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5/17 Godkjenning av møteinnkalling 21.11.2017 - 17/00970-34 Godkjenning av møteinnkalling 21.11.2017 : Godkjenning av møteinnkalling 21.11.2017

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00970-34
Marianne Lundeberg

Saksgang

Møtedato

Notodden kontrollutvalg

21.11.2017

Godkjenning av møteinnkalling 21.11.2017
Forslag fra sekretariatet:
Møteinnkalling 21.11.2017 godkjennes.

Saksopplysninger:
Møteinnkalling 21.11.2017 legges frem for godkjenning.

Vedlegg:
- Møteinnkalling 21.11.2017.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00970-35
Marianne Lundeberg

Saksgang

Møtedato

Notodden kontrollutvalg

21.11.2017

Godkjenning av protokoll 02.10.2017
Forslag fra sekretariatet:
Protokoll 02.10.2017 godkjennes.

Saksopplysninger:
Protokoll 02.10.2017 legges frem for godkjenning.

Vedlegg:
- Protokoll 02.10.2017
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Møteprotokoll
Notodden kontrollutvalg
Dato:
Sted:
Arkivsak:

02.10.2017 kl. 10:00
Notodden kommunehus, Samfunnsalen
17/00970

Til stede:

Leder Karin Follerås, medlem Bjarne Bakken, medlem Anne Solberg,
sekretær Marianne Lundeberg, oppdragsrevisor Elizabeth Kasin.

Møtende
varamedlemmer:

Magne Gravningen, Gunvor Strand

Forfall:

Sveinung Hesjedal, Odd-Arne Thorbjørnsen

Andre:

TKR IKS v/Gerd Smedsrud,
Irmat AS v/ Daglig leder Stein Asmundsen og styreleder Eivind Eckbo,
økonomisjef, Martin Brenne.

Protokollfører:

Marianne Lundeberg

Sakskart

Side
Møteinnkalling

4/17

17/00970-26

Godkjenning av møteinnkalling

3
Møteprotokoll

4/17

17/00970-27

Godkjenning av protokoll 21.06.2017

4
Saker til behandling

20/17

17/05843-8

Orientering fra Irmat AS

5

21/17

17/05843-6

Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon "Gjennomføring av virksomhet –
selvkost og ressursbruk i Irmat AS" -Notodden kommune

6
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22/17

17/13655-2

Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 - Notodden
kommune

7

23/17

17/13657-2

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors
uavhengighet i forhold til Notodden kommune

8

24/17

17/13659-1

Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - Notodden kommune

9

25/17

17/00976-6

referatsaker 02.10.2017

10

26/17

17/00974-10

eventuelt 02.10.2017

11

Notodden, 02.10.2017

Kontrollutvalgsleder

Sekretær

Karin Follerås

Marianne Lundeberg
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Møteinnkalling

4/17 Godkjenning av møteinnkalling
Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
02.10.2017

Forslag fra sekretariatet:
Møteinnkalling 02.10.2017 godkjennes.
Møtehandsaming
Møteinnkalling 02.10.2017 ble lagt frem for godkjenning.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Møteinnkalling 02.10.2017 godkjennes
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Saknr
4/17

5/17 Godkjenning av protokoll 02.10.2017 - 17/00970-35 Godkjenning av protokoll 02.10.2017 : Protokoll Notodden kontrollutvalg 02.10

Møteprotokoll

4/17 Godkjenning av protokoll 21.06.2017
Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
02.10.2017

Saknr
4/17

Forslag fra sekretariatet:
Protokoll 21.06.2017 godkjennes.
Møtehandsaming
Protokoll 21.06.2017 ble lagt frem for godkjenning. Endring: møtet fant sted på Haugmotun
ikke på Formannskapssalen.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Protokoll 21.06.2017 godkjennes.

4

5/17 Godkjenning av protokoll 02.10.2017 - 17/00970-35 Godkjenning av protokoll 02.10.2017 : Protokoll Notodden kontrollutvalg 02.10

Saker til behandling

20/17 Orientering fra Irmat AS
Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
02.10.2017

Saknr
20/17

Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.
Møtehandsaming
Kontrollutvalgene i kommunene Hjartdal, Notodden, Sauherad og Bø fikk en befaring ved Irmat
AS sitt avfallsanlegg på Goasholdtmyra fra 09:00 til ca 11:00.
Orientering om selskapet ble lagt frem på Notodden kommunehus, møterom samfunnsalen, av
Irmat AS v/ Daglig leder Stein Asmundsen, økonomisjef Martin Brenne og styreleder Eivind
Eckbo, etter befaringen.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Saken tas til orientering.
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21/17 Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon "Gjennomføring av virksomhet –
selvkost og ressursbruk i Irmat AS" -Notodden kommune
Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
02.10.2017

Saknr
21/17

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan - gjennomføring av virksomhet – selvkost og
ressursbruk i Irmat AS, som den foreligger.

Møtehandsaming
Kontrollutvalget fikk fremlagt prosjektplan «gjennomføring av virksomhet – selvkost og
ressursbruk i Irmat» og pristilbud på prosjektet i et fellesmøte med kontrollutvalgene i Bø,
Sauherad og Hjartdal.
Telemark kommunerevisjon IKS la frem prosjektplan på Notodden kommunehus, møterom
Samfunnsalen.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan - gjennomføring av virksomhet – selvkost og
ressursbruk i Irmat AS, som den foreligger, med tillegg av:
 hva har Irmat AS gjort innenfor forretningsutvikling inkludert området Grønn Vekst
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22/17 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 - Notodden
kommune
Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
02.10.2017

Saknr
22/17

Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.

Møtehandsaming
Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin la frem overordnet revisjonsstrategi 2017.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Saken tas til orientering.
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23/17 Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors
uavhengighet i forhold til Notodden kommune
Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
02.10.2017

Saknr
23/17

Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.

Møtehandsaming
Elizabeth Kasin la frem dokumentet «Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og
oppdragsrevisors uavhengighet i forhold til Notodden kommune».
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Saken tas til orientering.
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24/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - Notodden kommune
Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
02.10.2017

Saknr
24/17

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget innstiller følgende til Kommunestyret:
Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2018 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Notodden
kommune med en ramme på kr 1 800 000.

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

Møtehandsaming
Sekretariatet la frem forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Kontrollutvalget innstiller følgende til Kommunestyret:
Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2018 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Notodden
kommune med en ramme på kr 1 800 000.

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.
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25/17 referatsaker 02.10.2017
Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
02.10.2017

Forslag fra sekretariatet:
Sakene tas til orientering.
Møtehandsaming



Temark sin Høstkonferanse i Arendal 08.11.2017
Møtet 17.10 utgår. Neste møte er 21.11.2017

Votering
Enstemmig.
Vedtak
Sakene tas til orientering.
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Saknr
25/17
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26/17 eventuelt 02.10.2017
Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
02.10.2017

Saknr
26/17

Forslag fra sekretariatet:
Møtehandsaming
1. Kontrollutvalget ønsker sak om misligheter i neste møte, rådmannen skal innkalles i
saken.
2. Kontrollutvalget ønsker sak i nest møte om hvilke rutiner og retningslinjer Notodden
kommune har for å følge opp mobbing i skolene. Oppvekstsjef er ønsket i møtet.
3. Kontrollutvalget hadde oppe en sak i vår ang. salg av Nordbygda skole.
Kontrollutvalget ønsker en oppfølging av saken.
4. Kontrollutvalget rullerer plan for forvaltningsrevisjon i neste møte.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
1. Kontrollutvalget ønsker sak om misligheter i neste møte, rådmannen skal innkalles
i saken.
2. Kontrollutvalget ønsker sak i nest møte om hvilke rutiner og retningslinjer
Notodden kommune har for å følge opp mobbing i skolene. Oppvekstsjef er ønsket
i møtet.
3. Rådmann ønskes til kontrollutvalget for oppfølging av denne saken om salg av
Nordbygda skole.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/14794-1
Marianne Lundeberg

Saksgang

Møtedato

Notodden kontrollutvalg

21.11.2017

Kontrollutvalgets ansvar i forbindelse med misligheter - Notodden
Kommune
Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget tar forelagt sak om kontrollutvalgets ansvar i forbindelse med misligheter til orientering.
Kontrollutvalget anmoder rådmann 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 sak om møte- og arbeidsplan 2017 for kontrollutvalgene ble det foreslått å sette fokus på
kontrollutvalgene sitt ansvar i forbindelse med kommunens oppfølging av misligheter.
Med bakgrunn i det som er gjengitt ovenfor får kontrollutvalget forelagt en egen sak som belyser
kontrollutvalgets ansvar i forbindelse med misligheter, i tillegg til hva kontrollutvalget kan gjøre av
forebyggende tiltak.

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).

Insentiv/pres

Mogelegheit

Rettferdiggjøring/holdning
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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
I løpet av de senere årene har noen kontrollutvalget blitt gjort kjent med ulike saker som faller inn under
definisjonen av mislighetssaker. Eksempler på slike saker kan være:
 Tyveri av medikamenter fra institusjoner
 Tyveri fra beboere ved institusjoner
 Uriktig føring av timelister
 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”
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I 2016 ble det ikke innberettet noen saker om økonomiske uregelmessigheter og misligheter til
kontrollutvalget. Det kan skyldes at rutinene for håndtering av økonomiske misligheter og andre
straffbare forhold ikke har vært tilstrekkelig kjent blant kommunens ansatte. 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. Økt fokus fra kontrollutvalget kan bidra til å øke bevisthet og det igjen kan
bidra positivt til å forebygge misligheter knyttet til økonomien i kommunen og andre straffbare forhold
gjort av ansatte, samt at forhold som blir kjent rapporteres inn til revisjonen og kontrollutvalget.
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 kommunen, og skal gjøre
seg kjent med hvilke kontrolltiltak kommunen 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
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 informer fortløpende om enkeltsaker slik som
praksis er i dag.
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
 Bidra til aktivt medlemskap i Transparency International - sette korrupsjon på dagsordenen
Rådmann Svein Aannestad møter i kontrollutvalget for å redegjøre for Notodden kommune sine rutiner
for økonomiske misligheter og andre straffbare forhold gjort av ansatte.
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Vurdering fra sekretariatet:
Det at kontrollutvalget får forelagt saken og tar den opp med administrasjonen, 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 rådmann 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 å ha fokus på forbyggende tiltak for å
forhindre misligheter knyttet til økonomien i kommunen og andre straffbare forhold gjort av ansatte.

Vedlegg:
-Informasjonsskriv 3/2014 – Revisors oppgaver knyttet til misligheter ved revisjon av regnskaper i
kommunal sektor
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NKRFs REVISJONSKOMITÉ

Til
NKRFs medlemmer
Oslo, den 25.09 2014

INFORMASJONSSKRIV 3/2014 – REVISORS OPPGAVER KNYTTET
TIL MISLIGHETER VED REVISJON AV REGNSKAPER I
KOMMUNAL SEKTOR

0. Innledning
Revisor skal gjennom revisjonen å bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil.
Revisjonskomiteen har erfart at det er en del usikkerhet knyttet til hvor langt revisors
oppgaver og plikter på dette området går ved revisjon av regnskaper i kommuner og
fylkeskommuner.
Dette infoskrivet drøfter revisors oppgaver og plikter knyttet til misligheter ved revisjon av
regnskaper i kommunal sektor. I informasjonsskrivet fokuseres det særlig på følgende
spørsmål:
 Er det forventet av revisor å vurdere risiko for misligheter på andre områder enn
innenfor den økonomiske internkontrollen?
 Er det krav om økt aktsomhet fra revisor knyttet til misligheter ved revisjon av
kommuner?
 Gir revisors meldeplikt til kontrollutvalget etter revisjonsforskriften §§ 3 og 4 føringer
for regnskapsrevisjonen?
Revisjonskomiteen arbeider med å konkretisere innholdet i god kommunal revisjonsskikk. I
komiteens overordnede notat om bakgrunn og forutsetninger for god kommunal
revisjonsskikk for regnskapsrevisjon er misligheter trukket fram som et av områdene hvor
komiteen ønsker å bidra med avklaringer. Dette infoskrivet er resultatet av diskusjoner i
revisjonskomiteen og gir ikke en uttømmende redegjørelse for innholdet i god kommunal
revisjonsskikk på området. Innholdet i informasjonsskrivet kan påvirkes over tid med
bakgrunn av diskusjon i fagmiljøet.
Regnskapsrevisjon i kommunal sektor skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk, jf.
kommuneloven § 78. Nærmere om hva som ligger i god kommunal revisjonsskikk knyttet til
misligheter vil følge av:
- Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.
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-

ISA 240 «Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av
regnskaper»
ISSAI 1240 «Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon
av regnskaper»1

1. Revisors oppgaver og plikter etter lov og forskrift
1.1 Revisjonsforskriften om revisors oppgaver med misligheter
Revisors oppgaver og plikter knyttet til misligheter følger av forskrift om revisjon i
kommuner og fylkeskommuner (revisjonsforskriften). Revisor skal gjennom revisjonen bidra
til å forebygge og avdekke misligheter og feil, jf. revisjonsforskriften § 3 fjerde ledd.
Konstateres det misligheter ved revisjon, eller på annen måte, skal revisor iht. § 3 femte ledd
sende innberetning til kontrollutvalget. Misligheter skal iht. § 4 rapporteres til kontrollutvalget
i nummererte brev.
I departementets merknader til revisjonsforskriften § 3 sies følgende om revisors oppgave
med hensyn til misligheter:
Regnskapsrevisjon er i utgangspunktet innrettet mot å avdekke feil. I tillegg gjør revisor en
vurdering av risikoen for at det kan foreligge misligheter. Dersom revisor kommer til at det
foreligger indikasjoner på at det kan foreligge misligheter vil han/hun innrette revisjonen slik
at mistanken blir bekreftet/ avkreftet. I den grad det avdekkes noe, foreligger det en plikt til å
rapportere.
Beskrivelsen av revisors oppgaver og plikter i tilknytning til misligheter er langt på vei den
samme i den kommunale revisjonsforskriften som i revisorloven som gjelder ved revisjon i
privat sektor. For rapportering går imidlertid revisors oppgaver lenger i kommunal sektor.
Mens revisorlovens bestemmelser om rapportering sidestiller misligheter og feil ”som kan
medføre feilinformasjon i årsregnskapet”, er revisors plikt til å rapportere misligheter etter de
kommunale revisjonsbestemmelsene ikke betinget av at mislighetene kan innvirke på
årsregnskapet. Det er i den kommunale forskriften også presisert at straks det konstateres
misligheter – enten ved revisjon eller på annen måte – skal kontrollutvalget underrettes om
forholdet. Det kan også drøftes hvorvidt det hos allmennheten foreligger en forventing om at
revisorer i kommunal sektor skal bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil, utover
det som har betydning for kommunens årsregnskap2.

