ingen oversikt 

over hvem som har sett gjennom disse videoene. 

 

4.2.2 KS-læring 
På startsiden er det også linket til 

kursportalen til KS Læring. Her er 

det flere kurs som omhandler 

journal, arkiv og bruk av WebSak. 

Kurset «Saksbehandlers 

arkivrutiner» er utarbeidet 

oktober 2016 av Midt-

Telemarkrådet for KS Læring. 

Dette er et totimers nettbasert 

kurs.  

 

 

4.2.3 Opplæringstiltak i forbindelse med oppdatering av WebSak 
I februar 2016 har kommunen oppgradert WebSak ved å innføre Noark 5 som 

standard.6 I den forbindelse ble det gjennomført et obligatorisk tre-timers kurs for alle 

ansatte WebSak-brukere i Midt-Telemark. Kurset ble arrangert av Midt-

                                                      
6 Noark 5 er en standard for arkivdanning som stiller krav til arkivstruktur, metadata og funksjonalitet. 

Noark5 skal kunne brukes for alle typer arkivdanning, uavhengig av teknologisk løsning og type organ 

(arkivverket.no).  
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Telemarkskommunene med forelesere fra Acos WebSak. I følge arkivansvarlig ble alle 

ansatte som bruker WebSak oppfordret til å delta på dette kurset. Det ble registrert 

hvem som deltok på kurset og kurset omhandlet generelle spørsmål knyttet til bruk av 

WebSak.  

 

 

4.3 Ansattes vurdering av opplæring og støtte for bruk av WebSak 
17 % av de spurte i spørreundersøkelsen svarer at de ikke har fått god opplæring i bruk 

av WebSak, men 39 % svarer at de i noen grad var fornøyd, se figur 1.  Det er små 

forskjeller i svarfordelingen mellom avdelingene. Når det gjelder oppfølging i bruk av 

WebSak svarer 8 % at de ikke har fått god oppfølging i bruk av WebSak, mens 31 % 

svarer at de i noen grad får god oppfølging når de trenger det, se figur 1.  

 

Ifølge kommunens rutiner må saksbehandler selv vurdere om dokumenter de mottar 

direkte eller dokumenter de sender ut av kommunen er arkivverdig materiale. 19 % 

svarer at de ikke har, eller i liten grad har fått, god opplæring til å vurdere dette. 50 % 

svarer at de i noen grad har fått en slik opplæring, se figur 1.  

 
Figur 1 Svargiveres vurdering av den opplæringen de har fått, N=36 
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Ti av de spurte har kommentert opplæringen i spørreundersøkelsen. De fleste svarene 

gir uttrykk for misnøye med opplæringen, enten ved at de ikke har fått opplæring, at 

det gis for lite eller for sjeldent opplæring eller at det burde vært et obligatoriske 

opplæringstilbud. En ansatt gir utelukkende positiv tilbakemelding på opplæringen.  

 

4.4 Ansattes vurdering av egen kompetanse 
I spørreundersøkelsen spurte vi ansatte hvordan de vurderte eget kompetansenivå på 

arkiv og dokumenthåndtering. Figur 2 gjengir svarfordelingen på to påstander. Ca. en 

tredje del av de som har svart på spørsmålet7 har svart at de enten ikke, i liten grad 

eller i noen grad føler seg trygge på hvordan de oppretter en journalpost i WebSak. 62 

% har svart tilsvarende på spørsmål om de føler seg trygg på hvordan de 

saksbehandler i WebSak.  

 
Figur 2 Svargiveres vurdering av egen kompetanse, N = 36 

 
 

Vi spurte de ansatte om de følte seg trygge på om et dokument skal journalføres eller 

ikke, se figur 3. 22 % svarte at de ikke var eller i liten grad var trygg i slike vurderinger. 

42 % svarer at de i noen grad er trygg i vurderingen.  
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Figur 3 Ansattes vurderingen av hvor trygge de er om et dokument skal journalføres, N=36 

 
 

 

 

4.5 Revisors vurdering 
Vi mener at kommunen ikke har iverksatt nok tiltak for å sikre at ansatte har 

tilstrekkelig kunnskap om rutiner for journalføring og arkivering. Kommunen har laget 
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over hvem som har gjennomført ulike opplæringsprogram og det er heller ikke 
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5 Journalføring i praksis 
 Kommunen skal journalføre arkivverdig post 

 

5.1 Praksis for journalføring og arkivering  
Kommunen har en arkivtjeneste som arkiverer og journalfører all arkivverdig 

dokumentasjon. Dokumenter som sendes direkte til eller fra saksbehandler, og som 

ikke går via kommunens postmottak, må legges inn i WebSak av saksbehandler selv. 

Saksbehandler på arkiv foretar formell arkivering og journalføring i WebSak i etterkant.  

Kommunen har nødvendigvis mindre kontroll med den posten som saksbehandler 

håndterer og som ikke går via postmottak.  

 

I spørreundersøkelsen kom det fram at de ansatte i ulike grad enten søkte opp 

dokumenter i WebSak, oppretter dokumenter i WebSak og saksbehandlet i WebSak, se 

figur 4. Det er flere som søker opp dokumenter i WebSak, enn personer som 

saksbehandler i WebSak. 22 % svarer at de aldri saksbehandler i WebSak.  

 

 
Figur 4 Bruk av WebSak til å søke opp dokumenter, opprette journalposter og saksbehandling, N=36 

 
 
Et statistikkuttak fra WebSak viser at kommunen i løpet av de siste fem månedene av 

2016 hadde 2601 inngående journalposter registrert og 2331 utgående journalposter 

registrert.  

 

Det er stor spredning i hvor mange journalposter ansatte registrerer i WebSak 
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eller færre poster per uke. Næring, plan og teknikk er mest representert i den gruppa 

som registrerer mest per uke, mens stab, støtte og utvikling er mest representert i 

gruppa som registrerer færrest journalposter.   

 

WebSak viser at nær en tredjedel av de ansatte tar aldri kontakt med ansatte på arkiv 

for å opprette journalposter. En del som benytter seg av denne muligheten: 14 % 

svarer at de i stor grad spør om hjelp til å opprette journalposter. Undersøkelsen viser 

at ansatte på oppvekst, integrering og kultur ber sjeldnere om bistand enn ansatte i 

øvrige virksomheter.  

 

Det er naturlig å anta at jo sjeldnere man bruker WebSak jo mer behov har man får å 

søke hjelp når man bruker WebSak. Vi har ikke funnet noen utslag av dette i vår 

undersøkelse. Bruken av arkivtjenesten varierer i større grad med hvor man jobber enn 

i hvor stor grad man bruker WebSak.  

 

5.1.1 Praksis for håndtering av dokumenter sendt til og fra ordfører 
Ordfører fikk tilgang til WebSak etter valget i 2015. Hun mener at hun fikk tilstrekkelig 

opplæring av ansatte på arkiv, og vurderer at hun har tilstrekkelig kompetanse til å 

vurdere om dokumenter hun mottar eller sender skal journalføres. For de fleste 

dokumenter hun får tilsendt, er hun oppført som kopimottaker og postmottak som 

hovedmottaker. Hun anslår at hun omtrent ukentlig får journalverdige dokumenter 

hvor postmottak ikke er mottaker. Hennes praksis er å sende kopi av disse til 

postmottak. Ved utgående post setter hun postmottak som kopimottaker i eposten. 

Ordfører mener at hun med denne praksisen ivaretar de krav som gjelder for 

journalføring og arkivering. 

 

5.2 Resultat av stikkprøver i WebSak 
For å undersøke om kommunen journalfører post i praksis, har vi tatt utgangspunkt i 

statens postjournal, Offentlig elektronisk postjournal (OEP8).  

 

Vi har undersøkt 56 dokumenter som kommunen har sendt til ulike statlige enheter. 

Alle disse skal journalføres som utgående dokumenter i kommunens WebSak. Vi fant 

24 av disse dokumentene. Vi fikk saksbehandler på arkiv til å lete etter de 

dokumentene vi ikke fant. Av disse fant hun 5 dokument. Dette betyr at 29 av 56 

dokumenter er journalført, dvs. 52 %.  

 

                                                      
8 I vedlegg 2 om metode og kvalitetssikring har vi skrevet om nærmere om utvalgsmetode. 
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Fra gjennomgangen fant vi følgende eksempler på dokumenter som ikke var arkivert 

og journalført: 

 henvendelse til språkrådet om tilråding i navnsetting av vei etc., 

 henvendelse til Imdi om kurs i bosetting av mindreårige asylsøkere, 

 henvendelse til Imdi med krav om integreringstilskudd, 

 oversendelse av dokumentasjon på leirskoleopphold til Fylkesmannen,  

 søknad til nasjonal kommunikasjonsmyndighet om prioritet i mobilnett, 

 informasjon til utdanningsdirektoratet om endring av studiested for lærere i 

kommunen, 

 Søknad til statens veivesen om diverse skilttiltak. 

 

Saksbehandler på arkiv vil etter vår gjennomgang etterlyse de manglende 

dokumentene hos saksbehandlerne.   

 

Saksbehandler på arkiv er ikke overrasket over disse resultatene. Hun opplever ganske 

ofte at det kommer svar på henvendelser som Sauherad har sendt ut til andre 

instanser, uten at hun kan finne den utgående henvendelsen journalført i WebSak. Det 

hender at dokumenter ikke blir lagt inn selv om hun har etterspurt dokumenter og 

bedt om at de blir lagt inn i WebSak.  

 

5.3 Journalføring innen rimelig tid 
Vi har undersøkt om dokumentene er journalført innen rimelig tid. Her har vi 

undersøkt kun de 24 journalførte dokumentene. Av disse sakene er 19 journalført 

innen en uke, 3 er journalført innen 2 uker. 2 saker er journalført henholdsvis 29 og 49 

dager etter dokumentdato. Et av de dokumentene som arkivleder fant var oppført 

med feil dokumentdato.  

