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Møteinnkalling  
 

Sauherad kontrollutvalg 

 
Dato: 03.04.2017 kl. 10:00  
Møtested: Kommunestyresalen, Akkerhaugen  
Arkivsak: 17/00971  
Arkivkode: 033   

 

 
Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide på e-post: beatemarie.dahleide@temark.no eller 

mobil 91739893. 
 

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 

forbindelse med misligheter 
8 

11/17 17/00973-3 Eventuelt i møte 03.04.2017 - Sauherad kontrollutvalg 12 

    

 

 

Tilleggssak 12/17 «Sauherad kommunes årsregnskap og årsberetning 2016 – kontrollutvalgets 

uttalelse» ettersendes når saken er klar. 

 

Vedlegg til «Godkjenning av møteprotokoll fra møte 29.03.2017» ettersendes når møtet er 

avholdt/protokollen er klar. 
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Assisterende rådmann/kommunalsjef Mona Slaaen vil orientere i sak 10/17. 

 

Rådmann Åse Egeland/stedfortreder og revisor Aud Lie Solheim orienterer i sak 12/17.  

 

 

 
Sakene legges også ut på www.temark.no.  

 

 

 

Akkerhaugen/Bø, 28.03.2017 

 

 

 

 

For kontrollutvalgsleder 

Helge Aarnes  

 

 
Beate Marie Dahl Eide  

Utvalgssekretær 

 

  

http://www.temark.no/
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Møteinnkalling 

2/17 Godkjenning av møteinnkalling 03.04.2017 

 
Arkivsak-dok. 17/00971-11 

Arkivkode.  033  

Sakshandsamar Beate Marie Dahl Eide 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 03.04.2017 2/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkalling til møte 03.04.2017 godkjennes. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Møteinnkallingen til møte 03.04.2017 legges med dette frem for godkjenning. 

 

 

 
Vedlegg:  

1) Møteinnkalling 03.04.2017 
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Møteprotokoll 

2/17 Godkjenning av møteprotokoll fra møte 28.02.2017 

 
Arkivsak-dok. 17/00971-9 

Arkivkode.  033  

Sakshandsamar Beate Marie Dahl Eide 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 03.04.2017 2/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteprotokoll fra møte 28.02.2017 godkjennes. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Møtereferat fra møte 28.02.2017 legges med dette frem for godkjenning. 
 

 

 

 
Vedlegg:  

Møteprotokoll fra møte 28.02.2017 
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3/17 Godkjenning av møteprotokoll fra møte 29.03.2017 

 
Arkivsak-dok. 17/00971-10 

Arkivkode.  033  

Sakshandsamar Beate Marie Dahl Eide 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 03.04.2017 3/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteprotokoll fra møte 29.03.2017 godkjennes. 

 

 

Saksopplysninger: 

Møteprotokoll fra møte 29.03.2017 legges med dette frem for godkjenning. 

 

 

 
Vedlegg:  

Møteprotokoll fra møte 29.03.2017 
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Saker til behandling 

9/17 Referatsaker i møte 03.04.2017 - Sauherad kontrollutvalg 

 
Arkivsak-dok. 17/00977-3 

Arkivkode.  033  

Sakshandsamar Beate Marie Dahl Eide 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 03.04.2017 9/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Følgende punkter tas 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. 

 

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. 

 

7) Annet(?)  

 

 

 
Vedlegg:  

1) Referat fra valgnemnda 20.03.2017 

2) Innkalling til generalforsamling IRMAT AS 06.06.2017 

 

Vedlegg til sak 
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10/17 Sauherad kommunes rutiner og kontrollutvalgets ansvar i forbindelse 

med misligheter 

 
Arkivsak-dok. 17/01585-3 

Arkivkode.  210  

Sakshandsamar Beate Marie Dahl Eide 

 

 

Saksgang 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. 
 

 

Bakgrunn for saken: 
I henhold til Revisjonsforskriften § 3 skal revisor gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke 

misligheter og feil. Videre går det frem av forskriften at dersom det konstateres misligheter ved revisjon, 

eller på annen måte, skal revisor straks sende foreløpig innberetning til kontrollutvalget. Når 

saksforholdet er nærmere klarlagt skal revisor sende endelig innberetning til kontrollutvalget. Revisor 

skal sende kopi av innberetningen til rådmann.  

 

Med bakgrunn i kontrollutvalgets og revisjonens ansvar og plikter i henhold til Revisjonsforskriften § 3, 

samt fokuset på å bidra til forbedring innenfor området, er rådmannen bedt om å redegjøre for følgende:  

- Sauherad kommunens rutiner og praksis når det gjelder misligheter og andre straffbare forhold begått av 

ansatte.  

- Hva som gjøres for å gjøre rutinene tilstrekkelig kjent for ansatte og implementert i den enkelte 

sektor/etat, herunder hva som gjøres for å sikre likebehandling av ansatte.  