1.2 Hvitvaskingsloven om revisors oppgaver
Nært knyttet til revisors oppgaver og plikter knyttet til misligheter, er de plikter som påhviler
revisor gjennom hvitvaskingsloven. Det vises til eINFO 14/2 om revisors oppgaver og plikter
på dette området.

1

International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) utgis av den internasjonale sammenslutningen av
riksrevisjoner, INTOSAI. ISSAI-ene for regnskapsrevisjon består av ISA-ene med særskilt veiledning for
anvendelse i offentlig sektor – «practice notes». ISSAI-ene kan lastes ned fra www.issai.org.
2
Se f.eks. Anders Berg Olsen i Kommunerevisoren nr. 5-2013.
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1.3 Ledelsens ansvar
I kommuner og fylkeskommuner skal administrasjonssjefen sørge for at administrasjonen
drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for
betryggende kontroll, jf. kommuneloven § 23. Administrasjonssjefen skal i sin årsberetning
redegjøre for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende
kontroll og en høy etisk standard i virksomheten, jf. kommuneloven § 48.
Hovedansvaret for å forebygge og avdekke misligheter ligger hos ledelsen og dem som har
overordnet ansvar for styring og kontroll i enheten, slik det bl.a. fremgår av ISA 240. Det er
viktig at ledelsen legger stor vekt på å forebygge misligheter. Det innebærer blant annet en
forpliktelse til å skape en virksomhetskultur som preges av ærlighet og etisk atferd.

2. Regnskapsrevisors oppgaver og plikter etter
revisjonsstandardene
2.1 Generelt om revisors oppgaver og plikter etter ISA 240
ISA 240 «Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av
regnskaper» utdyper den rettslige standarden god kommunal regnskapsskikk på dette området.
Revisor er ansvarlig for å skaffe seg betryggende sikkerhet for at regnskapet sett under ett
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisor
skal opprettholde profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen og være innforstått med at det
kan foreligge vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter.
Profesjonell skeptisk holdning og iboende begrensninger ved revisjon
For å oppfylle sine oppgaver og plikter på mislighetsområdet som i revisjonen ellers, er det
sentralt at revisor har en profesjonell skeptisk holdning. Revisor skal «være inneforstått med
at det kan foreligge vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter, uten hensyn til revisors
tidligere erfaringer med ærligheten og integriteten til ledelsen og dem som har overordnet
ansvar for styring og kontroll i enheten», jf. ISA 240 punkt 12-14.
Selv om revisor opprettholder profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen, vil iboende
begrensninger ved revisjon innebære at det alltid vil være en viss risiko for at vesentlig
feilinformasjon i regnskapet ikke avdekkes. Risikoen for at feilinformasjon som skyldes
misligheter ikke avdekkes, er høyere enn risikoen for at feilinformasjon som skyldes feil ikke
avdekkes, jf. ISA 240 punkt 6.
Av den grunn er de forebyggende aspektene ved revisjonen av vel så stor betydning for
arbeidet med å avdekke og forebygge misligheter som muligheten for revisor til faktisk å
avdekke misligheter. Revisjonskomiteen er av den oppfatning at det er av særlig viktighet for
å bidra til å forbygge misligheter at revisor har god kunnskap om kommunens virksomhet, har
fokus på misligheter i forespørsler til ledelsen og er synlige ute i de kommunale
virksomhetene.
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Risikovurderingshandlinger
ISA 240 stiller krav til at risikovurderingshandlingene mv. skal utformes for avdekke
mislighetsrisiko. Her nevnes:
 Diskusjonen i revisjonsteamet skal legge spesielt vekt på hvordan og hvor enhetens
regnskap kan være eksponert for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter,
herunder hvordan misligheter kan oppstå. (ISA 240.15)
 Forespørsler til ledelsen og andre om blant annet deres vurdering av risiko for
misligheter og om enhetens prosesser for å håndtere risiko for misligheter. (ISA
240.17)
 Forespørsler til ledelsen og andre om kjennskap til faktiske eller påståtte misligheter.
(ISA 240.18)
 Vurdere hvorvidt uvanlige eller uventede sammenhenger tyder på at det foreligger
risiko for misligheter. (ISA 240.22)
 Vurdere hvorvidt informasjon innhentet gjennom andre risikovurderingshandlinger og
beslektede aktiviteter tyder på at det foreligger en eller flere mislighetsrisikofaktorer.
(ISA 240.24)
 Ved identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon skal revisor
ta utgangspunkt i antakelsen om at det foreligger risiko for misligheter ved
inntektsføring. (ISA 240.26, jf. punkt 47) Se nærmere omtale i avsnitt 2.3 nedenfor.
Standarden stiller videre krav til hvordan revisor skal håndtere identifisert risiko for
misligheter, krav om innhenting av skriftlig uttalelse fra ledelsen om misligheter og hvordan
revisor skal håndtere faktisk avdekkete misligheter.
Det følger av punkt 27 at revisor skal behandle risikoer for vesentlig feilinformasjon som
skyldes misligheter som særskilte risikoer. Det innebærer blant annet at revisor skal
identifisere kontroller, herunder kontrollaktiviteter, som er relevante for den aktuelle risikoen.
Det er imidlertid ikke noe krav om at kontrollene må testes. Dersom revisor velger å bygge på
kontroller knyttet til særskilte risikoer, herunder mislighetsrisikoer, kan test av disse
kontrollene ikke inngå i en rotasjon, jf. ISA 330 pkt. 15.
ISA 240 er opptatt av misligheter som forårsaker vesentlig feilinformasjon i regnskapet. To
typer tilsiktet feilinformasjon er i henhold til standarden relevante for revisor:
 Feilinformasjon som resultat av uredelig regnskapsrapportering
 Feilinformasjon som resultat av underslag av eiendeler.

2.2 Særskilte hensyn knyttet til offentlig sektor i ISA 240
ISA 240 inneholder tre A-punkter som omtaler særskilte hensyn knyttet til offentlig sektor.
A6. I offentlig sektor kan revisors forpliktelser knyttet til misligheter være et resultat av lov,
forskrift eller andre pålegg som gjelder for enheter i offentlig sektor eller er særskilt
dekket av revisjonsmandatet. I offentlig sektor er revisors forpliktelser følgelig ikke
nødvendigvis begrenset til å vurdere risikoer for vesentlig feilinformasjon i regnskapet,
men kan også omfatte en videre forpliktelse til å vurdere risikoer for misligheter.
Eksempelvis kan misligheter knyttet til misbruk av offentlig myndighet innebære risiko for
vesentlig feilinformasjon i regnskapet, mens andre typer misbruk ikke innebærer risiko for
vesentlig feilinformasjon. Misbruk av myndighet knyttet til å innvilge tilskudd vil ha
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betydning for kommunens overføringsutgifter, mens misbruk av myndighet knyttet til
byggesaksbehandling vanligvis ikke vil ha regnskapsmessige konsekvenser i kommunen.
Særlig siste setning i A6 kan indikere andre forventninger og eventuelt lavere
vesentlighetsgrense/økt aktsomhet. Dette er drøftet nærmere i avsnitt 3.1.
A57. I offentlig sektor er muligheten for å trekke seg fra et oppdrag i mange tilfeller ikke til
stede på grunn av mandatets art eller hensynet til allmennhetens interesser.
Problemstillingen gjelder generelt i kommunal revisjon og drøftes ikke nærmere her. I
henhold til punkt P19 i ISSAI 1240 vurderer revisor i offentlig sektor i slike tilfeller
innvirkningen på revisjonsberetningen og eventuelle andre krav til rapportering.
A67. I offentlig sektor kan krav til rapportering av misligheter, uansett om de er avdekket
gjennom revisjonen eller ikke, være gjenstand for spesielle bestemmelser i
revisjonsmandatet eller i relatert lov, forskrift eller andre.
Bestemmelsen i revisjonsforskriften § 3 femte ledd om innberetning av misligheter til
kontrollutvalget «ved revisjon eller på annen måte», har vært tolket slik at revisor har plikt til
å innberette misligheter, selv om de er avdekket av andre, herunder kommunens
administrasjon. Se nærmere drøfting i avsnitt 3.3.

2.3 Særskilte hensyn knyttet til offentlig sektor etter ISSAI 12403
ISSAI 1240 «Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av
regnskaper» gir ytterligere veiledning for hva som kan være særlig risikodrivende med hensyn
til misligheter i offentlig sektor. Her omtales noen sentrale forhold som tas opp i ISSAI 1240.
I punkt P4 kommenteres at målene for regnskapsrevisjon i offentlig sektor ofte favner videre
enn å gi uttrykk for en mening om regnskapet. Det fremheves at revisor i offentlig sektor kan
ha ytterligere oppgaver selv om det ikke fremgår eksplisitt av revisjonsmandatet:
Selv om det ikke finnes slike ytterligere mål, kan det foreligge generelle allmenne
forventninger til at revisorer i offentlig sektor rapporterer eventuelle tilfeller av
manglende etterlevelse av fullmakter som er avdekket under revisjonen, eller at de
rapporterer om effektiviteten av intern kontroll. Disse ytterligere oppgavene og
pliktene og de tilhørende mislighetsrisikoene må vurderes av revisor i offentlig sektor
ved planlegging og gjennomføring av revisjonen.

3

Sitatene fra ISSAI 1240 er hentet fra en oversettelse foretatt av Riksrevisjonen.
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Punkt P5 omtaler de tre forholdene som vanligvis er til stede når det foreligger misligheter –
mislighetstriangelet – med eksempler relevante for offentlig sektor.

Figur 1: Forhold som vanligvis er til stede ved misligheter



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 intern kontroll 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.

Ytterligere eksempler på mislighetsrisikofaktorer i offentlig sektor fremgår av vedlegg 1 til
ISSAI 1240 som er gjengitt i sin helhet som vedlegg 1 til dette infoskrivet.
I punkt P6 kommenteres at revisorer i offentlig sektor må være oppmerksomme på
forekomsten av misbruk og tilføyer dette som en ytterligere definisjon. Misbruk defineres
slik:


Misbruk – innebærer atferd som er mangelfull eller utilbørlig når den sammenlignes
med atferd en veloverveid person ville ha betraktet som rimelig og nødvendig
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forretningspraksis ut fra de faktiske kjensgjerningene og omstendighetene. Misbruk
omfatter også misbruk av makt eller stilling til fordel for egne økonomiske interesser
eller de økonomiske interessene til et nært familiemedlem eller en forretningspartner.
Misbruk innebærer ikke nødvendigvis misligheter, brudd på lover, forskrifter eller
forpliktelser i en kontrakt eller tilskuddsavtale. Misbruk er avvik fra begrepet korrekt
opptreden, som er forbundet med de generelle prinsippene om sunn
økonomiforvaltning i offentlig sektor og offentlige tjenestemenns atferd.
ISSAI-ens vektlegging av misbruksbegrepet har sin bakgrunn i INTOSAIs Lima-erklæring.
Lima-erklæringen ligger ikke til grunn for de kommunale revisjonsbestemmelsene, men
misbruksaspektet kan ha samme relevans i kommunal revisjon, da fortrinnsvis som et innspill
til vurdering av forvaltningsrevisjon og ikke som en del av regnskapsrevisjonen.
I punkt P8 i ISSAI 1240 trekkes fram trusler mot opprettholdelsen av profesjonell skepsis ved
revisjon i offentlig sektor. Disse omfatter blant annet:
 Personlige eller profesjonelle relasjoner som følge av den politiske prosessen/miljøet
 Den offentlige revisjonsorganisasjonens eksklusive mandat, som fører til mangel på
konkurrenter
 I noen omgivelser, mangelen på krav om regelmessig rotasjon av revisorer.
Ikke alle forholdene er aktuelle i kommunal sektor. For eksempel vil kommunale
revisjonsenheter, med gjeldende bestemmelser om revisjonsordning i kommunene, ikke ha et
eksklusivt mandat.
Det fremheves i ISSA 1240 punkt P15 at i offentlig sektor er ikke alltid inntektsføring det
området hvor det er mest relevant å anta at det foreligger risikoer for misligheter, slik det
følger av ISA 240 punkt 26, at revisor skal ha som antakelse.
Inntektsføring kan være svært relevant for skattemyndigheter eller andre etater som
krever inn penger, som for eksempel universiteter og høyskoler, sykehus eller
regulatoriske etater som krever avgifter for utførte tjenester eller mottar givermidler. I
mange enheter i offentlig sektor er fokuset på kostnader og områder som anskaffelser
og utbetaling av tilskudd. Derfor kan revisorer i offentlig sektor, når det er relevant,
vurdere slike andre områder i tillegg til inntektsføring ved utarbeidelsen av antakelsen
om mislighetsrisikofaktorer.