 

Vi har også undersøkt alle inngående dokumenter som er journalført i uke 2 i 2017 ved 

å ta utgangpunkt i kommunens elektroniske journal på internett. Totalt fant vi 93 

dokumenter. 63 av disse var behandlet innen fem dager (inkludert helligdager). 10 av 

sakene hadde et avvik på mer enn tre uker mellom brevdato og journaldato, hvorav 6 

dokumenter hadde et avvik på mer enn 2 måneder.  

 

5.4 Dokumenter som feilaktig ikke blir lagt inn i WebSak 
Vi har spurt de ansatte om årsaker til at dokumenter ikke blir lagt inn i WebSak, se 

figur 5. Halvparten av de ansatte svarer at de av og til lagrer på egen PC i stedet for å 

arkivere i WebSak. 61 % svarer at de av og til glemmer å registrere dokumenter i 

WebSak. 28% svarer at det av og til ikke blir gjort fordi det tidkrevende. Ingen har 
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krysset av for at disse feilene skjer i stor grad, men en del svarer at det skjer i noen 

grad.   

 
Figur 5 Svar på påstander om hvorfor dokumenter ikke blir lagret i WebSak, N=36 

 
 
Ledere har i større grad enn ansatte svart at de lagrer på egen PC i stedet for å arkivere 

i WebSak. Lagring på egen PC er mer utbredt i oppvekst, integrering og kultur og i 

helse, omsorg og velferd enn i resten av organisasjonen. Ledere er også de som i størst 

grad svarer at de glemmer å registrere i WebSak. 9 av 10 svarer at de av og til glemmer 

i å registrere dokumenter i WebSak. Ledere er klart overrepresentert av de som 

glemmer å registrere.  

 

5.5 Revisors vurdering 
Kommunen har en ordning hvor saksbehandler på arkiv journalfører inngående og 

utgående post som går gjennom postmottak. I de tilfeller hvor posten går direkte til og 

fra saksbehandler er praksis at mye ikke blir journalført. Vår stikkprøvekontroll viser at 

annethvert dokument som kommunen totalt sender til statlige instanser ikke blir 

journalført.  

 

Kommunen burde gjøre grep som sikrer at innkommende dokumenter raskere blir 

journalført.  

 

Mange ansatte rapporterer at de av og til ikke journalfører fordi det er tidkrevende 

eller at de glemmer det. En del oppgir også at velger å lagre på egen PC i stedet for i 

WebSak. Slik informasjon er i utgangspunktet tapt informasjon, og det er uheldig at slik 

praksis er så utbredt i organisasjonen som spørreundersøkelsen og vår gjennomgang 

indikerer.  
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6 Skriveregler 
 Kommunens skriveregler skal følges når dokumenter journalføres 

 

6.1 Ansattes vurdering av kunnskap og praksis for bruk av skriveregler 
Kommunen har skriveregler for å sikre lik praksis for registrering av dokumenter. Målet 

med skrivereglene er at det skal være enklere å finne dokumenter i ettertid, og at 

hensynet til taushetsplikt og innsyn skal bli ivaretatt.  

 

De ansatte svarte i spørreundersøkelsen på spørsmål om de finner dokumenter som 

skulle vært arkivert. 56 % svarer at de har opplevd å ikke finne dokumenter, hvorav 11 

% opplever at dette skjer i noen grad og 3 % at de i stor grad ikke finner dokumenter 

de søker etter. Vi har funnet at det er en sammenheng mellom de som sjeldent søker 

opp dokumenter og de som oftere ikke finner dokumenter. Årsaken til at man ikke 

finner dokumenter kan enten være at dokumentet ikke er journalført eller at det 

skrevet inn i journalen på en måte som gjør at man ikke får treff når man søker det 

opp.  

 

Kommunens skriveregler skal gjøre det enklere å få treff ved senere søk på 

dokumenter. Nær seks av ti svarer i undersøkelsen at de av og til registrere 

dokumenter uten å sjekke at dette gjøres i tråd med skrivereglene, se figur 6. 6 % 

svarer at dette skjer i noen grad, mens 6 % svarer at de i stor grad ikke sjekker 

skrivereglene. Vi har funnet at de som oppgir at de i større grad søker opp dokumenter 

i WebSak er de som i størst grad oppgir at de ikke sjekker skrivereglene.  

 
Figur 6 Svar på hvilken grad ansatte arkiverer uten å sjekke at det gjøres i tråd med skrivereglene, N =36 
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I følge arkivleder og saksbehandler på arkiv er det en utfordring å få alle ansatte til å 

følge skrivereglene. De har vært mest påpasselig med å få ansatte til å bruke rett 

sakstittel på byggesaker og personalsaker. Her gir skrivereglene klare regler for 

hvordan sakstittel og journalposttittel skal skrives. 45 % av de ansatte svarer at de ikke 

spør eller i liten grad spør arkivleder om hjelp til å finne dokumenter som de ikke 

finner i WebSak, se figur 7. 8 % svarer at de i stor grad spør om hjelp.  

 
Figur 7 Svar på i hvilken ansatte spør arkivleder om hjelp til å finne dokumenter de ikke finner i WebSak, N=36 

 
 
 
 
 

6.2 Stikkprøvekontroll av kommunens praksis med bruk av skriveregler 
I vår stikkprøvekontroll (omtalt i vedlegg 1 om metode og i kapittel 5) undersøkte vi 

om de 24 journalføringene vi fant fulgte et utvalg av kommunens skriveregler.  

 

Tabell 1 viser i hvilken grad kommunens generelle skriveregler er fulgt. Av tabellen 
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Tabell 1 Praksis for å følge skriveregler i WebSak. 

Skriveregler Praksis funnet ved gjennomgang av saker 

Økonomi kommer alltid først i tittelen og i 
klasseringen (eks tilskudd). 

I 9 av 12 tilfeller var ikke disse reglene 
fulgt. 

Prøv å unngå forkortelser i sakstitler I 2 titler var det brukt forkortelser 
(nmsk=nærings- og miljøtiltak i 
skogbruket). 

Ingen navn eller personsensitive 
opplysninger på linje 1. 

Ingen brudd på skriveregler funnet. 

Hvis saken gjelder en spesiell enhet eller 
avdeling skal dette framgå av sakstittelen. 

Kravet var relevant i 5 sakstitler. Alle 
inneholdt enhets- eller avdelingsnavn. 

Sakstittel skal være mer generell enn 
journalposttittel (dokumenttittel) 

Alle sakstitler var mer generelle enn 
journalposttittel. 

 
Kommunens har særlige skriveregler på enkelte fagområder. Blant de 24 har disse 
kommet til anvendelse i en sak (byggesaksregler). Vi fant at skrivereglene var fulgt i 
dette tilfellet. 
 
Vi undersøkte også om skriveregler på byggesakstitler var fulgt i alle sakstitler som er 

opprettet i perioden september 2016 til og med januar 2017.9 Totalt fant vi 12 slike 

titler. I to saker var det et lite avvik fra malen (eks. «tiltak på» er skrevet i sakstittelen 

noe som ikke skal gjøres). Alle 12 titlene har feil tegnsetting (mangler komma etter 

gårdsnummer og punktum etter «gnr» er satt i 2 tilfeller. 

 

6.3 Revisors vurdering 
Kommunen har valgt å ha skriveregler for sikre at saker og dokumenter er 

gjenfinnbare. Vi vurderer at skriveregler ikke brukes i tilstrekkelig grad i håndtering av 

dokumenter. 

 

Selv om kommunen har skriveregler, oppgir nær seks av ti ansatte at de ikke alltid 

sjekker skrivereglene når de registrerer dokumenter i WebSak. I vår stikkprøvekontroll 

fant vi flere dokumenter som var registrert feil i forhold til skrivereglene.   

                                                      
9 Utvalget er hentet fra kommunens elektroniske arkiv på internett, sortert på dato og sakstype 

«Byggesak».  
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7 Bruk av foreløpig svar 
I hvilken grad har kommunen tiltak for å sikre at foreløpig svar blir 
sendt? 

 Kommunen skal ha rutiner som sikrer at foreløpig svar blir sendt 

 Kommunen skal ha tiltak som sikrer at ansatte har tilstrekkelig kunnskap om 
bruk av foreløpig svar.  

 Kommunen skal ha kontroll med at foreløpig svar blir sendt 
 

7.1 Fakta om foreløpig svar 
I kommunens saksbehandlingsprosedyre er det beskrevet at man kan sende foreløpig 

svar som alternativ til å avskrive den som besvart. Rutineskrivet er utarbeidet for 

brukere av WebSak. Foreløpig svar er ikke omtalt i rutinehåndboka eller i andre 

rutinebeskrivelser som vi har mottatt fra kommunen.  

 

Av de 36 som har deltatt i spørreundersøkelsen har 16 personer (44 %) oppgitt at de 

har sendt foreløpig svar eller har vurdert om det skal sendes foreløpig svar.  

 

69 % svarer i spørreundersøkelsen at de i liten eller ingen grad har fått opplæring i 

hvordan skrive foreløpig svar. 79 % svarer at de ikke har fått opplæring i å vurdere om 

det skal sendes foreløpig svar. Kun 6 % svarer at de i stor grad har fått opplæring i å 

vurdere om det skal gis eller hvordan det skal gis.  

 

I følge assisterende rådmann er det ikke gjort spesielle tiltak for å sikre at ansatte 

skriver foreløpig svar der det er påkrevet. Hun peker imidlertid på at forvaltningsloven 

er tema i enkelte av de ulike e-læringsprogrammene ansatte har tilgang til. Hun peker 

også på at foreløpig svar omtales i hjelp-funksjonen i WebSak. 

 

I følge saksbehandler på arkiv blir foreløpig svar sendt til alle som søker enten stillinger 

eller barnehageplass i kommunen. Hun tror at foreløpig svar i øvrige saker er mindre 

brukt. Hun mener at ansatte gjennom ulike opplæringstiltak har fått tilstrekkelig 

informasjon om både hvordan og når foreløpig svar skal gis. Hun viser også til at det å 

gi et foreløpig svar i WebSak er enkelt og relativt selvforklarende å utarbeide.  