- Omfanget av slike saker i Sauherad kommune.  

 

 

Saksopplysninger: 
Riksrevisjonen har i en presentasjon på nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon tilbake i 2010 definert 

en mislighet slik:  

 

"En bevisst handling, begått av en eller flere personer innen ledelsen, av personer som har 

overordnet ansvar for styring og kontroll, av ansatte eller av andre, som innebærer uredelighet 

for å oppnå en urettmessig eller ulovlig fordel.” 

 

Forhold som vanligvis er til stede ved misligheter – mislighetstriangelet – med eksempler 

relevante for offentlig sektor (Kilde: Informasjonsskriv 3/2014 – Revisors oppgaver knyttet til 

misligheter ved revisjon av regnskaper i kommunal sektor). 
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Insentiv eller press (som utøves på eller oppfattes som utøvd på ledelsen eller ansatte og gir dem motiv til 

å begå misligheter) – ansatte i offentlig sektor er ofte under press for å yte tjenester av høy kvalitet med 

få ressurser og innenfor budsjett. Dette kan være særlig relevant i vanskelige økonomiske situasjoner 

hvor det oppstår press for å opprettholde brukeravgifter og skattesatser, noe som gir insentiver for å 

overvurdere inntekter og undervurdere kostnader. Det kan også finnes insentiver for å bruke opp 

budsjettet før regnskapsårets slutt.  

 

Mulighet (karakteristiske trekk eller omstendigheter som øker risikoen for at det begås misligheter i en 

enhet) – en vanskelig rekrutteringssituasjon eller mangel på tilstrekkelig kvalifiserte medarbeidere kan 

være mer utbredt i offentlig sektor. Slike situasjoner kan ofte føre til mangler i internkontroll og således 

skape muligheter for å begå misligheter. Den utstrakte forekomsten av mange kontanttransaksjoner med 

lav verdi i visse enheter i offentlig sektor, for eksempel kontanttransaksjoner på politistasjoner eller 

helseinstitusjoner, kan bidra til å øke disse risikoene. Selv om pengebeløpene er små, kan slike 

situasjoner føre til brudd på offentlig tillit, forventninger og ansvarlighet.  

 

Rettferdiggjørelse eller holdning (atferd, karakter eller etiske verdier som tillater personer å 

rettferdiggjøre sine motiver for å begå misligheter) – det generelt lavere lønnsnivået i offentlig 

sektor sammenlignet med privat sektor kan få ansatte til å tro at det kan rettferdiggjøre misbruk 

av midler. Som ovenfor kan dette medføre brudd på prinsipper om offentlig tillit, forventninger 

og ansvarlighet. 

 

 
Aktuelle mislighetstyper:  

 Underslag ((Strl. §§§ 324,325,326) tilegner seg en løsøregjenstand han besitter, men som helt 

eller delvis tilhører en annen) – interne misligheter  

 Utroskap ((Strl. §§ 390,391) forsømmer en annens anliggender som han styrer eller har tilsyn 

med)) –interne misligheter  

 Korrupsjon ((Strl. §§ 387,388) krever, mottar eller aksepterer/gir eller tilbyr en urettmessig 

fordel) –interne og eksterne misligheter  

 Bedrageri ((Strl. §§§§ 371,372,373,374) fremkaller, styrker eller utnytter en villfarelse/bruk av 

uriktig eller ufullstendig opplysning)) – eksterne misligheter  

 Tyveri ((Strl. §§§ 321,322,323) borttar eller medvirker til å bortta en gjenstand som helt eller 

delvis tilhører en annen)) – eksterne misligheter  

Mulighe

t 
Insentiv/press  

 

Rettferdiggjørelse/holdnin

g 
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I løpet av de siste årene har kontrollutvalget i Sauherad kommune kun blitt gjort kjent med et par saker 

som faller inn under definisjonen av mislighetssaker. Det kan enten skyldes at slike handlinger ikke har 

funnet sted eller at saker har blitt er håndtert administrativt i kommunen, uten at revisor eller 

kontrollutvalget har blitt orientert. Det kan også skyldes at rutinene for håndtering av økonomiske 

misligheter og andre straffbare forhold ikke har vært tilstrekkelig kjent blant kommunens ansatte.  

 

Eksempler på saker som kan forekomme:  

 Tyveri av medikamenter fra institusjoner  

 Tyveri fra beboere ved institusjoner  

 Uriktig føring av timelister  

 Tyveri fra arbeidssted  

 Misbruk av kommunens drivstoffkort  

 Personalmessige forhold – salg av tjenester til kommunen fra eget enkeltmannsforetak  

 
Konsekvensene av misligheter for kommunen:  

Tap av verdier tilhørende virksomheten (og offentlig sektor) og potensielt erstatningsansvar  

Redusert måloppnåelse i budsjettgjennomføringen, og potensielt redusert velferd for befolkningen  

Redusert arbeidsmiljø internt i virksomheten og potensielt redusert velferd og produktivitet  

Tap av omdømme for virksomheten og offentlig sektor  

Misligheter kan eskalere/” smitte”  

 

Det er viktig å understreke at administrasjonen har plikt til å varsle revisjonen (som videre skal varsle 

kontrollutvalget) i de tilfeller hvor det avdekkes misligheter.  