3. Nærmere om regnskapsrevisors oppgaver og plikter i
kommunal sektor – komiteens vurdering
Her gir revisjonskomiteen sine vurderinger av revisors oppgaver og plikter knyttet til
misligheter ved regnskapsrevisjon i kommunal sektor. Drøftelsen er gjort med utgangspunkt i
revisjonsprosessen. Det knyttes også kommentarer til noen forhold revisor bør være
oppmerksom på.

3.1 Planlegging og risikovurdering
Revisor skal planlegge og gjennomføre revisjonen for å skaffe seg betryggende sikkerhet for
at regnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller
feil. Det kan ikke forventes at revisor avdekker alle faktiske misligheter. Det som kan
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forventes er at revisor identifiserer de områdene det er særskilt risiko for misligheter. I dette
vil vurdering av kommunens intern kontroll være sentralt.
Som omtalt ovenfor er ikke revisors forpliktelser i offentlig sektor nødvendigvis begrenset til
å vurdere risiko for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, jf. ISA 240 punkt A6. Dette har
blant annet bakgrunn i det særtrekk ved offentlig sektor at den forvalter skattepenger på vegne
av allmennheten og er forventet å rette seg etter lover og regler og opptre innenfor gjeldende
regelverk.
Revisjonskomiteens vurdering er at revisors oppgaver og plikter ved regnskapsrevisjonen må
forstås med utgangspunkt i at revisjon av årsregnskapet er grunnlaget for revisors arbeid. Selv
om revisor i offentlig sektor kan forventes å ha en aktsomhetsplikt også på andre områder enn
for misligheter som medfører vesentlige feil i regnskapet, kan det argumenteres for at revisor
har et større ansvar på områder som står regnskapet nært og for transaksjoner som ender i
regnskapet. Det innebærer bl.a. at det ikke kan forventes at revisor planlegger
revisjonsarbeidet for å avdekke risiko for misligheter på områder som ikke har betydning for
årsregnskapet, men revisor må likevel være oppmerksom på at det kan foreligge
mislighetsrisikoer også på slike områder.
Revisjonskomiteen legger til grunn at det i prinsippet kan skilles mellom intern kontroll
generelt og økonomisk intern kontroll. Sistnevnte vil være intern kontrollen rundt forhold som
står regnskapet nært og transaksjoner som ender i regnskapet.
Ved en slik oppdeling er det naturlig å tenke at regnskapsrevisjonen står nærmere og kan
forventes å ha en høyere aktsomhet når det gjelder svakheter i den økonomiske
internkontrollen enn når det gjelder intern kontroll forøvrig. En måte å illustrere dette på er
vist i figur 2.

Figur 2: Virksomhetens intern kontroll

Skillet mellom når man er innenfor og utenfor økonomisk intern kontroll vil ikke være veldig
skarpt og på mange områder vil man ha elementer av både økonomisk intern kontroll og
annen intern kontroll.
Økonomisk intern kontroll
Revisor skal opparbeide seg en forståelse av kontroller som er relevante for revisjonen. Dette
innebærer å vurdere utformingen av kontrollene og fastslå hvorvidt de er implementert (gjøres
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som oftest gjennom en såkalt «vugge-til-grav» test), jf. ISA 315 punkt 12-13. Dersom revisor
velger å bygge på kontrollene i revisjonsarbeidet, kreves en grundigere kartlegging av interne
kontroller rettet mot de relevante regnskapspåstandene og at revisor gjennom test av
kontroller innhenter revisjonsbevis for at kontrollene fungerer som forutsatt. Som nevnt
ovenfor skal revisor også gjøre en grundigere kartlegging av intern kontrollen når det er
identifisert særskilte risikoer, herunder mislighetsrisikoer, men revisor trenger ikke teste disse
kontrollene.
Det må forventes at revisor tydeligere og på et mer detaljert nivå kan og skal si fra om
svakheter i den økonomiske intern kontrollen der det bygges på disse kontrollene enn der
revisor ikke bygger på kommunens kontroller.
Innenfor økonomisk intern kontroll må det forventes at revisor avdekker svakheter og risiko
for at misligheter kan inntreffe, og at disse blir påpekt av revisor som en del av
regnskapsrevisjonen. Revisor skal påpeke slike svakheter og risikoer selv om det ikke
nødvendigvis kan lede til vesentlige feil i regnskapet.
Innenfor økonomisk intern kontroll legger revisjonskomiteen til grunn at revisors oppgaver og
plikter også ved revisjon i kommunal sektor i all hovedsak er sammenfallende med ISA 240.
Det kan imidlertid argumenteres for at revisor i kommunal sektor må ha et noe høyere
aktsomhetsnivå når det gjelder risiko for misligheter som ikke nødvendigvis medfører
vesentlig feilinformasjon i regnskapet.
Intern kontroll for øvrig
Øvrig intern kontroll er intern kontroll kommunen må ha på andre områder enn økonomi og
regnskapsrapportering for å kunne levere tjenester med ønsket kvalitet. På enkelte områder
finnes det klare krav til intern kontroll, bl.a. på HMS-området.
Misligheter begått på disse områdene vil som regel ikke innebære vesentlig feilinformasjon i
regnskapet. Videre vil misbruk, slik det defineres i ISSAI 1240, ofte ligge innenfor disse
områdene.
Som nevnt kan det ikke forventes at revisor planlegger revisjonsarbeidet for å avdekke
misligheter på områder som ikke har betydning for årsregnskapet, men revisor må likevel
være oppmerksom på at det kan foreligge mislighetsrisikoer, herunder risiko for misbruk,
også på slike områder. Dersom slik risiko avdekkes kan det være relevant å spille dette inn
som risiko i forbindelse med vurdering av forvaltningsrevisjon.
På områdene som ligger utenfor økonomisk intern kontroll, kan det derfor ikke forventes
samme detaljeringsgrad eller kunnskap fra revisor. Det er likevel en del av revisors oppgaver
å kartlegge det overordnede interne kontrollmiljøet, herunder om ledelsen har lagt til rette for
en kultur som fremmer ærlighet og etisk atferd. Det å forstå hovedtrekkene i intern kontrollen
utover økonomisk intern kontroll kan på enkelte områder også være nødvendig for å skaffe
seg den tilstrekkelige forståelsen av enhetens virksomhet.
Slik kan det forventes at revisor som en del av regnskapsrevisjonen avdekker svakheter i
intern kontrollmiljøet, også utover økonomisk intern kontroll, som kan føre til risiko for at
misligheter inntreffer i kommunen. Revisor påpeker slike svakheter overfor ledelsen og
eventuelt også overfor kontrollutvalget.
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Forespørsler til ledelsen
Som en risikovurderingshandling skal revisor rette forespørsler til ledelsen og andre om
misligheter, jf. ISA 240 punkt 17-19. Forespørslene skal omfatte:
 Ledelsens vurdering av risikoen for misligheter og prosess for å identifisere og
håndtere slike risikoer.
 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll.
 Kommunikasjon med de ansatte om forvaltningspraksis og etikk.
 Kjennskap til faktiske, mistenkte eller påståtte misligheter.
Med ledelsen i kommunen forstås først og fremst administrasjonssjefen. I tillegg vil det være
naturlig at revisor også retter forespørsler til økonomi-/regnskapssjef. Også andre ledere i
kommunen kan det etter nærmere vurdering også være aktuelt å rette forespørsler til.
Revisor skal også rette forespørsler til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll.
Kontrollutvalget må til en viss grad anses å ha et slikt ansvar i kommunene, men da
utelukkende knyttet til kontroll. Samtidig vil det ofte være lite relevant å rette denne type
forespørsler til kontrollutvalget. Styringsaspektet følger den interne styrings- og kontrollinjen
som går fra kommunestyret til administrasjonssjefen. Det må derfor kunne hevdes at
administrasjonssjefen i noen grad også har oppgaver som innebærer et overordnet ansvar for
styring og kontroll i kommunen.
I vedlegg 4 til dette infoskrivet er det tatt inn eksempler på spørsmål som kan stilles til
ledelsen.
Uredelig regnskapsrapportering
Med uredelig regnskapsrapportering forstås tilsiktet feilinformasjon i regnskapet, herunder
utelatelser av beløp eller tilleggsopplysninger, for å villede regnskapsbrukere. Uredelig
regnskapsrapportering kan innebære manipulasjon, forfalskning eller endring av
regnskapsmateriale, uriktig rapportering eller utelatelse av hendelser, transaksjoner eller
annen informasjon av betydning og tilsiktet feilaktig anvendelse av regnskapsprinsipper.
Uredelig regnskapsrapportering omfatter ofte ledelsens overstyring av kontroller som ellers
fungerer effektivt.
Insentivene for bevisst å manipulere regnskapene i kommunal sektor en annerledes enn i
privat sektor. For eksempel er det i kommunene i liten grad bonusordninger basert på
økonomiske resultater o.l. som skaper personlige insentiver til uredelig
regnskapsrapportering. Imidlertid kan f.eks. en vanskelig økonomisk situasjon i kommunen
skape insentiv til vurderinger og løsninger som innebærer uredelig regnskapsrapportering.
Eksempler på dette kan være:
 Bevisst feilklassifisering av utgifter knyttet til barnehager for å redusere kommunens
utgifter til tilskudd til private barnehager.
 Bevisst feilklassifisering av utgifter eller overkalkulasjon av indirekte kostnader
knyttet til selvkostområdene, for å kunne øke gebyrinntektene.
 Bevisst belastning av investeringsregnskapet med driftsutgifter for å kunne finansiere
tiltakene med låneopptak.
NKRFs Revisjonskomite – Informasjonsskriv 3/2014

Side 10

en Kommune - 17/14794-1 Kontrollutvalgets ansvar i forbindelse med misligheter - Notodden Kommune : INFORMASJONSSKRIV 32014 – REVISORS OPPGAVER KNYTTET TIL MISLIGHETER VED REVISJON AV REGNSKAPER I KOMMUNAL SEKTOR

Se vedlegg 1 som lister opp ytterligere eksempler på mislighetsrisikofaktorer i offentlig sektor
knyttet til uredelig regnskapsrapportering.

Underslag av eiendeler
Risikoen for misligheter i form av underslag av eiendeler vil langt på vei være de samme i
kommunal sektor som i privat sektor.
Kommunalt ansatte forvalter ofte klientmidler. Dette kan være disponering av kontantytelser
fra folketrygden for pasienter på sykehjem, frivillig forvaltning av enkeltpersoner midler på
NAV-kontor o.l. Underslag på disse områdene vil sjelden innebære vesentlig feilinformasjon i
kommunens årsregnskap, men det må forventes at revisor vurderer kommunens intern
kontroll på slike områder. For flere områder med slik forvaltning, vil revisor også ha egne
revisjons- eller attestasjonsoppgaver, hvor vurdering av mislighetsrisiko vil være sentralt.
Se vedlegg 1 som lister opp eksempler på ytterligere mislighetsrisikofaktorer i offentlig sektor
knyttet til underslag av eiendeler.

3.2 Utførelse av revisjonen
Kommunene driver mange ulike typer virksomhet. Det gjør at kommunens interne kontroll
kan være forskjellig fra driftsenhet til driftsenhet. Ofte vil likevel en del sentrale forhold
innenfor økonomisk intern kontroll være felles for hele eller store deler av kommunen. Intern
kontroll som gjelder kommunen som helhet må det kunne forventes at revisor har mer
løpende kunnskap om enn intern kontroll som er knyttet til en enkelt enhet. Testing av slike
kontroller kan inngå i et rotasjonssystem etter ISA 330 punkt 13-14.
Det samme vil gjelde intern kontroll på enhetene. En vanlig forekommende praksis i
kommunal revisjon er da å rullere hvilke enheter som underlegges en grundigere
gjennomgang og eventuell testing av intern kontrollen.
Mislighetsrisikoer skal som nevnt klassifiseres som særskilte risikoer i henhold til ISA 240.
Revisjonskomiteen legger til grunn at en slik klassifisering kun er relevant for
mislighetsrisikoer som har betydning for regnskapet. Det innebærer at dersom revisor
avdekker svakheter i generell intern kontroll, eller på annen måte identifiserer forhold som
kan innebære risiko for misligheter som ikke samtidig innebærer risiko for vesentlig
feilinformasjon i regnskapet, vil ikke det innebære at revisor må foreta en grundigere
kartlegging av intern kontroll rettet mot den aktuelle risikoen. Etter god kommunal
revisjonsskikk bør imidlertid revisor rapportere det aktuelle forholdet til kontrollutvalget.
I vedlegg 2 er det gitt eksempler på mulige revisjonshandlinger for å håndtere de vurderte
risikoene for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter i offentlig sektor. Vedlegg 3
gir eksempler på omstendigheter i offentlig sektor som kan tyde på misligheter.
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3.3 Rapportering av misligheter
Bestemmelsen i revisjonsforskriften § 3 femte ledd om innberetning av misligheter til
kontrollutvalget må forstås slik at misligheter skal innberettes uavhengig av om de medfører
vesentlig feilinformasjon i regnskapet. Bestemmelsen er nærmere kommentert i boken
«Tilsyn og revisjon i kommunal sektor»4. Her gjengis deler av kommentarene:
Når en mislighet er konstatert, skal revisor straks sende en foreløpig innberetning til
kontrollutvalget. Det er uttrykkelig sagt at dette gjelder uansett om misligheten er
konstatert ved revisjon eller på annen måte. Dersom misligheten for eksempel blir
konstatert av administrasjonen selv, skal revisor sende en foreløpig innberetning til
kontrollutvalget. Det er grunn til å anta at dette er lite kjent i administrasjonen, og det
anbefales at kontrollutvalget tar forholdet opp med administrasjonen slik at det kan bli
innarbeidet retningslinjer i kommunens/fylkeskommunens interne
retningslinjer/instrukser.
Revisor skal, i den grad det er nødvendig og mulig, foreta egne undersøkelser for å få
avklart forholdet. I det ligger ikke at revisor skal foreta etterforskning overfor aktører
utenfor kommunen, men så langt det synes nødvendig kan revisor gjøre undersøkelser
i kommunens regnskaper for å kartlegge omfanget av forholdet.
Når forholdet er nærmere avklart, skal det sendes endelig innberetning til
kontrollutvalget. I KRD – rundskriv H-02/06, sak 05/3440, uttaler departementet at
«der avdekking og oppfølging av for eksempel straffbare handlinger sprenger rammen
for det som er en naturlig del av revisjonen, vil etter departementets oppfatning også
kontrollutvalget ved sekretariatet kunne ha et ansvar for å følge opp saken.»
Innberetningen skal sendes kontrollutvalget, mens kopi skal sendes administrasjonssjefen. I
boken legges til grunn at kopi bør sendes både ved foreløpig og endelig innberetning, selv om
det ikke eksplisitt fremgår av forskriften, da det synes unaturlig at kommunens øverste
administrative ledelse ikke blir orientert om pågående mislighetssaker.
I henhold til revisjonsforskriften § 4 annet ledd nr. 3 skal revisor sende nummerert brev til
kontrollutvalget om misligheter. Misligheter skal rapporteres uavhengig av vesentlighet, slik
det også følger av revisjonsstandardene (ISA 240 punkt 40, jf. A60, og 42).
Revisjonskomiteen antar revisjonsforskriften § 4, sammenholdt med § 3 femte ledd,
innebærer at innberetning av misligheter til kontrollutvalget skal skje i form av nummererte
brev. Rapporteringsplikten etter § 4 kan imidlertid være noe videre.