 

Vi viser for øvrig til kapittel 4 hvor kommunens opplæringstiltak er omtalt.  

 

Vi spurte arkivleder og saksbehandler på arkiv om mulighet for å ta ut statistikk på 

foreløpige svar. Dette var ikke gjort før og de var ikke kjent med at dette lot seg gjøre. 

De visste heller ikke om systemet lot dem ta ut statistikk på saker hvor det på grunn av 



15/17 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Arkiv og dokumenthåndtering - Sauherad kommune - 16/13913-7 Forvaltningsrevisjonsrapport: Arkiv og dokumenthåndtering - Sauherad kommune : 722016 - Arkiv og dokumenthåndtering - Sauherad kommune

Arkiv og dokumenthåndtering – Sauherad kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

23 

sakens lengde burde vært sendt foreløpig svar. På vår henvendelse til Acos WebSak får 

vi bekreftet at det er mulig å ta ut statistikk som viser restanseliste fratrukket de som 

er gitt foreløpig svar.  

 

De ansatte svarer at de har mer tro på at de selv skriver foreløpig svar enn 

kommunen sett under ett, se figur 8. 19 % av de spurte svarte at de ikke eller i 

liten grad sender foreløpig svar når det er påkrevet. Kun 13 % svarer at de i stor 

grad sender foreløpig svar når det er påkrevet.   

 
Figur 8 Svar på spørsmål om det alltid sendes foreløpig svar, N=16 

 
 

 

7.2 Revisors vurdering 
Kommunen har rutiner for hvordan foreløpig svar skal skrives i WebSak, men ikke for 

når det skal utarbeides. Våre funn kan indikere at kommunen bør sette et større fokus 

på kommunens bruk av foreløpig svar.  

 

Kommunen har ikke etablert kontrolltiltak som kan bidra til at kommunen sender 

foreløpig svar i samsvar med forvaltningslovens krav. Det er sterke indikasjoner på at 

kommunen ikke har god nok praksis når det gjelder foreløpig svar. Oppfølging og 

kontroll av dette er teknisk mulig i WebSak.  
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8 Dokumentasjonsforvaltning og 
sammenslåingsprosess 

 

I hvilken grad sikrer kommunen god dokumentasjonsforvaltning i 
prosessen mot sammenslåing med Bø kommune? 

8.1 Veileder for kommuner som skal gjennom en 
sammenslåingsprosess 

 
Riksarkivaren har utarbeidet en elektronisk veileder10 

(http://www.kommunereformarkiv.no/) for kommuner som planlegger en 

kommunesammenslåing. Veilederen fungerer delvis som en sjekkliste for hva en 

kommune bør klargjøre i forbindelse med en kommunesammenslåing. Veilederen 

deler prosessen inn i del 1 – før vedtak, del 2 – sammenslåingsfase og del 3 – ny 

kommune. Vinter/vår 2017 er det fase 1 som er mest relevant å vurdere status opp 

mot. Enkelte momenter i sjekklisten er besvart i kapittel 3.  

 
Få på plass en oppdatert arkivplan 
Kommunen er ikke ferdige med å utarbeide en oppdatert arkivplan, se avsnitt 3.2.   

 
Arkivplanen bør omfatte alle typer arkiv inkl. fagsystemer og arkiv på alle 
tjenestesteder 
Kommunens utkast til arkivplan omhandler en beskrivelse av ulike arkivdeler i WebSak, 

eksempelvis personalsaker, barnehager og elevarkiv. Utkastet inneholder ikke en total 

oversikt over alle arkivene i kommunen. Dette understrekes også som en mangel i 

Fylkesmannens tilsynsrapport i 2016.  

Arkivleder bør ha oversikt over hvilke interkommunale samarbeid kommunen har 
inngått 
Sauherad kommune samarbeider med andre kommuner hovedsakelig gjennom Midt-

Telemarksamarbeidet. De fleste interkommunale samarbeid som kommunen deltar i 

innebære et samarbeid med Bø kommune. Arkivleder vurderer derfor at han har 

oversikt over kommunens interkommunale samarbeid.  

 

                                                      
10 Veilederen er utarbeidet av SAMDOK, et samarbeidsprosjekt i regi av Riksarkivaren for å sikre 

samfunnsdokumentasjon fra kommunal, statlig og privat sektor. 
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Arkivleder bør ha oversikt over hvilke oppgaver og tjenester som er satt ut til private 
og hva avtalene sier om arkiv 
Kommunen har oversikt over hvilke oppgaver og tjenester som er satt ut til private. 

Arkivleder har ikke iverksatt eller planlagt tiltak for å få oversikt hver hvordan 

arkivkravet blir ivaretatt i disse enhetene.  

Administrasjonen bør ha utarbeidet en bevarings- og kassasjonsplan eller på annen 
måte nedfelt skriftlig hvor lenge kommunens dokumentasjon skal bevares 
I kommunens rutinehåndbok er kassasjonsrutiner for elektronisk materiale gitt.  

 

Det er ikke skriftliggjort hvor lenge papirbasert materiale skal oppbevares.  I 

fylkesmannens tilsynsrapport fra 2016 står det at kommunen ikke har retningslinjer for 

kassasjon av papirdokumenter som er skannet og arkivert elektronisk.  

 

Kommunen svarte i Riksarkivarens spørreundersøkelse for 2014 at de ikke 

gjennomfører kassasjon og at de ikke har noen bevarings- og kassasjonsplan.  

 

I følge arkivleder vil IKA Kongsberg ivareta de ytre kravene til bevaring og kassasjon.  

Alle eldre og avsluttede bevaringsverdige papirarkiver bør overføres til depot for 
langtidsbevaring 
Kommunen er medeier i IKA Kongsberg som ivaretar krav om depot for eldre og 

avslutta papirarkiv. I følge arkivleder er dette ivaretatt. Kommunen har også som 

medeier i IKA Kongsberg en avtale om å bruke dem som depot for elektroniske arkiv. 

Kommunen har overført administrative arkiv som er mer enn 30 år til depot for 

langtidsbevaring. For rettighetsdokumentasjon hvor ytre grense er 10 år, er dette 

ivaretatt.   

Eldre og avsluttede bevaringsverdige papirarkiver bør være ordnet 
Alle eldre og avsluttede bevaringsverdige papirarkiv skal ifølge arkivleder skal være 

sendt til depot. Dette bekreftes også i tilsynsrapporten fra Fylkesmannen i 2016.  

Administrasjonen bør ha tatt uttrekk av avsluttede fagsystemer og historiske 
sakarkivbaser med tanke på langtidsbevaring fra systemer med bevaringsverdig 
innhold 
I følge arkivleder er dette ikke gjort. I tilsynsrapporten fra Fylkesmannen i 2016 står 

det at Sauherad forbereder å gjennomføre uttrekk av sin historiske base fra WebSak til 

deponering.  

Administrasjonen bør utarbeide et arkivfaglig konsekvensnotat 
Dette er ikke utarbeidet ennå. Arkivleder vil ta med denne anbefalingen inn i 

arkivgruppa i Midt-Telemark. 
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Administrasjonen bør utarbeide en politisk orienteringssak som viser konsekvenser 
av en sammenslåing 
Dette er ikke gjort ennå, men arkivleder regner med at dette blir tatt opp med 

prosjektleder for kommunesammenslåingen. 

Administrasjonen bør etablere kontakt med arkivleder i Bø kommune 
Gjennom arkivgruppa i Midt-Telemark er denne kontakten etablert. I dette 

samarbeidet inngår også Nome kommune. I følge arkivleder er det ikke igangsatt 

dialog på arkivområdet utelukkende med Bø kommune, men dette vil bli gjort etter 

hvert.  

Kommunen bør undersøke hvilke personer som kan bidra i prosessen 
I følge arkivleder er dette ikke gjort ennå.  

Administrasjonen bør jobbe for lik forankring og tilnærming til arkiv i begge 
kommunene 
Det er ikke gjort tiltak eller lagt konkrete planer for dette ennå. Arkivleder 

understreker at det blir viktig å arbeide for å lage en felles kultur og felles forståelse 

for arkiv. Forankring i ledelsen er viktig for at dette blir gjort.  

 

8.2 Oppsummering 
En sammenslåingsprosess mellom kommuner er et stort arbeid som krever mye 

ressurser. Arkiv og journal er ett av mange fagområder som trenger et særlig fokus og 

ekstra ressurser i en slik prosess.  

 

Gjennomgangen har vist at Sauherad kommune allerede har kontroll på en del 

aspekter. Mye av dette kommer av at Sauherad er en liten kommune og at de allerede 

har et bredt samarbeid med Bø kommune, ikke minst på det arkivfaglige området. 

Bruk av IKA Kongsberg som depotfunksjon bidrar også til kontroll med det arkivfaglige i 

sammenslåingsprosessen. 

 

Gjennomgangen viser likevel at kommunen på enkelte områder bør forsterke det 

forberedende arbeidet inn mot en eventuell kommunesammenslåing. Blant annet bør 

kommunen utarbeide konsekvensnotater på det arkivfaglige området, og kommunen 

bør klargjøre hvilke ressurser som trengs i prosessen. Ut fra funnene i denne 

forvaltningsrevisjonen ser vi det som særlig viktig at kommunen arbeider for å sikre en 

god og lik forankring og tilnærming til arkiv inn mot den sammenslåtte kommunen. 
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9 Konklusjoner og anbefalinger 
 

9.1 Konklusjoner 

I hvilken grad sikrer Sauherad kommune at dokumenter 
journalføres og håndteres i samsvar med gjeldende krav? 

Kommunen har ikke arkivplan men jobber med få denne ferdig til juli 2017. 