Hovedansvaret for å forebygge og avdekke misligheter ligger både hos dem som har overordnet 

ansvar for styring og kontroll i enheten, og hos ledelsen (rådmann). Kravene til revisor i 

oppgaven med å bidra gjennom revisjonen til å forebygge og avdekke misligheter er omfattende 

og dekker alle faser i revisjonen. Se vedlagt "Informasjonsskriv 3/2014 – Revisors oppgaver 

knyttet til misligheter ved revisjon av regnskaper i kommunal sektor" utgitt av NKRFs 

Revisjonskomite 25.09 2014. 

 
Videre fremgår det av kontrollutvalgsboken hvilket ansvar kontrollutvalget har i forbindelse med 

misligheter. Der går det frem at revisor skal vurdere risikoen for misligheter i fylkeskommunen, og skal 

gjøre seg kjent med hvilke kontrolltiltak fylkeskommunen har iverksatt for å hindre og avdekke 

misligheter. Som en del av oppfølgingen av revisjonen bør kontrollutvalget påse at revisor har vurdert 

risikoen for misligheter.  

 

Det fremgår videre at dersom revisor mistenker at det har forekommet misligheter, bør dette rapporteres 

muntlig. Hvis det konstateres at det har forekommet misligheter, skal revisor straks sende en skriftlig 

foreløpig innberetning til kontrollutvalget. I den grad det er mulig, skal revisor undersøke forholdet 

nærmere, og etter endt undersøkelse sende endelig innberetning til kontrollutvalget. Rådmann skal ha 

kopi av den endelige innberetningen. Det er vanlig praksis at rådmann også mottar kopi av foreløpig 

innberetning.  

 

Det fremgår også at kontrollutvalget bør be om å bli orientert om revisors risikovurderinger og 

vurderinger av kommunens internkontroll for å følge opp revisors arbeid med misligheter. 

Dersom revisor har konstatert misligheter, bør kontrollutvalget sørge for å få forholdene belyst 

så godt som mulig og følge opp administrasjonens håndtering av de innrapporterte mislighetene. 

 
Kontrollutvalget er på mange måter prisgitt revisjonens løpende arbeid og derfor begrenses 

kontrollutvalgets ansvar i forbindelse med misligheter seg til at kontrollutvalget har et påseansvar og ikke 

et direkte operativt ansvar. Kontrollutvalget skal etterspørre og kontrollere at rådmann og/eller revisjon 
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følger dette opp. For å følge opp revisors arbeid med misligheter kan kontrollutvalget be om å bli 

orientert om revisors risikovurderinger og vurderinger av kommunens internkontroll, dersom det er 

ønskelig. I tillegg til at kontrollutvalget er avhengig av å bli informert fortløpende om enkeltsaker.  

 

Kontrollutvalget kan likevel forebygge og avdekke økonomiske misligheter og andre straffbare forhold 

ved å ha fokus på følgende forebyggende tiltak:  

 Bidra til å skape en virksomhetskultur som preges av ærlighet og etisk atferd  

 Fokus på internkontroll  

 Bidra til at kommunens rutiner for økonomiske misligheter og andre straffbare forhold begått av 

ansatte er kjent i hele organisasjonen  

 Sette korrupsjon på dagsordenen  

 

Assisterende rådmann/kommunalsjef Mona Slaaen møter i kontrollutvalget for å orientere om 

kommunens rutiner og omfanget av slike saker i kommunen. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å be om å få en årlig sak fra rådmannen med en årsoversikt over 

økonomiske uregelmessigheter og misligheter. Det at kontrollutvalget ber om å få forelagt en årlig 

oversikt kan bidra til en bevisstgjøring i hele organisasjonen, i tillegg til å sikre kravene i forskriften om 

at revisjonen og kontrollutvalget skal bli underrettet om økonomiske uregelmessigheter og misligheter.  

 

Sekretariatet anbefaler videre at 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.  

 

Til slutt anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget fortsetter med å ha fokus på forebyggende 

tiltak for å forhindre økonomiske misligheter og andre straffbare forhold begått av ansatte. 

 

 
Vedlegg:  

- Informasjonsskriv 3/2014 – Revisors oppgaver knyttet til misligheter ved revisjon av regnskaper i 

kommunal sektor  

 

 

Vedlegg til sak 
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11/17 Eventuelt i møte 03.04.2017 - Sauherad kontrollutvalg 

 
Arkivsak-dok. 17/00973-3 

Arkivkode.  033  

Sakshandsamar Beate Marie Dahl Eide 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 03.04.2017 11/17 
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