4. Eksempler på misligheter i kommuner – revisors rolle
Komiteen gir her noen eksempler på faktiske misligheter som er begått i norske kommuner og
gir en vurdering av disse opp mot det som er sagt ovenfor.

4

Bråthen m.fl., «Tilsyn og revisjon i kommunal sektor», 2. utgave 2011
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Eksempel 1 – Utenfor økonomisk intern kontroll
En sykepleier ved en kommunal institusjon stjal narkotiske tabletter fra institusjonen og
oppbevarte disse hjemme. Sykepleieren hadde dels erstattet de stjålne medikamentene med
annet innhold.
Om misligheten

Medisinlagre ved kommunale institusjoner fremkommer ikke av
kommunens regnskap. Tyveri av medisiner vil dermed ikke
innebære noen direkte feil i regnskapet. Selv om intern kontrollen
knyttet til medisinhåndteringen ved institusjoner derfor vil ligge
utenfor økonomisk intern kontroll, er risiko for tyveri av små og
lett omsettelige eiendeler med betydelig verdi en klassisk
underslagsrisiko det må forventes at revisor er oppmerksom på.
Pågår tyveriene over tid kan også kommunens utgifter til å
erstatte medisinene bli vesentlige.

Hva revisor bør ha gjort

Revisor bør ved vurdering av intern kontroll på enheten kartlegge
det overordnete kontrollmiljøet, herunder sikring av lett
omsettelige verdier. Revisor bør ha etterspurt og eventuelt påpekt
svakheter i rutiner rundt oppbevaring og tilgang/avgang av
medisiner overfor ledelsen. Vesentlige eller gjennomgående
svakheter bør være rapportert til kontrollutvalget.

Revisors håndtering når
misligheten er avdekket

Denne misligheten vil ligge innenfor rammen av hva som skal
innberettes til kontrollutvalget. Så snart misligheten er avdekket
skal revisor sende en foreløpig innberetning til kontrollutvalget.
Da de faktiske forholdene er nærmere avklart, sendes endelig
innberetning. Revisor kan basere den endelige innberetningen på
egne undersøkelser, eller bygge på administrasjonens
undersøkelser. I den grad det ikke er gjort tidligere, bør revisor
også ta en gjennomgang av intern kontrollen på området.

Eksempel 2 – Innenfor økonomisk intern kontroll
Av eksempler på misligheter knyttet til forhold som ligger innenfor kommunens økonomiske
intern kontroll nevnes først en sak hvor en ansatt i kommunen betalte regninger for seg og
andre ved å belaste kommunens kontoer, overførte penger fra kommunens kontoer til sine
egne kontoer og tok ut penger fra kommunes kontoer/kontantbeholdning for å disponere
privat. Et annet eksempel er en rektor som underslo penger fra kommunens kontantkasse.
Om misligheten

Begge sakene er knyttet til håndtering av likvider. Dette er
område hvor det ofte foreligger risiko for misligheter.
Likvidområdet vil ligge klart innenfor økonomisk intern kontroll.

Hva revisor bør ha gjort

Det må forventes at revisor kartlegger rutiner og påpeker
svakheter knyttet til kontantoppbevaring, utbetalinger fra kasse
og utbetaling fra bank, herunder arbeidsdeling og
tilgangskontroller på området. Svakheter tas opp med ledelsen.
Vesentlige eller gjennomgående svakheter som kan innebære
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risiko for vesentlig feil i regnskapet rapporteres til
kontrollutvalget. Avdekkete svakheter har konsekvenser for
revisjonen ved at det ikke kan bygges på intern kontroll på det
aktuelle området. Revisor må derfor gjennomføre mer
substanshandlinger på likvidområdet.
Likvidområdet består ofte av mange og små transaksjoner.
Revisor vil derfor ofte vurdere risikoene på dette området som en
risiko der substanshandlinger alene ikke gir tilstrekkelig og
hensiktsmessig revisjonsbevis. I tilfelle svakhetene i intern
kontrollen på likvidområdet er betydelige, kan det være at revisor
ikke kan innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis.
I tilfelle vil svakhetene også ha betydning for
revisjonsberetningen.
Revisors håndtering når
misligheten er avdekket

Mislighetene skal innberettes til kontrollutvalget. Så snart
misligheten er avdekket skal revisor sende en foreløpig
innberetning til kontrollutvalget. Da de faktiske forholdene er
nærmere avklart, sendes endelig innberetning. Revisor kan basere
den endelige innberetningen på egne undersøkelser, eller bygge
på administrasjonens undersøkelser.
Revisor bør vurdere om det er behov for å gjennomgå intern
kontrollen på området på nytt. Avdekkete misligheter kan
indikere behov for å gjøre endringer i planlagte
revisjonshandlinger. Revisor må vurdere dette. I tillegg må
eventuelle konsekvenser for revisjonsberetningen vurderes.

Eksempel 3 – Utenfor kommunens virksomhet, men begått av kommunalt ansatte
Det finnes også eksempler på misligheter begått av kommunalt ansatte, men som gjelder
områder utenfor kommunens virksomhet. Et eksempel gjaldt en vernepleier som stjal penger
fra en pasient vedkommende var primærkontakt for. Et annet eksempel er en skoleinspektør
som stjal elevenes melkepenger og også stjal fra lærernes konto for sosiale formål.
Om misligheten

Dette er områder som i utgangspunktet ligger utenfor
kommunens virksomhet, men som likevel ligger så tett opp til
hva de involverte jobber med at det kan stilles spørsmål om
kommunen har god nok kontroll og om holdninger blant
kommunens ansatte generelt.

Hva revisor bør ha gjort

Det kan forventes at revisor på overordnet nivå har skaffet seg et
inntrykk av hvordan holdningene til kommunens ansatte med
hensyn til etisk atferd er. Det kan imidlertid ikke forventes at
revisor har vurdert risikoen for at misligheter overfor eksterne
særskilt.
Forvaltningen av slike og lignende midler vil ofte ligge i
«gråsonen» av hva som er kommunens oppgaver. Flere

NKRFs Revisjonskomite – Informasjonsskriv 3/2014

Side 14

en Kommune - 17/14794-1 Kontrollutvalgets ansvar i forbindelse med misligheter - Notodden Kommune : INFORMASJONSSKRIV 32014 – REVISORS OPPGAVER KNYTTET TIL MISLIGHETER VED REVISJON AV REGNSKAPER I KOMMUNAL SEKTOR

revisjonsenheter har gjennomført
forvaltningsrevisjoner/undersøkelser rettet mot slik
«gråsoneøkonomi».
I den grad f.eks. en primærkontakt har som oppgave å forvalte
pasientens økonomi helt eller delvis, kommer forholdet inn under
kommunens virksomhet. Det vil i slike tilfeller være naturlig om
revisor etterspør rutiner for hvordan dette skal håndteres,
herunder om det føres regnskap for slik forvaltning.
Revisors håndtering når
misligheten er avdekket

Det kan diskuteres om misligheter begått av kommunens ansatte
overfor eksterne ligger innenfor nedslagsfeltet til
innberetningsbestemmelsen. Komiteen er imidlertid kjent med at
flere kontrollutvalg får slike innberetninger fra revisor og legger
derfor til grunn at også slike misligheter bør innberettes.
Avdekking av slike forhold kan innebære at revisor må revurdere
sin forståelse av kontrollmiljøet i kommunen.

Eksemplene over viser at det som regel er risikoen det kan forventes at revisor oppdager og
peker på, og ikke nødvendigvis selve beløpet som er unndratt. Beløpene i seg selv vil som
regel være svært lave i forhold til det som kan forventes at revisor oppdager – men det kan
forventes at revisor påpeker risiko.

5. Avslutning
Revisjonskomiteens forståelse av revisors oppgaver og plikter til å vurdere misligheter ved
revisjon i kommunal sektor, oppsummeres her, mot spørsmålene som ble reist innledningsvis.


Er det forventet av revisor å vurdere risiko for misligheter på andre områder enn
innenfor den økonomiske internkontrollen?
Revisor skal planlegge og gjennomføre revisjonen for å skaffe seg betryggende
sikkerhet for at regnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som
følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter uansett må forstås med
dette som utgangspunkt. Det innebærer at det ikke kan forventes at revisor planlegger
revisjonsarbeidet for å avdekke risiko for misligheter på områder som ikke har
betydning for årsregnskapet, men at revisor likevel må være oppmerksom på at det
kan foreligge mislighetsrisikoer også på slike områder. Revisor kan komme over slike
forhold ved vurdering av det overordnete kontrollmiljøet.



Er det krav om økt aktsomhet for revisor knyttet til misligheter ved revisjon av
kommuner?
Etter komiteens oppfatning kan det ikke legges til grunn at revisor skal anvende en
lavere vesentlighetsgrense med betydning for konklusjonen om regnskapet i
revisjonsberetningen. Revisor skal imidlertid rapportere alle avdekkete misligheter,
uavhengig av om de medfører vesentlig feilinformasjon i regnskapet. Dette følger
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imidlertid også av ISA 240. En økt aktsomhet for revisor ved revisjon av kommuner
vil derfor være knyttet til at revisor også til en viss grad må forventes å vurdere risiko
for misligheter på andre områder.


Gir revisors meldeplikt til kontrollutvalget etter revisjonsforskriften §§ 3 og 4 føringer
for regnskapsrevisjonen?
Bestemmelsene om innberetning og nummererte brev om misligheter antas ikke å gi
direkte føringer for utførelsen av revisjonen. Revisor må imidlertid være klar over
bestemmelsene og være forberedt på å gjennomføre de undersøkelser som er
nødvendig for å kunne innberette misligheter til kontrollutvalget, uavhengig av om de
er avdekket av revisor selv eller på annen måte.

Avslutningsvis kan det oppsummeres med at regnskapsrevisorer i kommunal sektor må planlegge
revisjonen med sikte på å forebygge og avdekke eventuelle misligheter som forårsaker vesentlig
feilinformasjon i regnskapet. Revisjonen av den økonomiske internkontrollen må planlegges med
tanke på å avdekke risiko for misligheter, også utover det som innebærer vesentlig feilinformasjon
i regnskapet. Alle misligheter, både de som revisor selv avdekker og de som konstateres av enhver
annen, skal innberettes for kontrollutvalget, uavhengig av om de medfører vesentlig
feilinformasjon i regnskapet.

Med hilsen
NKRFs revisjonskomité
Unn Helen Aarvold
leder
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Vedlegg 1 – Eksempler på ytterligere mislighetsrisikofaktorer i
offentlig sektor5
Mislighetsrisikofaktorene som omtales i dette vedlegget er eksempler på faktorer som revisorer i
offentlig sektor kan støte på. Selv om risikofaktorene dekker et bredt spekter av situasjoner, er de kun
eksempler, og revisorer i offentlig sektor kan følgelig identifisere ytterligere eller andre risikofaktorer.
Det er ikke alle eksemplene som er relevante under alle omstendigheter, og enkelte av dem kan ha mer
eller mindre betydning i enheter i offentlig sektor av ulik størrelse, med ulike karakteristiske trekk
eller under ulike omstendigheter. Den rekkefølgen eksemplene på risikofaktorer presenteres i, er heller
ikke ment å gjenspeile deres forholdsmessige viktighet eller hyppighet.