Kommunen har for øvrig utarbeidet rutiner som skal sikre at dokumenter journalføres 

og håndteres i samsvar med gjeldende krav.  

Kommunen har i for liten grad iverksatt systematiske opplæringstiltak på 

arkivområdet.  

Kommunens journalføring av dokumenter er mangelfull. Det er sannsynlig at 

kommunen i for stor grad ikke journalfører og arkiverer dokumenter som skal 

journalføres og arkiveres. Slik informasjon er i utgangspunktet tapt informasjon. Vi 

vurderer at risikoen er størst for dokumenter som ikke går gjennom kommunens 

postmottak. 

Kommunen sørger ikke i alle saker for at dokumenter fortløpende blir journalført.   

Kommunens skriveregler brukes ikke i tilstrekkelig grad når dokumenter journalføres.  

 

I hvilken grad har kommunen tiltak for å sikre at foreløpig svar blir 
sendt? 

 

Kommunen har rutiner for hvordan foreløpig svar skal skrives i WebSak, men ikke for 

når det skal utarbeides. Våre funn kan indikere at kommunen bør sette et større fokus 

på kommunens bruk av foreløpig svar.  

 

Kommunen har ikke etablert kontrolltiltak som kan bidra til at kommunen sender 

foreløpig svar i samsvar med forvaltningslovens krav. Det er sterke indikasjoner på at 

kommunen ikke har god nok praksis når det gjelder foreløpig svar. Oppfølging og 

kontroll av dette er teknisk mulig i WebSak.  
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I hvilken grad sikrer kommunen god dokumentasjonsforvaltning i 
prosessen mot sammenslåing med Bø kommune? 

Gjennomgangen har vist at Sauherad kommune allerede har kontroll på en del 

aspekter. Mye av dette kommer av at Sauherad er en liten kommune og at de allerede 

har et bredt samarbeid med Bø kommune, ikke minst på det arkivfaglige området. 

Bruk av IKA Kongsberg som depotfunksjon bidrar også til kontroll med det arkivfaglige i 

sammenslåingsprosessen. 

 

Gjennomgangen viser likevel at kommunen på enkelte områder bør forsterke det 

forberedende arbeidet inn mot en eventuell kommunesammenslåing. Blant annet bør 

kommunen utarbeide konsekvensnotater på det arkivfaglige området, og kommunen 

bør klargjøre hvilke ressurser som trengs i prosessen. Ut fra funnene i denne 

forvaltningsrevisjonen ser vi det som særlig viktig at kommunen arbeider for å sikre en 

god og lik forankring og tilnærming til arkiv inn mot den sammenslåtte kommunen. 

 

 

9.2 Anbefalinger 
 

Vi mener at kommunen bør: 

 ferdigstille arkivplanen og utarbeide rutiner for foreløpig svar, 

 iverksette opplæringstiltak som sikrer at ansatte får økt kunnskap om journal- 

og arkivføring og skriveregler, 

 treffe tiltak som sikrer at dokumenter i større grad blir registrert i saks- og 

arkivsystemet og at skriveregler blir fulgt og 

 treffe tiltak som sikrer at det blir skrevet foreløpig svar der det er påkrevet. 

  



15/17 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Arkiv og dokumenthåndtering - Sauherad kommune - 16/13913-7 Forvaltningsrevisjonsrapport: Arkiv og dokumenthåndtering - Sauherad kommune : 722016 - Arkiv og dokumenthåndtering - Sauherad kommune

Arkiv og dokumenthåndtering – Sauherad kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

29 

Litteratur og kildereferanser 
 

Lover og forskrifter: 

 Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven). 

 Forskrift 15. juni 2004 nr. 905 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. 

 Lov 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv (arkivloven) 

 Forskrift 11. desember 1998 nr. 1193 om offentlige arkiv (arkivforskriften) 

 Forskrift 12. januar 1999 nr. 1566 om utfyllende tekniske og arkivfaglige 

bestemmelser om behandling av offentlige arkiver 

 Lov 19 mai 2006 om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet 

(offentlighetsloven) 

Rapporter: 

 Viblamo, T.E. (et al) (2016): «Innsyn i forvaltningen – Kompetanse, etterspørsel 

og makt. Evalueringen av offentleglova» Utgiversted: Oxford Reseach AS, 

Kristiansand 

Offentlige dokument: 

 Veileder for kommuner som planlegger kommunesammenslåing (Arkivverket, 

2016) 

 

Tabelloversikt 
Tabell 1 Praksis for å følge skriveregler i WebSak. ......................................................... 21 

Tabell 2 Nøkkeltall fra spørreundersøkelsen, N= 36 ...................................................... 32 

 

Figuroversikt 
Figur 1 Svargiveres vurdering av den opplæringen de har fått, N=36 ........................... 12 

Figur 2 Svargiveres vurdering av egen kompetanse, N = 36 .......................................... 13 

Figur 3 Ansattes vurderingen av hvor trygge de er om et dokument skal journalføres 14 

Figur 4 Bruk av WebSak til ulike formål.......................................................................... 15 

Figur 5 Svar på påstander om hvorfor dokumenter ikke blir lagret i WebSak, N=36 .... 18 

Figur 6 Svar på hvilken grad ansatte arkiverer uten å sjekke at det gjøres i tråd med 
skrivereglene, N =36 ....................................................................................................... 19 

Figur 7 Svar på i hvilken ansatte spør arkivleder om hjelp til å finne dokumenter de ikke 
finner i WebSak, N=36 .................................................................................................... 20 

Figur 8 Svar på spørsmål om det alltid sendes foreløpig svar, N=16 ............................. 23 

 

 
 



15/17 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Arkiv og dokumenthåndtering - Sauherad kommune - 16/13913-7 Forvaltningsrevisjonsrapport: Arkiv og dokumenthåndtering - Sauherad kommune : 722016 - Arkiv og dokumenthåndtering - Sauherad kommune

Arkiv og dokumenthåndtering – Sauherad kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

30 

Vedlegg 1: Metode og kvalitetssikring 
 

Den praktiske gjennomføringen 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet startet opp ved oppstartbrev til Sauherad kommune 

04.01.17. Vi hadde oppstartsmøte med assisterende rådmann, arkivleder og 

saksbehandler på arkiv 08.02.17.  

 

Problemstilling 1 
For å få svar på problemstillingen «i hvilken grad sikrer Sauherad kommune at 

dokumenter journalføres og håndteres i samsvar med gjeldende krav?», har vi valgt å 

legge hovedvekten på: 

 hva kommunen har av rutiner og hvordan disse er gjort kjent i organisasjonen, 

 hvordan ansatte vurderer opplæringen de har fått og ansattes vurdering av 

egen kompetanse, 

 uttalelser og vurderinger fra intervju med arkivleder og saksbehandler på arkiv 

og  

 funn i journalsystemet for dokumenter kommunen skal ha sendt, opplysninger 

om når dokumenter er journalført og hvordan arkiv- og journalposter er 

skrevet. 

 

Problemstilling 2 
For problemstillingen «i hvilken grad har kommunen tiltak for å sikre at foreløpig svar 

blir sendt?», har vi lagt hovedvekten på rutiner og opplæring for bruk av foreløpig svar 

og ansattes vurdering av opplæring og egenkompetanse.  

 

Problemstilling 3 
For å få svar på den siste problemstillingen «I hvilken grad sikrer kommunen god 

dokumentasjonsforvaltning i prosessen mot sammenslåing med Bø kommune?», har vi 

tatt utgangspunkt i riksarkivarens elektroniske veileder for kommuner som planlegger 

en kommunesammenslåing. Vi har lagt til grunn arkivleders vurdering av status for 

ulike kontrollpunkter som gjennomføres fram mot endelig sammenslåing.  

Kommunene skal være slått sammen med virkning fra 1.1.2020, så 

sammenslåingsprosessen har foreløpig kommet relativt kort. Vi har derfor ikke 

etterspurt dokumentasjon her.  
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Metode 

Stikkprøvekontroll i WebSak 
For å undersøke om kommunen journalfører post har vi tatt utgangspunkt i oep.no, 

offentlig elektronisk postjournal. Vi tok ut statistikk for hva staten har mottatt fra 

kommunen i perioden 01.08.16 – 31.12.16, totalt 84 dokumenter. Vi startet 

kronologisk med de nyeste og undersøkte totalt 56 dokumenter. Vi mener at dette er 

tilstrekkelig for å vurdere om kommunen journalfører utgående post. Vi har valgt å 

ikke undersøke inngående post til Sauherad kommune da en større andel av dette 

trolig går direkte til postmottak, og ikke direkte til saksbehandler. Vår erfaring fra 

andre kommuner og kommunens egen vurdering tilsier at risikoen er størst når de 

håndteres av saksbehandlere. 

 

For å undersøke om kommunen journalfører dokumenter innen rimelig tid, har vi 

notert dokumentdato og journaldato i de journalførte dokumentene fra staten til 

kommunen. Vi har brukt WebSak og ikke kommunens postliste for å undersøke hva 

som er journalført. Vi vurderer at søkemulighetene er bedre når vi benytter WebSak. 

Kommunens praksis med å bruke skriveregler ble undersøkt i de samme dokumentene.  

 

Spørreundersøkelse blant de som bruker WebSak 
Vi har gjennomført en spørreundersøkelse blant ansatte med tilgang til WebSak. 

Arkivleder, saksbehandler på arkiv, rådmann og ordfører har ikke fått undersøkelsen. 

Totalt 56 personer hvorav 53 har mottatt e-postinvitasjon om å svare på 

undersøkelsen (tre e-poster ble elektronisk avvist). Undersøkelsesperioden var 

27.02.17 til 09.03.17.  

 

Totalt har 36 svart på undersøkelsen, noe som gir 67 % svardeltakelse. Vi vurderer at 

svarprosenten er tilstrekkelig høy for å vurdere bruken av WebSak. Vi finner ikke grunn 

til å tro at det er systematiske skjevheter i mellom de som har svart og de som ikke har 

svart. Vi vurderer derfor undersøkelsen til å være gyldig.  

 

Tabell 2 viser antall svargivere per enhetsområde, andel nyansatte og andel ansatte i 

mindre stillinger. Kun svargivere i stab, støtte og utvikling har en mindre andel 

nyansatte og ansatte i mindre stillinger.   
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Tabell 2 Nøkkeltall fra spørreundersøkelsen, N= 36 

Enhet Antall 

svargivere 

Andel som har benyttet 

WebSak mindre enn ett år  

Andel som har mindre 

enn 60 % stilling 

Stab, støtte og 

utvikling 

12 17 % 8 % 

Oppvekst, integrering 

og kultur 

11 Ingen Ingen 

Helse, omsorg og 

velferd 

2 Ingen Ingen 

Næring, plan og 

teknikk 

11 Ingen 

 

9 % 

 

Pålitelighet og relevans 
Vi har gjort flere tiltak for å sikre at informasjon er pålitelig og relevant. All informasjon 

som blir brukt fra intervju er verifisert av intervjuobjektet i forkant. Et arbeidsutkast er 

sendt til arkivleder i forkant av høringen slik at uklarheter og misforståelser kan lukes 

ut.  

 

Vi har belyst kommunens arkiv og journalarbeid ved hjelp av ulike metodiske verktøy. 

Dette har gitt oss økt kunnskap om kommunens arkiv og journalarbeid og et bredere 

faktagrunnlag å gjøre vurderinger fra. Metodetriangulering kan enten føre til en 

forsterking av de funn vi har gjort eller skape usikkerhet med flere svar som følge. I 

denne rapporten har funnene i stor grad forsterket hverandre og vært med på å øke 

validiteten på de funnene vi har gjort.  

 

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 

forvaltningsrevisjon11. 

 

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. 

  

                                                      
11 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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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. 17/03367-3 
Saksbehandler Beate Marie Dahl Eide 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 15.05.2017 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor i møte 15.05.2017 - Sauherad kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten innstilling. 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har som en av sine oppgaver å holde seg orientert om revisjonsarbeidet og se til at 

revidering av kommunens regnskap skjer på en god måte.  

Det er fast praksis at revisor orienterer om revisjonsarbeidet i kommunen i kontrollutvalgsmøtene.  

I løpet av høsten legger revisor i tillegg frem planleggingen av revisjonsåret, og på våren legger 

revisor frem melding fra revisor og revisors uttalelse om kommuneregnskapet. 
 

 

Saksopplysninger: 
Hjemmelen for dette finner man i Kommunelova:  
§ 77.Kontrollutvalget 4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en 

betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar 

med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).  

 

§ 78.Revisjon 5. Kommunens eller fylkeskommunens revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til  

kontrollutvalget.  

 

Det er også beskrevet nærmere i Kontrollutvalgsforskriften:  
§ 6.Regnskapsrevisjon  

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller fylkeskommunale foretaks 

årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette 

foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets 

instrukser, eller avtaler med revisor.  

 

Det er også en egen forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner som gir føringer for 

arbeidet til revisor.  

 

Oppdragsrevisor Aud Lie Solheim vil orientere om revisjonsarbeidet i Sauherad kommune i møtet. 
 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten innstilling siden orienteringen gis i møtet. 
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Arkivsak-dok. 17/03425-12 
Saksbehandler Beate Marie Dahl Eide 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 15.05.2017 

 

 

 

   

 

 

Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt Midt-Telemark 

barnevernssamarbeid  - Sauherad kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Sauherad kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt på Midt-Telemark barnevernstjeneste i 

tråd med oppdatert prosjektplan fra Telemark kommunerevisjon IKS, datert 30.03.2017, på vegne av 

Bø, Nome og Sauherad kontrollutvalg..  

 

Sauherad kommune v/kontrollutvalget koordinerer og styrer prosjektet på vegne av de tre utvalgene.  

 

Kostnadene for prosjektet fordeles mellom de tre samarbeidskommunene. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har som oppgave, på vegne av kommunestyret, å sørge for at det gjennomføres 

forvaltningsrevisjon i kommunen ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Med utgangspunkt i 

overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon har de tre kommunene Bø, Sauherad og Nome (Midt-

Telemark-kommunene) satt i gang et arbeid med felles forvaltningsrevisjonsprosjekt på temaet barnevern 

(barnevernstjenesten). 

 

 

Saksopplysninger: 
Barnevernet i Midt-Telemark er organisert som et vertskommunesamarbeid, plassert hos Sauherad 

kommune. Det er derfor Sauherad kontrollutvalg som formelt sett må bestille forvaltningsprosjekt som 

direkte omhandler selve barnevernstjenesten. Samtidig vil et forvaltningsprosjekt også ta for seg 

arbeidsmåter, rutiner osb. i den enkelte kommune som deltar i samarbeidet. Den enkelte kommune må av 

den grunn også bestille det aktuelle prosjektet.  

 

Kontrollutvalgene i Midt-Telemark gjennomførte et fellesmøte 29.03.2017. I dette møtet fikk utvalgene 

en  grundig presentasjon av hvordan barnevernstjenesten er organisert, status og utfordringer sett fra 

administrasjonens side. Orienteringen fra barnevernsleder Tone Sissel Hubenbecker ble supplert fra 

rådmennene og fagrådet for vertskommune samarbeidet.  

 

Telemark kommunerevisjon IKS v/ forvaltningsrevisor Anne Hagen Stridsklev la i møte frem de tre 

prosjektplanene revisjonen var bedt om å utarbeide basert på den overordna analysen og plan for 

forvaltningsrevisjon. Planene inneholdt tre ulike vinklinger et forvaltningsprosjekt på barnevernstjenesten 
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i Midt-Telemark kan ha, med ulik grad av felleselement. Prosjektskissene som ble fremlagt; Alternativ 1 

– forebyggende arbeid barn/unge, Alternativ 2 – Økonomistyring i barnevernstjenesten og Alternativ 3 – 

Barnevernstjenesten. 

 

Kontrollutvalgene diskuterte saka i fellesmøtet, og konkluderte med at de ønsker et stort fellesprosjekt 

som tar opp i seg alle de tre fremlagte prosjektplanene. Det ble uttrykt ønske om at revisjonen utarbeider 

en fellesrapport som går til alle utvalgene, fremfor ulike rapporter til den enkelte kommune. Rådmennene 

ga uttrykk for at en forvaltningsrevisjon på barnevernet er svært nyttig for den enkelte kommune på 

nåværende tidspunkt. 

 

Revisjonen gjorde kontrollutvalgene oppmerksom på at et slikt større fellesprosjekt ville bruke noe mer 

enn ramma for ett normalprosjekt per kommune for denne planperioden. Sekretariatet ble bedt om å legge 

frem saka for det enkelte utvalg for endelig bestilling, basert på diskusjonen i fellesmøtet. 

 

Ny prosjektplan - fellesprosjekt 

I etterkant av fellesmøte har revisjonen utarbeidet en ny prosjektplan for et slikt større fellesprosjekt. 

 

Prosjektet blir delt i to delrapporter, som til sammen dekker de problemstillinger som var foreslått i de tre 

prosjektplanene som ble lagt fram i fellesmøtet: 

 

Delrapport 1 

Ressurser og økonomi 

- Hvordan er ressurssituasjonen i barneverntjenesten? 

- Har barnevernstjenesten god økonomistyring? 

 

Saksbehandling og tiltak 

- I hvilken grad har barnevernet tiltak for å sikre at saksbehandlingen er i samsvar med 

gjeldende regelverk? 

- I hvilken grad følger barnevernet opp barn med tiltak? 

 

Delrapport 2 

Forebyggende arbeid i barnevernet og i kommunene 

- I hvilken grad arbeider kommunen systematisk med forebyggende innsats rettet mot barn og 

unge? 

Meldingsplikten 

- I hvilken grad har kommunen tiltak som sikrer at mistanker om omsorgssvikt blir meldt til 

barnevernstjenesten? 

 

Fremdriftsplan 

Revisjonen tar sikte på å starte opp prosjektet august 2017, og at delrapportene leveres i desember 2017 

og mars 2018. 

 

Ressursbruk 

Anslagsvis ressursbruk er at delrapport 1 vil tilsvare ca 1,5 normalprosjekt, og delrapport 2 ca 2,5 

normalprosjekt. Det vil si at totalt vil bestillingen tilsvare 4 normalprosjekt fordelt på tre kommuner. 

 

Behandling i Bø og Nome kontrollutvalg 

Bø kontrollutvalg vedtok å bestille prosjektet i møte 05.04.2017 og Nome kontrollutvalg gjorde 

tilsvarende vedtak i møte 04.05.2017. De to kommunene har gjort identiske vedtak og gitt Sauherad 

kontrollutvalg fullmakt til å koordinere prosjektet på sine vegne, og vedtatt at kostnadene skal fordeles på 

samarbeidkommunene. Nå når Nome og Bø kontrollutvalg har gjort sine vedtak blir saken behandlet i 

Sauherad kontrollutvalg. 
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Vurdering fra sekretariatet: 
Den nye prosjektplanen for et fellesprosjekt samsvarer med det utvalgene diskuterte på fellesmøtet. Å 

gjennomføre ett større fellesprosjekt vil gi kommunene mer kunnskap og bidra til å framskaffe viktig 

styringsinformasjon for alle tre kommunene, noe rådmennene ga uttrykk for vil være positivt for arbeidet 

i kommunene. 

 

Siden dette er et vertskommunesamarbeid vil det være kontrollutvalget i Sauherad som koordinerer og 

styrer arbeidet med forvaltningsprosjektet, i dialog med de to andre utvalgene. Det blir holdt fellesmøter 

ved presentasjon av prosjektrapportene, og ellers om det skulle være behov.  