Risikofaktorer knyttet til feilinformasjon som skyldes uredelig
regnskapsrapportering
Risikofaktorer knyttet til feilinformasjon som skyldes uredelig regnskapsrapportering er klassifisert
etter de tre forholdene som vanligvis er til stede når det foreligger misligheter: insentiver/press,
muligheter og holdninger/rettferdiggjørelser. Følgende er eksempler på risikofaktorer knyttet til
feilinformasjon som skyldes uredelig regnskapsrapportering.
Insentiver/press
Økonomisk ustabilitet eller trusler som skyldes politiske, økonomiske, budsjettmessige vilkår eller
enhetens driftsvilkår, som for eksempel (eller som kjennetegnes ved) følgende:














Svak budsjettkontroll
Privatiseringer
Nye programmer
Betydelige endringer i eksisterende programmer
Nye finansieringskilder
Nye lover og forskrifter eller retningslinjer og instrukser
Politiske beslutninger, for eksempel flytting av virksomhet
Programmer som ikke er tildelt tilstrekkelige ressurser og midler
Anskaffelse av varer og tjenester i visse bransjer, for eksempel forsvaret
Outsourcing av offentlige aktiviteter
Virksomhet underlagt spesielle granskninger
Endringer i politisk ledelse
Offentlige og private samarbeid

Ledelsen er under sterkt press for å oppfylle kravene eller forventningene fra tredjeparter eller dem
som har overordnet ansvar for styring og kontroll på grunn av følgende:
 Økte forventninger fra allmennheten
 Høyere forventninger enn normalt til å holde seg innenfor budsjett
 Reduksjoner i budsjetter uten tilsvarende reduksjoner i forventninger til tjenesteytelse
Muligheter
Karakteristiske trekk ved offentlig sektor gir muligheter for å foreta uredelig regnskapsrapportering
blant annet som følge av:
 Lukket miljø med sterke politiske nettverk og bånd
 Hierarkiske og byråkratiske organisasjonsstrukturer og resulterende lojalitets- og
lydighetskultur skapt av sterke og klart definerte kommandoveier
5

Vedlegg 1, 2 og 3 er en direkte gjengivelse av tilsvarende vedlegg i ISSAI 1240
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Innfløkt system for overføring av midler mellom etater, som gjør det vanskelig å følge
"pengesporet" og bidrar til å skjule den faktiske disponeringen av midlene.
Tjenestemenn i høye stillinger som kan utnytte muligheten til å misbruke sin makt
Mulighet for lederstilling i privat sektor etter endt tjenesteperiode, for eksempel som følge av
tildeling av anbud.
Toleranse av feil i finansiell informasjon

Overvåkingen av ledelsen er ikke effektiv som følge av:
 Sterke politiske motiver, bånd eller lojalitetsforhold
 Ustabilt politisk miljø
Organisasjonsstrukturen er kompleks eller ustabil, noe som kjennetegnes ved:
 Fordeling av offentlige aktiviteter på et stort antall steder, for eksempel kommuner i
fjerntliggende områder
Komponenter i intern kontroll er mangelfulle som følge av
 Vanskelig rekrutteringssituasjon og/eller mangel på tilstrekkelig kvalifiserte medarbeidere
 Mangel på avanserte IT-programmer og -plattformer som er tilpasset offentlig sektors
spesifikke behov
 Fragmentert og ikke-integrert IT-infrastruktur
Holdninger/rettferdiggjørelser



Et generelt lavere lønnsnivå i offentlig sektor sammenlignet med privat sektor kan gi ansatte
en grunn til å rettferdiggjøre uredelig regnskapsrapportering, spesielt dersom insentiver som
bonusutbetalinger er involvert
Ignorering av konsekvenser av offentlige overtredelser, som i privat sektor kan gi
konsekvenser som for eksempel bøter, avskjedigelse eller fengsel

Risikofaktorer knyttet til feilinformasjon som skyldes underslag av eiendeler
Noen av risikofaktorene knyttet til feilinformasjon som skyldes uredelig regnskapsrapportering kan
også være til stede når det foreligger feilinformasjon som skyldes underslag av eiendeler. Ineffektiv
overvåking av ledelsen og svakheter i intern kontroll kan for eksempel være til stede når det foreligger
feilinformasjon som skyldes enten uredelig regnskapsrapportering eller underslag av eiendeler.
Følgende er eksempler på risikofaktorer knyttet til feilinformasjon som skyldes underslag av eiendeler.
Insentiver/press
Et dårlig forhold mellom enheten og ansatte med tilgang til kontanter eller andre eiendeler som er
eksponert for tyveri, kan motivere disse ansatte til å underslå disse eiendelene. Et dårlig forhold kan
for eksempel oppstå som følge av:
 Rigide godtgjørelsesordninger i offentlig sektor som ikke stemmer overens med forventninger
 Belønning av ansiennitet i stedet for resultat
Unike aspekter ved prosessen for anskaffelser/anbud i offentlig sektor, deriblant:
 Politisk sensitive kontrakter
 Konkurranse skapt av kontrakter med høyt volum/høy verdi kan skape risikoer for bestikkelser
og kickbacks
 Kontrakter med nærstående parter
 Risikofylte aspekter ved visse offentlige aktiviteter, for eksempel våpen, naturressurser osv.
Misbruk av makt og myndighet
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Bestikkelser ved beslutningstaking på sensitive områder, for eksempel beslutninger om
tilskudd eller søknader om arbeids- eller oppholdstillatelser eller statsborgerskap

Muligheter
Visse karakteristiske trekk eller omstendigheter kan øke eksponeringen for underslag av eiendeler.
Mulighetene til å underslå eiendeler øker for eksempel når følgende foreligger:
 Misforhold mellom faktisk verdi og registrert verdi av arvede eiendeler
 Svakheter ved regnskapsførsel etter kontantprinsippet, for eksempel:
- Manglende registrering av visse eiendeler
- Feilaktige eieropplysninger for faste eiendeler, for eksempel grunn og bygninger
- Mulighet for å manipulere perioden for registrering av transaksjoner
- Ukontrollert eller ustrukturert overgang fra regnskapsførsel etter kontantprinsippet til
regnskapsførsel etter periodiseringsprinsippet
Holdninger/rettferdiggjørelser




Offentlige tjenestemenn skiller ikke mellom personlige og offentlige transaksjoner, for
eksempel misbruk av offentlige kredittkort
Visse tjenestemenns oppfatning av at de i kraft av sin stilling har krav på samme livsstil som
toppledere i privat sektor når de avtalte vilkårene for godtgjørelse ikke er tilstrekkelige for en
slik livsstil
Toleranse av uakseptabel atferd i situasjoner hvor det kan være vanskelig å avskjedige eller
erstatte ansatte
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Vedlegg 2 – Ytterligere eksempler på mulige revisjonshandlinger for
å håndtere de vurderte risikoene for vesentlig feilinformasjon som
skyldes misligheter i offentlig sektor
Særskilte handlinger – Feilinformasjon som følge av uredelig
regnskapsrapportering
Eksempler på handlinger som kan anvendes i offentlig sektor i tillegg til eksemplene som gis i ISA-en,
omfatter blant annet:

Revisjonsplanlegging
Som følge av de generiske egenskapene til risikoene beskrevet i Vedlegg 1 til dette PN-et, kan
håndteringen av disse risikoene innebære en mer intens planleggingsprosess. Selv om handlingene kan
være de samme som i privat sektor, kan den mulig høyere risikovurderingen kreve mer detaljert
testing.
Følgende bør tas i betraktning i forbindelse med den mer intensiverte planleggingsprosessen:
Interessekonflikter
 Opprettelse, oppdatering og søk i en database med ytterligere informasjon knyttet til for
eksempel:
- Rapporterte misligheter
- Medierapporter
- Disiplinærtiltak iverksatt mot personale
- Klager
- Tilbakemeldinger fra allmennheten og interessenter
 Lenker med informasjon gitt av reguleringsmyndigheter, påtalemyndigheter, Økokrim eller
andre granskningsetater som anses som relevante av revisorer i offentlig sektor
 Informasjon fra medlemmer av klageutvalg, varslere osv.
 Utfall av rettslige undersøkelser eller forvaltningsrevisjoner (særlig knyttet til anskaffelser og
investering i infrastruktur)

Anskaffelsesprosess
Offentlige anskaffelser er vanligvis underlagt en rekke lover og forskrifter. Slike lover og forskrifter
inneholder ofte detaljerte anskaffelsesprosedyrer som er utformet for å sikre at alle interesserte parter i
enhver henseende mottar identiske innbydelser og har like muligheter til å delta i en
anbudskonkurranse. Disse prosedyrene er også ofte utformet for å sikre at utvelgelsesprosedyrer
oppfyller kravene om en transparent og rettferdig behandling av alle anbydere. Selv om handlingene
kan være de samme som i privat sektor, kan den høyere risikovurderingen kreve mer detaljert testing.
Følgende bør tas i betraktning i forbindelse med den mer intensiverte planleggingsprosessen:

Anskaffelsessystem




Forespørre ledelsen hvorvidt det er utviklet og implementert et anskaffelsessystem som
håndterer både innkjøp av varer og tjenester og avhending og utleie av offentlige eiendeler.
Inspisere anskaffelsessystemets dokumentasjon med hensyn til eventuelle krav som kan tyde
på at systemet ikke er rettferdig, rimelig, transparent, konkurransedyktig og kostnadseffektivt.
Sammenligne anskaffelsessystemets dokumentasjon med gjeldende lovgivning og krav.
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Inspisere anskaffelsessystemets dokumentasjon for å fastsette hvorvidt den omtaler standarder
eller normkrav for et slikt system.

Interessekonflikt





Gjennom diskusjoner med ledelsen og inspeksjon av anskaffelsessystemets dokumentasjon og
referater fra anbudskomiteens møter, inspisere hvorvidt ansvarlige tjenestemenn og andre
deltakere:
- erkjente og opplyste om eventuelle interessekonflikter som kan oppstå;
- behandlet alle leverandører og mulige leverandører likt;
- ikke brukte sin stilling til å oppnå private fordeler eller til urettmessig å begunstige en
annen person;
- ikke satte anskaffelsessystemets troverdighet eller integritet på spill ved å akseptere gaver
eller gjestfrihet eller enhver annen handling;
- var svært samvittighetsfulle i sin bruk av offentlig eiendom; og
- bisto regnskapsmedarbeidere/myndigheter i kampen mot korrupsjon og misligheter i
anskaffelsessystemet.
Forespørre og inspisere hvorvidt institusjonen implementerte kontroller for å rapportere
interessekonflikter og hvorvidt disse kontrollene er blitt kommunisert til personalet.
Inspisere eventuell underbyggende dokumentasjon for å forsikre seg om at systemet for
etterlevelse av etiske standarder var på plass i perioden som gjennomgås.

Utilbørlig opptreden/manglende etterlevelse








Forespørre ledelsen hvorvidt det ble fremsatt påstander om utilbørlig opptreden eller
manglende etterlevelse av anskaffelsessystemet i perioden som gjennomgås.
For ethvert tilfelle av brudd på eller manglende etterlevelse av anskaffelsessystemet
som er identifisert under en hvilken som helst annen del av revisjonsprosessen,
kontrollere at dette er blitt rapportert og håndtert på en tilfredsstillende måte. Det må
også bekreftes at de relevante myndighetene er blitt varslet.
Forespørre ledelsen hvorvidt det i perioden som gjennomgås forekom tilfeller hvor
anbyderne opptrådte uredelig for å vinne en kontrakt. Dersom slike tilfeller forekom,
forespørre ledelsen hvorvidt tilbud fra slike anbydere ble avvist.
Dersom den reviderte enheten bruker en mekanisme for varsling, inspisere hvordan
sakene er blitt rapportert og håndtert i organisasjonen. Diskutere og inspisere
resultatene av eventuelle varslinger med internrevisjonen og inspisere utbedrende
tiltak som er iverksatt i saker som omhandler manglende etterlevelse.
Forespørre ledelsen hvorvidt klager vedrørende anskaffelsesprosesser/informasjon ble
mottatt fra de relevante interessentene i perioden som gjennomgås. Dersom slike
klager ble mottatt, inspisere hvilke tiltak som ble iverksatt.