 

Når prosjektet er avsluttet må det enkelte kontrollutvalget «gjøre opp status» på hvor mange timer de har 

til gode til forvaltningsrevisjon i slutten av planperioden, og hva de vil benytte disse til/om det er behov 

for ytterligere timer utover ramma. 

 

 

Vedlegg:  

1) Prosjektplan for fellesprosjekt frå TKR IKS 

2) Presentasjon av Midt-Telemark barnevernstjeneste 

3) Melding om vedtak fra Bø kontrollutvalg 

4) Melding om vedtak fra Nome kontrollutvalg 
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Fra: Marianne Lundeberg 
Sendt: 4. mai 2017 13:01 
Til: Anne Hagen Stridsklev 
Kopi: TFK-Post-tkr; Kirsti Torbjørnson; Beate Marie Dahl Eide 
Emne: Melding om vedtak - Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt Midt-

Telemark barnevernstjeneste - Nome kommune 
Vedlegg: Saksutskrift - Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt Midt-Telemark 

barnevernstjeneste  - Nome kommune.pdf 
 
Til Sauherad kontrollutvalg 
Kopi 
-TKR IKS 
 
Melding om vedtak - Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt Midt-Telemark 
barnevernstjeneste - Nome kommune 
 

Vedtak  

Nome kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt på Midt-Telemark 

barnevernstjeneste i tråd med oppdatert prosjektplan fra Telemark kommunerevisjon IKS, 

datert 30.03.2017.  

Sauherad kommune v/kontrollutvalget koordinerer og styrer prosjektet på vegne av Nome 

kontrollutvalg.  

Det er en forutsetning for bestillingen at alle tre kommunene bestiller dette fellesprosjektet, og 
at kostnadene fordeles mellom de tre samarbeidskommunene. 
 
Vedlegg: 
-saksutskrift 
 
Mvh Marianne Lundeberg 
Tlf: 90114543 
E-post: marianne.lundeberg@temark.no 
www.temark.no  
----------------------------------------- 

Temark 

Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Saksutskrift 
 

 

Arkivsak-dok.  17/03755-6 

Arkivkode  217  

Sakshandsamar Beate Marie Dahl Eide 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nome kontrollutvalg 04.05.2017 11/17 

 

Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt Midt-Telemark barnevernstjeneste  - Nome 

kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Nome kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt på Midt-Telemark barnevernstjeneste 

i tråd med oppdatert prosjektplan fra Telemark kommunerevisjon IKS, datert 30.03.2017.  

 

Sauherad kommune v/kontrollutvalget koordinerer og styrer prosjektet på vegne av Nome 

kontrollutvalg.  

 

Det er en forutsetning for bestillingen at alle tre kommunene bestiller dette fellesprosjektet, og at 

kostnadene fordeles mellom de tre samarbeidskommunene. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har som oppgave, på vegne av kommunestyret, å sørge for at det gjennomføres 

forvaltningsrevisjon i kommunen ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Med utgangspunkt i overordnet 

analyse og plan for forvaltningsrevisjon har de tre kommunene Bø, Sauherad og Nome (Midt-Telemark-

kommunene) satt i gang et arbeid med felles forvaltningsrevisjonsprosjekt på temaet barnevern 

(barnevernstjenesten).  

 

Saksopplysninger: 

Barnevernet i Midt-Telemark er organisert som et vertskommunesamarbeid, plassert hos Sauherad 

kommune. Det er derfor Sauherad kontrollutvalg som formelt sett må bestille forvaltningsprosjekt 

som direkte omhandler selve barnevernstjenesten. Samtidig vil et forvaltningsprosjekt også ta for 

seg arbeidsmåter, rutiner osb. i den enkelte kommune som deltar i samarbeidet. Den enkelte 

kommune må av den grunn også bestille det aktuelle prosjektet.  

 

Kontrollutvalgene i Midt-Telemark gjennomførte et fellesmøte 29.03.2017. I dette møtet fikk 

utvalgene en  grundig presentasjon av hvordan barnevernstjenesten er organisert, status og 

utfordringer sett fra administrasjonens side. Orienteringen fra barnevernsleder Tone Sissel 

Hubenbecker ble supplert fra rådmennene og fagrådet for vertskommune samarbeidet.  

 

Telemark kommunerevisjon IKS v/ forvaltningsrevisor Anne Hagen Stridsklev la i møte frem de tre 

prosjektplanene revisjonen var bedt om å utarbeide basert på den overordna analysen og plan for 
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forvaltningsrevisjon. Planene inneholdt tre ulike vinklinger et forvaltningsprosjekt på 

barnevernstjenesten i Midt-Telemark kan ha, med ulik grad av felleselement. Prosjektskissene som 

ble fremlagt; Alternativ 1 – forebyggende arbeid barn/unge, Alternativ 2 – Økonomistyring i 

barnevernstjenesten og Alternativ 3 – Barnevernstjenesten. 

 
Kontrollutvalgene diskuterte saka i fellesmøtet, og konkluderte med at de ønsker et stort fellesprosjekt som 

tar opp i seg alle de tre fremlagte prosjektplanene. Det ble uttrykt ønske om at revisjonen utarbeider en 

fellesrapport som går til alle utvalgene, fremfor ulike rapporter til den enkelte kommune. Rådmennene ga 

uttrykk for at en forvaltningsrevisjon på barnevernet er svært nyttig for den enkelte kommune på nåværende 

tidspunkt. 

 

Revisjonen gjorde kontrollutvalgene oppmerksom på at et slikt større fellesprosjekt ville bruke noe mer enn 

ramma for ett normalprosjekt per kommune for denne planperioden. Sekretariatet ble bedt om å legge frem 

saka for det enkelte utvalg for endelig bestilling, basert på diskusjonen i fellesmøtet. 

 

Ny prosjektplan - fellesprosjekt 

I etterkant av fellesmøte har revisjonen utarbeidet en ny prosjektplan for et slikt større fellesprosjekt. 

 

Prosjektet blir delt i to delrapporter, som til sammen dekker de problemstillinger som var foreslått i 

de tre prosjektplanene som ble lagt fram i fellesmøtet: 

 

Delrapport 1 

Ressurser og økonomi 

- Hvordan er ressurssituasjonen i barneverntjenesten? 

- Har barnevernstjenesten god økonomistyring? 

 

Saksbehandling og tiltak 

- I hvilken grad har barnevernet tiltak for å sikre at saksbehandlingen er i samsvar med 

gjeldende regelverk? 

- I hvilken grad følger barnevernet opp barn med tiltak? 

 

Delrapport 2 

Forebyggende arbeid i barnevernet og i kommunene 

- I hvilken grad arbeider kommunen systematisk med forebyggende innsats rettet mot barn og 

unge? 

Meldingsplikten 

- I hvilken grad har kommunen tiltak som sikrer at mistanker om omsorgssvikt blir meldt til 

barnevernstjenesten? 

 

Fremdriftsplan 

Revisjonen tar sikte på å starte opp prosjektet august 2017, og at delrapportene leveres i desember 

2017 og mars 2018. 

 

Ressursbruk 

Anslagsvis ressursbruk er at delrapport 1 vil tilsvare ca 1,5 normalprosjekt, og delrapport 2 ca 2,5 

normalprosjekt. Det vil si at totalt vil bestillingen tilsvare 4 normalprosjekt fordelt på tre 

kommuner. 

 

Behandling i Bø og Sauherad kontrollutvalg 

Bø kontrollutvalg vedtok å bestille prosjektet i møte 05.04.2017, og har gjort identisk vedtak med 

det som foreslås for Nome kontrollutvalg i denne saken. 
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Når Nome og Bø kontrollutvalg har gjort sine vedtak blir saken behandlet i Sauherad 

kontrollutvalg. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Den nye prosjektplanen for et fellesprosjekt samsvarer med det utvalgene diskuterte på fellesmøtet. Å 

gjennomføre ett større fellesprosjekt vil gi kommunene mer kunnskap og bidra til å framskaffe viktig 

styringsinformasjon for alle tre kommunene, noe rådmennene ga uttrykk for vil være positivt for arbeidet i 

kommunene. 

 

Siden dette er et vertskommunesamarbeid vil det være kontrollutvalget i Sauherad som koordinerer og styrer 

arbeidet med forvaltningsprosjektet, i dialog med de to andre utvalgene. Det blir holdt fellesmøter ved 

presentasjon av prosjektrapportene, og ellers om det skulle være behov.  

 
Når prosjektet er avsluttet må det enkelte kontrollutvalget «gjøre opp status» på hvor mange timer de har til 

gode til forvaltningsrevisjon i slutten av planperioden, og hva de vil benytte disse til/om det er behov for 

ytterligere timer utover ramma. 

 

 
Vedlegg:  

1) Prosjektplan for fellesprosjekt frå TKR IKS, datert 30.03.2017 

2) Presentasjon av Midt-Telemark barnevernstjeneste, fra møte 29.03.2017 

 

Nome kontrollutvalg har handsama saken i møte 04.05.2017 sak 11/17 

 

Møtehandsaming 

Sekretariatet la frem bakgrunn for saken og saksopplysninger som beskrevet i saksframlegget til 

saken. Kontrollutvalget fattet vedtak i saken, som det ble enighet om i fellesmøtet 29.03.2017. 

Rådmann Bjørn G. Andersen var tilstede i saken. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Nome kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt på Midt-Telemark barnevernstjeneste 

i tråd med oppdatert prosjektplan fra Telemark kommunerevisjon IKS, datert 30.03.2017.  

 

Sauherad kommune v/kontrollutvalget koordinerer og styrer prosjektet på vegne av Nome 

kontrollutvalg.  

 

Det er en forutsetning for bestillingen at alle tre kommunene bestiller dette fellesprosjektet, og at 

kostnadene fordeles mellom de tre samarbeidskommunene. 

 

 
 

 

RETT UTSKRIFT 

DATO 4.mai.2017 
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Utarbeidet dato: 

 

30.3.17/ahs 

Prosjekt: 
750 015 
Barnevern og forbyggende arbeid i 
Midt-Telemark 
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Prosjektplan 

1. Bakgrunn, bestilling og formål  

Kontrollutvalgene i Bø, Sauherad og Nome diskuterte tre alternative prosjektplaner om 

forvaltningsrevisjon om barnevern og forebyggende arbeid på felles kontrollutvalgsmøte 29. 

mars. Kontrollutvalgene ble enige om at de ønsket alle problemstillingene i alle tre planene 

besvart, og at de ønsket fellesrapporter og ikke rapporter per kommune. Kontrollutvalgene 

er innforstått med at ressursbruken per kommune vil være større enn ett normalprosjekt.  

 

2. Problemstilling/vinkling  

Delrapport 1 

Ressurser og økonomi 

 Hvordan er ressurssituasjonen i barneverntjenesten? 

 Har barnevernstjenesten god økonomistyring? 

 

Saksbehandling og tiltak 

 I hvilken grad har barnevernet tiltak for å sikre at saksbehandlingen er i samsvar med 

gjeldende regelverk? 

 I hvilken grad følger barnevernet opp barn med tiltak? 

 

Delrapport 2 

Forebyggende arbeid i barnevernet og i kommunene 

 I hvilken grad arbeider kommunen systematisk med forebyggende innsats rettet mot barn og 

unge? 

 

Meldingsplikten 

 I hvilken grad har kommunen tiltak som sikrer at mistanker om omsorgssvikt blir meldt til 

barnevernstjenesten? 

 

 

3. Avgrensning  

Det kan være behov for å avgrense prosjektet mhp. tid og omfang.  
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4. Kilder for revisjonskriterier/revisjonskriterier  

Fremgår i prosjektplanene for prosjektalternativene. 

 

5. Metode 

Fremgår av prosjektplanene for prosjektalternativene. 

 

6. Oppstart og leveranse  

Framdriftsplan 

 Oppstart august 2017. 

 Levering Delrapport 1 – desember 2017.  

 Levering Delrapport 2 – mars 2018. 

 

 

Ressursbruk 

Anslag delrapport 1 – tilsvarende 1,5 normalprosjekt 

Anslag delrapport 2- tilsvarende 2,5 normalprosjekt 

 

Totalt for hele bestillingen – tilsvarende 4 normalprosjekt fordelt på tre kommuner 
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Fra: Ingebjørg Liland 
Sendt: 9. april 2017 21:32 
Til: Beate Marie Dahl Eide 
Emne: Melding om vedtak - frå Bø kontrollutval 
Vedlegg: Saksprotokoll KU-BØ, 05042017, Sak 17-17, Bestilling av 

forvaltningsrevisjonsprosjekt Midt-Telemark barnevernssamarbeid  - Bø 
kommune.pdf 

 
Til Sauherad kontrollutvalg. 
 
Bø kontrollutvalg behandlet i sitt møte 5.4.2017 sak 1717 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
Midt-Telemark barneverntjensete. Følgende vedtak ble fattet: 
 

 

Bø kontrollutval bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt på Midt-Telemark barneverntjeneste i 

tråd med oppdatert prosjektplan frå Telemark kommunerevisjon IKS, datert 30.03.2017.  

Sauherad kommune v/kontrollutvalet koordinerar og styrer prosjektet på vegne av Bø 

kontrollutval.  

 

Det er ein føresetnad for bestillinga at alle tre kommunane bestiller dette fellesprosjektet, og at 

kostnadane vert fordelt mellom dei tre samarbeidskommunane. 
 
Mvh Ingebjørg Liland 
Tlf: 47034560 
E-post: ingebjorg.liland@temark.no 
www.temark.no  
----------------------------------------- 

Temark 

Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/03756 
Arkivkode  
Saksbehandler Beate Marie Dahl Eide 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Bø kontrollutval 05.04.2017 17/17 

 

 

 

Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt Midt-Telemark barnevernssamarbeid  - Bø kommune 

 

 

Bø kontrollutval har handsama saken i møte 05.04.2017 sak 17/17 

 

Møtehandsaming 

Kontrollutvalet diskutera saka i møtet. Namnet Midt- Telemark barnevernssamarbeid er feil. 

Det skal være Midt- Telemark barneverntjeneste.   

 

 

Votering 

Samrøystes.  

 

Vedtak  

Bø kontrollutval bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt på Midt-Telemark barneverntjeneste i 

tråd med oppdatert prosjektplan frå Telemark kommunerevisjon IKS, datert 30.03.2017.  

 

Sauherad kommune v/kontrollutvalet koordinerar og styrer prosjektet på vegne av Bø 

kontrollutval.  

 

Det er ein føresetnad for bestillinga at alle tre kommunane bestiller dette fellesprosjektet, og 

at kostnadane vert fordelt mellom dei tre samarbeidskommunane. 
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Midt-Telemark barneverntjeneste
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Organisering av barneverntjenesten

Midt-Telemark barneverntjeneste

Barnevernleder
Tone Sissel 

Hübenbecker

Merkantil

Susie
Bakaas

Nils Tore 
Dale

Fagleder/nestleder 
Anne Storhaug

Mottak/Und
ersøkelse

Anja D. 
Skårdal

Heidi S. 
Berge

Anette 
Jakobsen

May-Brit 
Follegg

Tiltak

Ragnhild 
Seiersten

Inger D. 
Frøland

Ragnhild I 
Svihus

Stine 

Slaaen

Mariann 
Brekka

Tove F 
Garvik

May-Britt 
Haugen

Barn under 
omsorg

Turid 
Torjussrød

Hanna 
Marie 

Nymoen

Bjørg 
Kaasa

Elin Kisfoss

Nina 
Søråsdekk

an

Maren 
Kranstad
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Årsverk er stillinger pr 01.03.2017

Årsverk

01.03.2017 – totalt 16,50 + 2,20

Midt-Telemark 
barneverntjeneste 

Ledelse: 2,00

Totalt: 16,50 

Merkantil 

1,50

Undersøkelse 

3, 00 + 0,60 

Tiltak 

Saksbeh: 3,90+1,10 
Tiltaksarbeid.:1,50

Fosterhjem 

4,60 + 0,50
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- å sikre at barn og 

unge som lever 

under forhold som 

kan skade deres 

helse og utvikling, får 

nødvendig hjelp og 

omsorg til rett tid

- å bidra til at barn 

og unge får trygge 

oppvekstvilkår

29.03.2017

Midt-Telemark barneverntjeneste

Formål:
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Status på arbeidet

2012 2013 2014 2015 2016

Bø 49 43 69 69 83

Nome 65 68 72 87 97

Sauherad 46 35 30 49 59

Totalt 160 146 171 205 239

29.03.2017

Midt-Telemark barneverntjeneste

Meldinger til barneverntjenesten:

2012 2013 2014 2015 2016

Bø 0 13 2 3 13

Nome 7 10 8 7 11

Sauherad 3 6 6 4 8

Totalt 10 29 20 14 32

Barneverntjenesten har hatt fristoverskridelser som fordeler seg slik:
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Status fortsettelse…

Barn med tiltak pr. 31.12.16 (inklusiv barn under omsorg og tiltak for ungdom over 18 år).

29.03.2017

Midt-Telemark barneverntjeneste

2012 2013 2014 2015 2016

Bø 18 18 17 18 20

Nome 21 21 30 30 29

Sauherad 9 13 12 11 13

Totalt 48 52 59 59 62

Barn i fosterhjem pr. 31.12.16:

I tillegg kommer de barna som bor på hybel eller er akuttplasserte i beredskapshjem.

2012 2013 2014 2015 2016

Bø 61 64 51 49 68

Nome 105 96 49 63 58

Sauherad 51 40 23 25 36

Totalt 217 200 123 137 162

2016: 45 av 162 tiltak er foreldreveiledning 
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Journalføring av dokumenter:

.

29.03.2017

Midt-Telemark barneverntjeneste

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Inngående
3285 2771 3005 3180 4444 5097 4630

Utgående 2233 2565 2724 2567 3425 3348 3968

Totalt 5518 5336 5729 5747 7869 8445 8598

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Notater 168 187 173 168 343 487 590
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Forebyggende arbeid:

.

29.03.2017

Midt-Telemark barneverntjeneste

- Tiltak for å styrke 

foreldreferdigheter

- Konflikter i hjemmet

- Tverrfaglige møter på 

alle skoler og 

barnehager

- Personalmøter

- Samarbeid med 

flyktningetjenesten

- Samarbeid med andre 

tjenester i enkeltsaker

- Anonyme drøftinger

- Opplæring av ansatte til 

å oppdage omsorgssvikt
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Utfordringer

 Mange meget alvorlige saker
 Vold, seksuelle overgrep, trakassering

 Brudd i fosterhjem

 Saker i fylkesnemnda og tingretten

 Mange samarbeidspartnere og tiltaks-arbeidere

 Store avstander

 Skjer ofte uforutsette ting

 Stort arbeidspress
 Tidspress

 Mye en ikke får gjort

 Nedprioritere saker

 Forventninger

29.03.2017

Midt-Telemark barneverntjeneste
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. Lokaler
 Ikke tilrettelagt for å utføre jobben

 Brudd taushetsplikten

 Energitap

 Arkiv

 Leter etter dokumenter

 IKT

 Datautstyr som ikke fungerer

 Tidkrevende

 Utsettes for trusler og vold

 Vold, verbalt, trakassering etc

 Personangrep 

 Anmeldelser

 Medieoppslag
 Uthengt

 Generelt og konkret mot barnevernet

29.03.2017

Midt-Telemark barneverntjeneste
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Midt-Telemark 

barneverntjeneste 

har mange 

ansatte med stort 

engasjement!