Substanstesting


Inspisere regnskapsmateriale og dokumentasjon med hensyn til:
- Uvanlige leverandørnavn og adresser
- Kopier av dokumenter (fakturaer, innkjøpsordre osv.) som er mottatt i stedet for
originaler
- Bestillinger av materiale som allerede finnes i tilstrekkelige mengder
- Bestillinger av materiale som er planlagt avhendet på grunn av elde
- Bestillinger av materiale som ikke stemmer overens med mandatet og enhetens
virksomhet
- Innkjøp som ligger rett under grensen for godkjenning på overordnet nivå (både hva
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-

angår kvantitet og beløp)
Innkjøp som er splittet opp ved bruk av innkjøpsordre osv. for å omgå eksisterende
policyer
Utbetalinger til leverandører utenfor det normale anskaffelsessystemet
Underskrifter av ledelsen/overordnede på dokumenter som vanligvis underskrives av
underordnede (og således overstyrer normale kontrollrutiner)
Leverandører som får en betydelig andel av forretningene fra enheten i offentlig
sektor
Priser over markedspriser eller forventede markedspriser, særlig ved innkjøp av store
kvantiteter
Kontraktstildelingsmønstre som kan tyde på rotasjon av anbud
Lav kvalitet kombinert med høye priser/høy grad av produktsvikt
Anskaffelser fra én enkelt kilde av ethvert betydelig antall
Overdreven bruk av eksepsjonelle/forkortede/nødprosesser for anskaffelser

Budsjettjusteringer








Sikre at budsjettprosessen etterlever lovmessige krav
Sikre riktig budsjettgodkjenning
Gjennomgå prosessen for månedlig rapportering – budsjett og regnskap
- Undersøke avvik (over- og underforbruk), årsaker til slike avvik, så vel som iverksatte
tiltak
- Bekrefte godkjenning av avvik der hvor det anses nødvendig
Gjennomgå eventuelle betydelige budsjettjusteringer, overdreven flytting av midler mellom
programmer utført ved, nær eller etter regnskapsårets slutt, og årsakene til dem
Gjennomgå rapporter om måloppnåelse med hensyn til betydelig manglende måloppnåelse i
forhold til strategiplan/betydelig over- og underforbruk ved regnskapsperiodens slutt.
Gjennomgå alle budsjettjusteringer utført ved, nær eller etter regnskapsårets slutt med hensyn
til riktig og rettidig godkjenning av lovgiver, dersom det er påkrevd

Personalkostnader


Gjennomgå reise- og utleggsregninger med hensyn til indikasjoner på:
- Personlige utgifter som er tatt med
- Krav om overnatting, måltider eller opphold som ikke er i samsvar med forskrifter
- Autorisasjon av andre enn den vanlige overordnede
- Uvanlige eller urimelige datoer, tidspunkter eller andre detaljer knyttet til utgifter som
kreves refundert



Gjennomgå timelister med hensyn til indikasjoner på:
- Autorisasjon av andre enn den vanlige overordnede
- Manglende, uvanlige eller modifiserte timelister, særlig dersom det gjentas for de
samme ansatte
- Overdrevne eller uvanlige overtidsbeløp
- Bruk av uvanlige eller uegnede tidskoder eller klassifiseringskoder for ansatte



Utføre substanstesting av lønnskontoer med hensyn til indikasjoner på:
- Overdrevne eller uautoriserte overtidsbeløp
- Uvanlige variasjoner mellom budsjett- og regnskapstall, eller sesongmessige
svingninger
- Utbetalinger foretatt til uvanlige bankkontonumre på uvanlige steder (for eksempel
kan mer enn én utbetaling i en periode til samme bankkonto tyde på fiktive ansatte)
- Sammenligning av rapporterte inntekter ved årsslutt per ansatt/gruppe av ansatte med
standardnivået for godtgjørelser for den relevante ansattkategorien



Gjennomgå ansettelsesprosedyrer og -kontroller, og kontrollere at:
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o
o
o
o
o

Annonserte ledige stillinger har fått den nødvendige godkjenning
Stillinger er blitt annonsert i samsvar med forskrifter (transparens, åpen og
rettferdig konkurranse osv.)
Tilfredsstillende rutiner er blitt fulgt i ansettelsesprosessen (intervju,
referanser, mulig bakgrunnssjekk, riktig lønnsnivå osv.)
Dersom det er indikasjoner på nære personlige relasjoner, fordommer osv., at
disse er blitt håndtert på en tilfredsstillende måte
Eventuelle klager mottatt i forbindelse med ansettelsesprosessen er blitt
håndtert på en tilfredsstillende måte
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Vedlegg 3 – Ytterligere eksempler på omstendigheter i offentlig
sektor som kan tyde på misligheter
Følgende er eksempler på omstendigheter som kan tyde på at regnskapet inneholder vesentlig
feilinformasjon som skyldes misligheter.

Uoverensstemmelser i regnskapsmaterialet, herunder:


Betydelig overføring av transaksjoner mellom fond og/eller programmer

Unormale budsjettprosesser






Betydelige budsjettjusteringer
Forespørsler om ekstra midler
Manglende godkjenning av budsjettjusteringer
Stort over- eller underforbruk
Resultatinformasjon tyder på betydelig manglende måloppnåelse

Anskaffelsesprosesser









Rettslige handlinger
Mangel på anskaffelseslovgivning
Nylige endringer i anskaffelseslovgivning
Kompleks eller uklar lovgivning
Betydelige pengebeløp er involvert (for eksempel innenfor forsvaret)
Inspeksjon utført av reguleringsmyndigheter
Klager mottatt fra mulige leverandører om urettferdig praksis knyttet til tildeling av anbud
Tidligere offentlige tjenestemenn sitter som ledere i selskaper som har fått tildelt anbud

Tilskudd og giverfinansiering





Manglende etterlevelse av tilskuddskrav
Uklare tilskuddskrav
Tilskudd ikke nådd den opprinnelig tiltenkte mottakeren
Klager fra tiltenkte mottakere eller interessegrupper

Eiendeler





Uautorisert bruk av eiendeler
Utstyr som er gjenstand for personlig bruk eller for bruk utenfor program, for eksempel
mobiltelefoner, digitalkameraer, datamaskiner, kjøretøy, verktøy osv.
Fysiske eiendeler som er eksponert for personlig bruk eller omdisponering, for eksempel
ubrukte eller avsidesliggende bygninger, ubebygd grunn, gammelt utstyr, eiendeler som ikke
lenger er i bruk osv.
Tap av materiale som er blitt brukt i konfidensielle offentlige prosesser, for eksempel
identifikasjonspapirer og pass
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Vedlegg 4 – Forespørsler til ledelsen og andre om misligheter
Eksempler på spørsmål det kan være aktuelt å stille ledelsen og andre når revisor skal rette
forespørsler om misligheter.
Forespørsel til administrasjonssjef evt. økonomi-/regnskapssjef, jf. ISA
240 pkt. 17-19 (ledelsen)

Dokumenterte svar
(ev. link til møtereferat)

Hva er din vurdering av risikoen for at kommunens regnskap kan inneholde
vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter?
Hvilken prosess har du lagt opp til for å identifisere og håndtere risikoene for
misligheter i kommunen, herunder eventuelle betydelige risikoer for misligheter
som du (eller andre ledere) har identifisert eller kontosaldoer, transaksjonsklasser
eller tilleggsopplysninger der det er sannsynlig at en risiko for misligheter
foreligger?
Hvilken eventuell kommunikasjon har du med kommunestyret vedrørende dine
prosesser for å identifisere og håndtere risikoer for misligheter i kommunen?
Hvilken eventuell kommunikasjon har du med ansatte vedrørende dine synspunkter
med hensyn til forvaltningspraksis og etisk atferd?

Forespørsel til dem med overordnet ansvar for styring og kontroll
(f.eks. ordfører), jf. ISA 240 henholdsvis pkt. 17-19.
Har du kjennskap til eventuelle faktiske, mistenkte eller påståtte misligheter som
påvirker kommunen?
Hvordan fører du tilsyn med administrasjonssjefens prosesser for å identifisere og
håndtere risikoene for misligheter i foretaket og den interne kontrollen som
administrasjonssjefen har opprettet for å redusere disse risikoene?6

Etter behov – forespørsel til administrasjonssjefen, økonomi/regnskapssjefen og evt. andre nøkkelpersoner, jf. ISA 240 pkt. 18:
Har du kjennskap til eventuelle faktiske, mistenkte eller påståtte misligheter som
påvirker foretaket?

6

Dette punktet er det kun nødvendig å rette forespørsler om dersom det ikke finnes andre måter for å få
forståelse av dette, jf. ISA 240 pkt. 20.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/14975-1
Marianne Lundeberg

Saksgang

Møtedato

Notodden kontrollutvalg

21.11.2017

Rutiner og retningslinjer for håndtering av mobbing i skolene Notodden kommune
Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget ba i forrige møte om en å få en orienteringssak om Notodden kommunes rutiner og
retningslinjer for håndtering av mobbing i skolene i Notodden kommune.

Saksopplysninger:
I formålsparagrafen for skolen, opplæringsloven § 1-1 siste ledd, står det:
«…Skolen og lærebedriftene skal møte elevene med tillit, respekt og krav og gi dem utfordringer
som fremmer danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeides».
Videre i loven § 9a-1 står det at:
«…alle elever i grunnskolen og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø
som fremmer helse, trivsel og læring».
Dette betyr at det er nulltoleranse for trakassering og mobbing. Både ansatte og ledelse har ansvar for
at krenking og mobbing stanser straks. Rektorene har ansvar for at det jobbes systematiske og
kontinuerlig med skolemiljøet.
Hvilke rutiner, planar og tiltak har kommunen tilgjengelig for å skape og opprettholde et godt
skolemiljø i samsvar med de krava opplæringsloven stiller?
Rådmann Svein Aannestad møter for å gi en orientering i saken.

Vurdering fra sekretariatet:
Sekretariatet legger fram saken med forslag om at den tas til orientering, da informasjon og orientering vil
bli gitt i møtet.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

15/09981-8
Marianne Lundeberg

Saksgang
Notodden kontrollutvalg

Møtedato
21.11.2017

Rullering av Plan for forvaltningsrevisjon 2016 -2019 for Notodden
kommune
Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget rullerer plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019. Følgende prosjekt prioriteres:
 ??
 ??
 ??
 ??
Prosjektene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge og kontrollutvalget står fritt til å velge de prosjektene
de selv ønsker.
Kontrollutvalget ber revisjonen presentere prosjektplan for ønsket forvaltningsrevisjon i første eller andre
møte i 2018.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget vedtok i sak 28/11 – Overordna analyse/Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 at det
skulle gjennomføres et forvaltningsrevisjonsprosjekt med kommunens eiendomsforvaltning som tema.
Forvaltningsrevisjonen ble bestilt av kontrollutvalget i sak 20/15 – Rullering av plan for
forvaltningsrevisjon 2012-2015.
Vedtak i møte 14.03.2016 sak 6/16 Overordna analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016 -2019 Notodden kommune
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret tar overordnet analyse til orientering og vedtar plan for forvaltningsrevisjon for 20162019 som den foreligger, med følgende prosjekter i prioritert rekkefølge:
1. Barnevern
2. Rus og psykiatri
3. Post/journal/arkiv
4. Offentlig støtte
5. Etikk og varsling
6. Effekt og konsekvens av innsparingstiltak i kommunale tjenester
Kontrollutvalget gis myndighet til å rullere planen i perioden.
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Saksopplysninger:
Kontrollutvalget har en forvaltningsrevisjon til oppfølging denne perioden på eiendomsforvaltning, som
ble bestilt i forrige periode.
Det er også gjennomført ei orientering om post og arkiv i sak 28/16
Forvaltningsprosjekt på barnevern/forebyggende arbeid barn og unge har Notodden kontrollutvalg
behandlet i møte 13.12.2016 sak 33/16. Denne er satt til oppfølging høsten 2017. Sekretariatet vil be om
oppfølging i første møte 2018.
Notodden kontrollutvalg har i møte 02.05.2017 sak 12/17 godkjent prosjektplan på
forvaltningsrevisjonsprosjekt "rus og psykiatri" - Notodden kommune – denne leveres på første møte i
2018.
Gjenstående prosjekter fra plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 er:
3. Post/journal/arkiv
4. Offentlig støtte
5. Etikk og varsling
6. Effekt og konsekvens av innsparingstiltak i kommunale tjenester
Kontrollutvalget bestemmer prioritering og valg av gjenstående prosjekter i møtet.

Vurdering fra sekretariatet:
Kontrollutvalget bestemmer om de vil ha andre prosjekter eller omdisponere gjenstående prosjekter i
møtet. Sekretariatet legger frem et forslag til vedtak uten valg av prosjekter, da de velges av utvalget i
møtet.
Vedlegg:
- Overordna analyse - Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019
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Om Telemark kommunerevisjon IKS
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 gjør 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).
Fra 2015 har vi inngått en avtale om faglig og administrativt samarbeid med de
interkommunale revisjonsordningene Buskerud kommunerevisjon IKS, Vestfold
kommunerevisjon og Sandefjord distriktsrevisjon.

Du kan finne alle våre rapporter på vårt nettsted www.tekomrev.no.
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1 Innledning
1.1 Plan for forvaltningsrevisjon
En av kontrollutvalgets oppgaver er å utarbeide et forslag til plan for
forvaltningsrevisjon i kommunen.1 Planen skal utarbeides minst en gang i
valgperioden. Kommunestyret skal vedta en plan for forvaltningsrevisjon senest innen
utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Forslag til plan for
forvaltningsrevisjon finner du i kapittel 2.
Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra
vurderinger av risiko- og vesentlighet. Denne analysen finner du i kapittel 3.
Overordnet analyse og forslag til plan er utarbeidet av Telemark kommunerevisjon IKS
i samsvar med gjeldende avtale om revisjonstjenester. Analysen gjelder kommunens
egen virksomhet og annen kommunal virksomhet dersom denne er organisert som
kommunale foretak (KF), § 27-samarbeid og vertskommunesamarbeid etter
kommuneloven § 28 b og § 28 c.
Kommunal virksomhet som er organisert i selvstendige rettssubjekt (interkommunale
selskap (IKS), aksjeselskap eller § 27-selskap) omfattes ikke av analysen. For slike
organisasjonsformer kan kontrollutvalget føre tilsyn ved hjelp av selskapskontroll.2

1.2 Hva er forvaltningsrevisjon?
På vegne av kommunestyret skal kontrollutvalget se til at det blir gjennomført

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og
virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og
forutsetninger (forvaltningsrevisjon)3

Forvaltningsrevisjon er en del av kommunens egenkontroll – det er en del av
kommunestyrets tilsyn med kommunens forvaltning. Forvaltningsrevisjonens rolle er å
undersøke om kommunens virksomhet skjer i tråd med gjeldende lover og regler og

1

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) av 15. juni
2004, § 10.
2
Jf. kontrollutvalgsforskriften kapittel 6 og kommunens plan for selskapskontroll.
3
Revisjonsforskriften § 7
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kommunens egne planer og vedtak. Fokus kan også rettes mot effektivitet og kvalitet i
produksjonen av velferd for kommunens innbyggere.
Gjennom forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget:
 synliggjøre muligheter til økt produktivitet og måloppnåelse
 bringe fram styringsinformasjon til kommunens beslutningstakere
 bidra til læring og forbedring i organisasjonen
 bidra til kommunens egenkontroll

1.3 Forvaltningsrevisjoner i Notodden kommune i 2012-2015
I Notodden kommune er følgende forvaltningsrevisjoner gjennomført i perioden 20122015:






Forebygging og oppfølging av sykefravær – Notodden kommune (2012)
Kvalitet og ressursbruk i hjemmetjenesten – Notodden kommune (2013)
Sosialtjenesten – Notodden kommune (2014)
Barnehagetilskudd – Notodden kommune (2014)
Eiendomsforvaltning – Notodden kommune (levert i mars 2016)

1.4 Avtale om forvaltningsrevisjon 2016-2019
Forvaltningsrevisjon er omfattet av avtalen om revisjonstjenester mellom Notodden
kommune og Telemark kommunerevisjon IKS. Forslaget til plan har et omfang på
forvaltningsrevisjon som samsvarer med tilgjengelig ressurs etter avtalen om
revisjonstjenester. Kommunestyret/kontrollutvalget kan endre planen innenfor denne
definerte ressursrammen gjennom hele planperioden.
Dersom kommunen ønsker flere eller mer omfattende forvaltningsrevisjoner kan det
avtales. Dette vil bli fakturert særskilt.
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2 Plan for forvaltningsrevisjon
Innenfor gjeldende avtale om revisjonstjenester og på bakgrunn av overordnet analyse
i kapittel 3, foreslår vi følgende forvaltningsrevisjoner i planperioden 2016 – 2019, i
prioritert rekkefølge. Timeomfang per prosjekt er et foreløpig anslag, og ved endelig
planlegging av forvaltningsrevisjonen kan ressursbehovet per prosjekt bli justert både
opp og ned i samråd med kontrollutvalget.
Tema/tittel
Barnevern

Vinkling
Forebyggende arbeid i
kommunen

Nytte
Bidra til styringsinformasjon og fokus på
forebyggende arbeid,
inkludert meldeplikta til
barnevernet.