29.03.2017

Midt-Telemark barneverntjeneste
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Arkivsak-dok. 17/06495-2 
Saksbehandler Beate Marie Dahl Eide 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 15.05.2017 

 

 

 

   

 

 

Bestilling av forvaltningsrevisjon (selskapskontroll) - Gjennomføring 

av virksomhet – selvkost og ressursbruk i Irmat AS - Sauherad 

kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Sauherad kontrollutvalg bestiller selskapskontroll, gjennomført som forvaltningsrevisjon, ihht. vedtatt 

plan for selskapskontroll 2016-2019, med tema "Gjennomføring av virksomhet – selvkost og ressursbruk 

i Irmat AS" fra Telemark kommunerevisjon IKS (TKR). 

 

TKR bes utarbeide forslag til kostnadsfordeling i forbindelse med prosjektplanen som legges frem for 

kontrollutvalgene som bestiller prosjektet.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kommunelova § 77 nr. 5 og kontrollutvalgsforskrifta § 13 slår fast at kontrollutvalget skal se til  

at det er kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskap og at det er en plan for 

gjennomføring av selskapskontroll.  Plan for selskapskontroll for Sauherad kommune 2016 – 2019 

ble vedtatt i tråd med kontrollutvalgets innstilling i kommunestyret. 

 
Kontrollutvalget i Bø har gjort vedtak om å bestille selskapskontroll, gjennomført som 

forvaltningsrevisjon, som gjelder selvkost og ressursbruk i selskapet Irmat AS, og har henvendt seg til de 

øvrige eierkommunene i Irmat AS med henstilling om å delta i prosjektet. 

 

Sekretariatet legger med dette frem saken for kontrollutvalget. 

 

Saksopplysninger: 
Irmat AS er et heleid kommunalt selskap, og har sitt hovedsete i Notodden kommune. Eierandelene 

fordeler seg slik mellom kommunene: Notodden 52,3 %, Bø 21,7 %, Sauherad 18,8 % og Hjartdal 7,2 %. 

 

Selskapets formål er å være det ledende avfallsselskap i regionen og bli oppfattet som det naturlige valg 

for mottak og viderehåndtering av alt avfall.  

 

Irmat AS er ansvarlig for å levere renovasjonstjenester til kommunens innbyggere. Det ble gjennomført 

selskapskontroll retta mot selskapet i 2008/2009, med anbefalinger til både eierkommunene og selskapet. 

Irmat AS er ansvarlig for håndtering av avfall fra husholdninger i kommunen, noe som er en lovpålagt 

tjeneste som kommunen skal sørge for. Irmat AS håndterer også avfall fra næringsvirksomhet, noe som 
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skjer i konkurranse med andre. Håndtering av avfall fra husholdninger skal skje til selvkost og i samsvar 

med regler for avfallshåndtering etter forurensingslova og avfallsforskrifta. I slik virksomhet kan det være 

risiko for at tjenestetilbudet ikke er i samsvar med fastsette mål, og det kan være risiko når det gjelder 

kostnadsnivå, selvkostberegninger, anskaffelser og kryss-subsidiering.  

 

Vedtatt plan for selskapskontroll (i alle eierkommunene) trekker frem forvaltningsrevisjon i Irmat AS 

som et aktuelt prosjekt i planperioden. Det står i plan for forvaltningsrevisjon at dette er en revisjon som 

bør gjennomføres i samarbeid med de andre eierne. Det er vanligvis kontrollutvalget i 

hovedkontorkommunen, i dette tilfellet Notodden, som iverksetter selskapskontroll. I dette tilfellet mottok 

kontrollutvalget i Bø en henvendelse fra Bø Miljøstasjon AS med påstander om kryss-subsidiering. Og i 

tillegg har administrasjonen i Bø kommune gitt tilbakemelding om at det er aktuelt med en 

selskapskontroll av IRMAT AS og at en aktuell problemstilling da ville være håndtering av næringsavfall. 

Med det som bakgrunn har kontrollutvalget i Bø vedtatt å igangsette en forvaltningsrevisjon, men ønsker 

å gjennomføre denne sammen med de øvrige eierkommunene. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
En forvaltningsrevisjon vil undersøke om Irmat AS overholder gjeldende krav og retningslinjer for 

beregning av og dokumentasjon av selvkost. Forbud mot kryss-subsidiering er en del av det. Det kan også 

være aktuelt å undersøke om fakturering ut til innbyggerne er i samsvar med gjeldende krav, enten fra 

IRMAT eller fra den enkelte kommune, basert på «regning» fra IRMAT. Dette vil bli nærmere vurdert i 

en prosjektplan. 

 

Forvaltningsrevisjon i selskap dekkes ikke av det faste driftstilskuddet til TKR, og det faktureres derfor 

når rapporten sendes til kontrollutvalget. Revisjonen har åpnet for at kontrollutvalg som ønsker det kan 

bytte forvaltningsrevisjon i selskap mot driftstilskuddsfinansierte forvaltningsrevisjonstimer. Da 

faktureres ikke kommunen ekstra, men får da tilsvarende mindre av «ordinær» forvaltningsrevisjon av 

kommunen innenfor driftstilskuddet. 

 

Revisjonen kan fakturere dette på den måten kontrollutvalgene ønsker det. Forvaltningsrevisjon i selskap 

koster gjerne 150 000-200 000, avhengig av tema og problemstillinger. Revisjonen vil komme med 

forslag til kostnadsmodell og gi et pristilbud når de leverer prosjektplanen. Pristilbudet vil normalt være 

en fastpris, basert på forventa timebehov. Fordeling av kostnadene er opp til kontrollutvalgene å bli enige 

om. Enkelte ganger har kostnaden blitt fordelt etter eierprosent. Revisjonen opplyser at dette kan gi 

urimelige utslag dersom eierprosentene er forskjellige, f.eks. om en kommune har mye lavere eierprosent 

enn de andre. I så tilfelle kan det gi en god løsning at en del av samlet timeressurs til prosjektet (f.eks. 

50%) fordeles flatt mellom kommunene, og resten fordeles etter eierprosent.  

 

Revisjonen opplyser videre at en forvaltningsrevisjon av selvkost i IRMAT kan igangsettes i oktober/ 

november og leveres på nyåret 2018. Prosjektplan kan legges fram for kontrollutvalgene over sommeren. 

 

Med bakgrunn i henvendelsen fra Bø kontrollutvalg og vedtatt plan for selskapskontroll for Sauherad 

kommune 2016-2019 anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet 

«Gjennomføring av virksomhet – selvkost og ressursbruk i IRMAT". 

 

 

 

Vedlegg:  

1) Melding om vedtak i Bø kontrollutvalg 05.04.2017, KU-sak 8/17 

2) Saksprotokoll Bø kontrollutvalg 05.04.2017, KU-sak 8/17 
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Fra: Ingebjørg Liland 
Sendt: 9. april 2017 21:00 
Til: Kirsti Torbjørnson; Beate Marie Dahl Eide; Marianne Lundeberg; TFK-Post-

tkr 
Emne: Bestilling av plan for forvaltningsrevisjon i selskap.  
Vedlegg: Saksprotokoll KU-BØ, 05042017, Sak 8-17, Påstand om kryss-subsidiering – 

IRMAT .pdf 
 
Bø kontrollutvalg behandlet i sitt møte 5.4.2017 sak 8/17 Påstand om krys-subsidiering – IRMAT. 
Følgende vedtak ble fattet:  
 

 
Kontrollutvalet tek rådmannen si utgreiing til førebels orientering.  

 

Bø kontrollutval ynskjer med dette å bestille forvaltningsrevisjon iht. vedteken plan for  

selskapskontroll 2016-2019, med tema "Gjennomføring av verksemd – sjølvkost og ressursbruk i 

IRMAT" frå Telemark kommunerevisjon IKS (TKR).  

Kontrollutvalet i Bø kommune inviterer dei andre eigarkommunane med til å delta i 
forvaltningsrevisjonsprosjektet. TKR utarbeider forslag til kostnadsfordeling i samband med 
behandling av prosjektplanen. 
 
 
Vedlegg: 

- Saksprotokoll 
 
Mvh Ingebjørg Liland 
Tlf: 47034560 
E-post: ingebjorg.liland@temark.no 
www.temark.no  
----------------------------------------- 
Temark 
Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/03055 
Arkivkode  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Bø kontrollutval 05.04.2017 8/17 

 

 

 

Påstand om krys subsidiering – IRMAT  

 

 

Bø kontrollutval har handsama saken i møte 05.04.2017 sak 8/17 

 

Møtehandsaming 

Ole Morten Aasgrav opplyser i møtet at han er svoger til Hans Olav Bakås i Bø Miljøstasjon og 

derfor usikker på sin habilitet i saka.  Det blei bedt om bistand frå sekretariatet for å vurdere 

hans habilitet. Kontrollutvalet konkludera med at han er inhabil i saka. Dette fyljer av 

forvaltningslova § 6b. Sida spørsmålet om habilitet kom opp i møtet var det ikkje kalla inn vara 

i saka.  

 

Kommunalsjef teknisk Vidar Lofthus, daglig leiar i IRMAT Stein Asmundsen, styreleiar i 

IRMAT Eivind Ecbo og Hans Olav Bakås frå Bø Miljøstasjon greia ut og svara på spørsmål om 

saka. 

 

Votering 

Samrøystes. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalet tek rådmannen si utgreiing til førebels orientering.  

 

Bø kontrollutval ynskjer med dette å bestille forvaltningsrevisjon iht. vedteken plan for 

selskapskontroll 2016-2019, med tema "Gjennomføring av verksemd – sjølvkost og ressursbruk 

i IRMAT" frå Telemark kommunerevisjon IKS (TKR). 

 

Kontrollutvalet i Bø kommune inviterer dei andre eigarkommunane med til å delta i 

forvaltningsrevisjonsprosjektet. TKR utarbeider forslag til kostnadsfordeling i samband med 

behandling av prosjektplanen. 
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Arkivsak-dok. 17/00973-5 
Saksbehandler Beate Marie Dahl Eide 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 15.05.2017 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt i møte 15.05.2017 - Sauherad kontrollutvalg 
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