Omfang
Ca 350 t

Eller:
Forvaltningsrevisjon av
barneverntjenesten
Post/journal/
arkiv

Offentlig støtte

Rus og psykiatri

Hvordan kommunen
sikrer at alt blir arkivert
og journalført på riktig
måte
Undersøke typiske
risikoområder for
offentlig støtte
(eiendomstransaksjoner,
mulig kryssubsidiering og
næringsarbeid/tradisjone
ll støtte)
Organisering av
tjenestene

Etikk og varsling Kommunens arbeid for å
sikre gode etiske
holdninger og kultur for
varsling

Bidra til
styringsinformasjon og
betre tjenestetilbud
Bidra til å sikre
innbyggernes innsyn og
kommunens
dokumentasjon
Bidra til regeletterlevelse

Ca 250 t

Ca 350 t

Bidra til å sikre et helhetlig Ca 350 t
og koordinert tjenestetilbud
Bidra til kommunens
Ca 300 t
kontinuerlige arbeid med
etikk og varsling
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3 Overordnet analyse
3.1 Om risiko og vesentlighet – metodikk og rullering
Risiko og vesentlighet
Risiko handler om
 hva som kan gå galt,
 hvor sannsynlig er det at noe går galt, og
 hva som er konsekvensen.
Vesentlighet i forvaltningsrevisjon handler om hvor viktig oppgaven eller området er
for kommunen og kommunens samfunnsoppdrag, eller for kommunens
brukere/innbyggere.

Metodikk
I vurderingen av risiko og vesentlighet har vi tatt utgangspunkt i kommunelovens
formålsparagraf og bestemmelsen om rådmannens ansvar.4 Vi fokuserer derfor på
følgende områder i analysen:





Ligger forholdene til rette for et funksjonsdyktig folkestyre?
Har rådmannen tiltak for virksomhetsstyring og betryggende kontroll?
Blir rettssikkerhet, kvalitet og effektivitet ivaretatt i myndighetsutøvelse og
tjenesteyting?
Legger kommunen til rette for en bærekraftig utvikling?

For å kartlegge og vurdere risiko i Notodden kommune har vi gjennomgått
kommunens økonomiplan, årsrapporter, planstrategi og annen
styringsdokumentasjon. Vi har gjort en analyse av nøkkeltall fra KOSTRA og annet
statistisk materiale. Videre har vi innhentet informasjon om kommunens system for
internkontroll. Vi benytter også informasjon fra fylkesmannens tilstandsrapport,
tilsynsrapporter og tilsynsplaner.
I KOSTRA-analysen bruker vi tall for kommunen for perioden 2012 – 2014. Vi
sammenligner kommunen med sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet
utenom Oslo. I KOSTRA er kommunene gruppert ut fra størrelse, kostnader og
inntekter. Notodden kommune er i kommunegruppe 11 som er mellomstore

4

Kommuneloven §§ 1 og 23 nr. 2
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kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible
inntekter.
Vi har innhentet synspunkter på risikoområder og behov for forvaltningsrevisjon fra
kontrollutvalget fra forrige valgperiode, og vi har gjennomført samtaler med ordfører
og rådmann.

Kommunereform og rullering
Kommunereformen med mulige nye oppgaver og endret inndeling av kommunene vil
kunne påvirke risikobildet og dermed plan for forvaltningsrevisjon. Dette er avhengig
av hvilke retningsvalg kommunen gjør i spørsmålet om kommunestruktur. Vi har lagt
til grunn for vår analyse at eventuelle endringer i kommunestrukturen i Telemark ikke
vil ha virkning før i 2020. Dersom det blir slike endringer i kommuneinndelingen for
Notodden kommune, vil det være behov for å rullere plan for forvaltningsrevisjon for
andre halvdel av planperioden.

3.2 Om Notodden kommune
Demografi
Notodden kommune hadde 12 715 innbyggere pr tredje kvartal 2015. Sammenlikner vi
befolkningssammensetningen med gjennomsnittet for KOSTRA-gruppa og landet,
ligger Notodden lavere i andel personer i de yngre aldersgruppene og høyere enn
sammenlikningskommune for de eldste aldergruppene.
Kommunen hadde i 2014 en befolkningsnedgang på 0,08 %.
Andel innvandrerbefolkning var 9,1 % i 2015. Det var lavere enn landsgjennomsnittet
som er på 12 %, men høyere enn i KOSTRA-gruppa.
Høgskolen i Telemark har avdeling på Notodden og det er over 1 200 studentplasser
knyttet til skolen.

Kommunens organisasjon
Kommunen hadde i 2014 i overkant av 1 100 ansatte.
Rådmannen har en ledergruppe med seksjonsledere for oppvekst, kultur og
stedsutvikling, helse og omsorg, sosial og flyktninger (NAV-leder) samt
8
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samfunnsutvikling og tekniske tjenester. I sentraladministrasjonen har rådmannen
økonomienhet, personalenhet og IKT-enhet. Kommunens organisasjonskart ser slik ut:

Notodden kommune er vertskommune for Kongsbergregionen-IKT som er felles
driftsenhet for kommunene i Kongsbergregionen.
Notodden kommune er også vertskommune/kontorkommune for disse
interkommunale instansene:
 PPT for Hjartdal og Notodden
 Barneverntjeneste for Hjartdal og Notodden
 Legevakt sammen med seks kommuner og samarbeid med Hjartdal kommune
om Ø-hjelpsplasser i tilknytning til legevakten.
 Miljøhygiene (samarbeid mellom seks kommuner)
 Brann og feiervesen med Hjartdal og Sauherad kommuner

Økonomi
 Hovedtrekk i kommunens økonomi og utvikling
Kostra 2014
Frie inntekter per innbygger
Nto lånegjeld per innbygger
Disposisjonsfond i % av br. driftsinntekter
Akk. regnskapsmessig merforbruk i % av br. dr.int.
Nto dr.utg. til barnehage per innbygger 1-5 år
Nto dr.utg til grunnskolesektor per innb. 6-15 år
Nto dr.utg til kommunehelse per innbygger
Nto dr.utg til pleie og omsorg per innbygger
Nto dr.utg til sosialtjenesten per innb. 20-66 år

Notodden
kommune

Gruppesnitt
50 578
75 381
0,1
0
118 509
110 760
2 030
21 708
4 464

50 847
62 370
3,6
0,6
126 661
109 159
2 588
18 871
2 943

Landsgj.snitt*
48 610
58 160
6,4
0,6
128 633
100 946
2 319
16 386
3 138
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Nto dr.utg til barnevern per innbygger 0-17 år
7 555
Nto dr.utg til administrasjon og styring per inb.
3 820
SSB: Utvalgte nøkkeltall, kommuner – nivå 1 og 2. Reviderte tall 26.06.2015
* Landsgjennomsnitt uten Oslo

8 081
4 457

7 978
4 258

Notodden kommune er ute av ROBEK-registeret fra og med 2015.

3.3 Lokaldemokrati
3.3.1 Åpenhet og innsyn
Åpenhet og innsyn er sentrale forutsetninger for et fungerende demokrati.
Offentlighetsloven og kommunelovens regler om møteoffentlighet og skal legge til
rette for at kommunens virksomhet er åpen og gjennomsiktig. På den måten styrkes
informasjons- og ytringsfrihet, den demokratiske deltakelse, rettssikkerheten for den
enkelte og allmenhetens kontroll.
Notodden kommune har postlister tilgjengelig på kommunens nettsider. En kan se på
avdelinger og/eller søke på dato eller søkestreng. Dokumenter som ikke er unntatt
offentlighet kan åpnes. For dokumenter som er unntatt offentlighet ligger det lenke til
skjema for søknad om innsynsbegjæring.
Møtekalender for politiske møter ligger på nettsidene. Saker knyttet til de ulike
møtene ligger tilgjengelige som PDF-filer. Det er mulig å gå tilbake til møter fra
tidligere år.
3.3.2 Saksforberedelse, budsjett og rapportering
Rådmannen har ansvar for at saker til folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at
vedtak blir gjennomført.
Rådmannen sier at han har hatt fokus på å øke kvaliteten på saksframlegg som skal til
politisk behandling. Rådmannen går selv igjennom saksframlegg for kvalitetssikring.
Økonomiplan for fireårsperioden og årsbudsjett blir hvert år lagt fram i desember.
Årsmelding og årsregnskap blir lagt fram i mai året etter det aktuelle
rapporteringsåret.
Rådmannen rapporterer månedlig på økonomi, årsverk og nærvær til kommunestyret.
I tillegg kommer tertialrapportering på drifts- og investeringsbudsjettene.
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Kommunen har ikke systematisk rapportering på gjennomføring av andre
kommunestyrevedtak enn budsjettet.

3.4 Virksomhetsstyring og betryggende kontroll
3.4.1 Internkontroll
Kommuneloven § 23 nr. 2 krever at rådmannen skal ha betryggende kontroll med
kommunens virksomhet. Ifølge lovforarbeidene innebærer dette at kommunen skal ha
internkontroll. I tillegg kreves det internkontroll på en rekke særlovsområder, både
sektorovergripende og for de ulike tjenesteområdene i kommunen, f.eks.
arbeidsmiljøloven, personopplysningsloven, opplæringsloven, barnevernloven, helseog omsorgstjenesteloven og sosialtjenesteloven.
Notodden kommune bruker Compilo (tidligere Kvalitetslosen) som sitt kvalitetssystem
for dokumenter, prosederer og avvikshåndtering. Kommunens ansatte har tilgang til
systemet via hjemmesidene og må oppgi brukernavn og passord for å komme inn.
Rådmannen sier det ligger flere mulige bruksområder i systemet enn det kommunen
bruker pr i dag.
3.4.2 Etikk og varsling
Et av formålene med kommuneloven er å legge til rette for en tillitsskapende
forvaltning som bygger på en høy etisk standard.
KS og Transparency International Norge (TI) anbefaler at kommuner har etiske
retningslinjer for ansatte og folkevalgte, og at retningslinjene bør være behandlet av
kommunestyret. KS og TI anbefaler at de etiske retningslinjene også blir gjort
gjeldende for kommunale foretak. Kommunen skal redegjøre i årsberetningen for tiltak
som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og
en høy etisk standard i virksomheten og i kommunale foretak.
Kommunen har etiske retningslinjer fra 2006. Rådmannen sier det er startet en prosess
med tanke på oppdatering av reglementet. Reglementet gjelder for de både ansatte og
folkevalgte i kommunen.
Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.
Arbeidsgiver har plikt til å iverksette tiltak for å legge til rette for intern varsling. KS og
Arbeidstilsynet anbefaler at kommunene utarbeider skriftlige rutiner for dette.
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I Notodden kommune er det utarbeidet en veileder for «åpen bedriftskultur og
varsling».
Rådmannen sier det har vært tilfeller av misligheter tidligere og at det nok kan
forekomme tilfeller av ubetenksomhet som kan være i strid med de etiske
retningslinjene.
Det avgåtte kontrollutvalget har stilt spørsmål ved om brannvakta følger regler og
prosedyrer for entreprenørvirksomhet/kjøp av tjenester fra egne ansatte.
Det er generell risiko på området etikk og varsling, og vi foreslår forvaltningsrevisjon
på dette området.

3.4.3 Post, arkiv og dokumentasjon
Kommuner og offentlige organer har ansvar for å dokumentere sin egen aktivitet både
i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. I tillegg har arkivene en samfunnsmessig
betydning for demokratisk aktivitet, forskning og kulturell virksomhet. En
velfungerende postjournal og arkivordning er grunnleggende forutsetninger for å
ivareta dette.
Riksarkivaren antar at kommunereformen vil få store konsekvenser for kommunens
dokumentasjon, og påpeker viktigheten av å være godt forberedt og tidlig ute med
planleggingen. Det vil bli utarbeidet en veiledning i hvordan kommunen kan forberede
seg ved en eventuell kommunesammenslåing. Veiledningen skal være ferdig i mai
2016.
Notodden kommune har egen arkivleder, men det er ingen ved arkivet som har høyere
arkivfaglig utdannelse (Arkivakademiet, høgskole eller universitet).
I Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester i 2014 melder
kommunen at de har ikke plan for håndtering av kommunens arkiver ved en eventuell
kommunesammenslåing. Arkivtjenesten deltar heller ikke i planleggingsprosesser som
gjelder kommunereformen.
Statsarkivet i Kongsberg gjennomførte i 2013 tilsyn med Notodden kommune. Det ble
pekt på at kommunen manglet arkivplan og mangler ved ordning og registrering. Frist
for å følge opp påleggene var 01.01.2016. Fra Statsarkivet får vi opplyst at kommunen
har meldt tilbake at de ikke er ferdig med arkivplanen eller ordningen/registreringen.
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Med utviklingen av kommunikasjonsformer, særlig med bruk av e-post, har
kommunene fått en utfordring med å sikre riktig journalføring og arkivering. Arbeid
med arkiv og dokumentasjon er generelt et risikoområde i kommunal forvaltning og
det er etter vår vurdering aktuelt med en forvaltningsrevisjon på området.
Rådmannen har gitt utrykk for at dette er et aktuelt område for en
forvaltningsrevisjon.

3.4.4 Informasjonssikkerhet
Informasjonssikkerhet omfatter alle tiltak som sikrer konfidensialitet, integritet og
tilgjengelighet til informasjon og IKT-systemer, det vil si alt som sørger for å gi korrekt
informasjon til de rette menneskene til rett tid.
Alle offentlige virksomheter er etter § 15 i eForvaltningsforskriften pålagt å ha
internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet.
Personopplysningsloven med forskrifter stiller krav om tilfredsstillende
informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved
behandling av personopplysninger. Det kreves dokumentert internkontroll.
Styringssystemet som den enkelte virksomhet må etablere for å oppnå tilfredsstillende
informasjonssikkerhet, må blant annet fastsette overordnede sikkerhets mål,
akseptabelt risikonivå og fordele ansvar og oppgaver i sikkerhetsarbeidet.
Kommunen må skaffe en komplett oversikt over alle personopplysninger som
behandles innenfor de ulike tjenesteområdene, vurdere risiko og opprette rutiner og
et aktivt system for avvikshåndtering.
IKT-arbeidet i Notodden kommune skjer gjennom et nytt interkommunalt samarbeid;
Kongsbergregionen IKT. Foruten Notodden deltar kommunene Tinn, Hjartdal,
Kongsberg, Rollag og Nore og Uvdal. Notodden kommune er vertskommune for
samarbeidet. Notodden kommune har ikke personvernombud.
Rådmannen beskriver forholdene rundt IKT og IKT-sikkerhet som bra.
Det er en generell risiko i kommunene for at informasjonssikkerheten ikke er
tilfredsstillende. Vi vil imidlertid ikke prioritere dette feltet i vårt forslag til plan for
forvaltningsrevisjon.
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3.4.5 Anskaffelser
Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for nesten 400 milliarder kroner årlig.
Regelverket om offentlige anskaffelser skal bidra til at pengene utnyttes best mulig og
at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv.
Reglene om offentlige anskaffelser har også som formål å bidra til en bærekraftig
utvikling, og skal motvirke sosial dumping og korrupsjon. Sosial dumping skjer både
ved brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler og når lønn og andre ytelser er
uakseptabelt lave, sammenliknet med det norske arbeidstakere normalt tjener. I
anskaffelsessammenheng kan kommunen arbeide mot sosial dumping bl.a. ved å stille
og følge opp krav om lønns- og arbeidsvilkår i kontrakter.
Også innen miljø og andre former for sosialt ansvar kan offentlige innkjøpere spille en
viktig rolle gjennom kvalifikasjonskrav og kontraktsklausuler ved anskaffelser, og den
senere oppfølgingen av slike krav.
Nye og forenklede regler om offentlige anskaffelser ventes å gjelde fra våren 2016. De
nye reglene vil gi kommunene både økt handlingsrom og nye plikter. Reglene skal bl.a.
gi oppdragsgiver incentiver og plikter knyttet til miljøhensyn og bekjempelse av
barnearbeid og sosial dumping, og bedre konkurransevilkårene for små og
mellomstore bedrifter. Det foreslås at KOFA igjen skal kunne ilegge gebyr for ulovlige
direkteanskaffelser.
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) behandler klager i forbindelse med
offentlige anskaffelser. Fra 2012 og utover viser oversiktene fra KOFA at Notodden
hadde brudd på regelverket i to tilfeller i 2015.
Notodden kommune er med i BTV innkjøpssamarbeidet. Her er kommuner og
fylkeskommuner i Buskerud, Telemark og Vestfold med. Videre har kommunene i
Kongsbergregionen samarbeid om innkjøpsfunksjon og -kompetanse. Det er etablert
et prosjekt for å følge opp dette. Arbeidet er etablert ut fra det regionale nettverket av
innkjøpsansvarlige fra de sju kommunene.
Kommunen har anskaffelsesreglement fra 2009.
Det er generelt risiko knyttet til innkjøp i kommunene. Notodden hadde
forvaltningsrevisjon på dette området i 2010 og vi har ikke foreslått dette som tema
for en forvaltningsrevisjon i kommende periode.
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3.4.6 Offentlig støtte
EØS-avtalens statsstøtteregler påvirker i stor grad rammene for nærings- og
sysselsettingspolitikken. EØS-avtalen forbyr tildeling av offentlig støtte til foretak,
dersom støtten kan vri eller true med å vri konkurransen og påvirke samhandelen
innen EØS-området. Kommunen kan tildele støtte innenfor de rammene og
prosedyrekravene som følger av reglene om offentlig støtte.
En del kommuner tilbyr selv eller gjennom eierskap, varer og tjenester i
konkurranseutsatte markeder, f.eks. badeland, kafedrift, utleie av næringseiendom.
Slik aktivitet skal foregå uten offentlig støtte. Det innebærer at aktiviteten skal være
tydelig atskilt fra annen offentlig virksomhet, slik at det ikke skjer en ulovlig
kryssubsidiering av den konkurranseutsatte aktiviteten til kommunen. Risiko for at det
tildeles ulovlig offentlig støtte kan også oppstå når kommunen kjøper eller selger
eiendom utenom det åpne markedet.
Notodden kommune har ifølge rådmannen ikke rutiner for å sikre at prosedyrekravene
rundt offentlig støtte blir ivaretatt.
Det kan være en risiko for at kommunen gir ulovlig offentlig støtte. Dersom det blir en
klagesak knyttet til dette, kan det medføre krav om at støttemottaker betaler tilbake
støtten. Det er uheldig for støttemottaker, og slike saker kan også være
arbeidskrevende og medføre tap av omdømme for kommunen.
Rådmannen har pekt på at området offentlig støtte kan være aktuelt for en
forvaltningsrevisjon. Arbeidet med revisjon av kommunens regnskaper gjennom året
viser også at dette området som risikofylt. Vi foreslår forvaltningsrevisjon på dette
området.

3.5 Tjenesteyting og myndighetsutøvelse – kvalitet, rettssikkerhet og
produktivitet
Kommunene forvalter en stor del av fellesskapets midler. Det meste av disse midlene
blir brukt til å produsere de tjenestene som innbyggerne trenger. Tjenestene skal ha
det omfang og den kvalitet som loven krever, og myndighet skal forvaltes slik som
lovverket forutsetter.

15
Telemark kommunerevisjon IKS

ing av Plan for forvaltningsrevisjon 2016 -2019 for Notodden kommune - 15/09981-8 Rullering av Plan for forvaltningsrevisjon 2016 -2019 for Notodden kommune : Overordna analyse - Forslag til plan for forvaltningsrevisjon - Notodden kommune.pdf

Overordna analyse – forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 – Notodden kommune

3.5.1 Oppvekst
Barnehage
Som eier og myndighetsutøver har kommunen mange oppgaver på
barnehageområdet. Kommunen skal blant annet sørge for plass til alle barn med rett
til barnehageplass, godkjenne barnehager, yte tilskudd til private barnehager,
samordne opptak, drive veiledning og føre tilsyn.
I Notodden kommune er det fem kommunale og ti private barnehager pluss en åpen
barnehage i Familiehuset. Kommunen oppgir at det er full barnehagedekning i
kommunen.
Tilskuddsordningene til private barnehager er forenklet fra 2015, slik at tilskuddene
skal baseres på kommunens regnskap, og ikke på kommunens budsjett. Det arbeides
med å endre finansieringsordningen for private barnehager fra 2016. Kommuner med
mange private barnehager bør ha en oppmerksomhet mot disse mulige endringene.
Notodden kommune har en lavere netto driftsutgift pr innbygger i aldergruppen 1 – 6
år sammenliknet med gjennomsnittet for kommunene i KOSTRA-gruppe 11 og landet
utenom Oslo.
Reglene om foreldrebetaling ble endret i løpet av 2015. Den generelle maksimalprisen
økte, og enkelte moderasjoner ble innført. Alle familier med flere barn skal nå ha
søskenmoderasjon. For familier/hushold med lav inntekt, er det innført det lavere
makspris for alle barn, og gratis kjernetid for 4- og 5-åringer og for dem med utsatt
skolestart. Informasjon om de nye reglene ligger ute på Notodden kommunes
hjemmesider
Nasjonale myndigheter øker innsatsen for kompetanseheving i barnehagene.
Kompetansehevingen er rettet mot alle ansatte og ledere i barnehagene. Staten bidrar
med midler, samtidig som det legges vekt på barnehageeiers særskilte ansvar for å
heve kvaliteten, oppfylle pedagognormen og øke antall ansatte med aktuell og
nødvendig kompetanse.
Andelen ansatte med barnehagelærerutdanning er høyere i Notodden kommune enn
sammenlikningskommunene. Det samme gjelder andelen styrere/pedagogiske ledere
med slik utdanning.
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Ser vi på leke- og oppholdsareal i barnehagene (antall kvadratmeter pr barn) har
Notodden 5,1 m2 mens landet utenom Oslo har 5,6 m2 og kommunen i KOSTRAgruppa 6 m2.
Skole
Notodden kommune har fra høsten 2014 fem barneskoler, to ungdomsskoler og en
kombinert barne- og ungdomsskole.
Kommunen skal ha et system som gjør det mulig å vurdere om kommunen ivaretar
sine forpliktelser, jf. opplæringsloven § 13-10. Notodden bruker dokumentet System
for kvalitetsvurdering etter Opplæringsloven i Notodden kommune.
Notodden kommune brukte i 2014 om lag kr 110 000 til grunnskolesektoren pr
innbygger i alderen 6 – 15 år. Det er på nivå med gjennomsnittet for KOSTRA-gruppa,
men mindre enn gjennomsnittet for kommunen i landet.
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1. – 10. årstrinn er på nivå med KOSTRA-gruppe og
noe under gjennomsnittet for landet.
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng er på nivå med kommunene i landet. Det foreligger
ikke tall for KOSTRA-gruppa.
Kommunen skal sikre at elevene har et godt fysisk og psykososialt miljø på skolen, jf. §
9a-1. Antall barn og unge som rapporterer om krenkelser og mobbing i de årlige
elevundersøkelsene endrer seg lite fra år til år. Opplæringsloven stiller klare krav om
handleplikt og prosedyre i slike saker.
Alle skoler skal arbeide aktivt og systematisk for å unngå mobbing. Etter tilsyn fra
Fylkesmannen i 2014 ble det konstatert avvik knyttet til dokumentasjon og formelle
prosesser når mobbing oppstår. I Tilstandsrapport for grunnskolen5 2014 vises det til at
det i etterkant av tilsynet er utarbeidet et felles opplegg for arbeid med elevenes
skolemiljø etter § 9a-3 i opplæringsloven.
Kommunen skal sørge for at opplæringen tilpasses evnene og forutsetningene til den
enkelte elev, jf. opplæringsloven § 1-3. Det kan være risiko for at undervisningen ikke
blir tilstrekkelig differensiert og tilpasset den enkelte, og dermed ikke treffer hele
elevgruppen.

5

Behandlet i bystyret 12. mars 2015, sak 13/15
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Hver kommune og skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste. Den pedagogiskpsykologiske tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og
organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige
behov. Elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære
undervisningen, har rett til spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-1. Det er store
forskjeller mellom kommuner og mellom skoler når det gjelder antall elever med
vedtak om spesialundervisning.
Notodden er vertskommune for interkommunalt PPT for Notodden og Hjartdal
kommuner. De har tilstedeværelse på alle skoler i kommunen. Mål for PPT i 2016 er at
de skal bruke minst 40% av sin tid ute i virksomhetene til veiledning og forbyggende
arbeid.
Andelen elever som får spesialundervisning i Notodden er litt under gjennomsnittet for
sammenlikningskommunene. Dette kan være et uttrykk for at den tilpassede
opplæringen fungerer bra og at behovet for spesialundervisning er på riktig nivå.
Samtidig kan et lavt tall på en andel med spesialundervisning være uttrykk for at elever
som skulle hatt tilbud om spesialundervisning, ikke får det.
Kompetanseheving i barne- og ungdomsskolen et nasjonalt satsingsområde. Det legges
særlig vekt på videreføring og utvidelse av antall plasser på lederutdanning for
rektorer, og videreføring og økte økonomiske intensiver til å gjennomføre etter- og
videreutdanning for lærere. Notodden Kommune har en høyere andel lærere med
universitets/-høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning enn kommunen i KOSTRAgruppa og landet.

Skoleskyss
Gratis skoleskyss er ett av elementene for å oppfylle lik rett til opplæring.
Myndighetsutøvelse og det praktiske og økonomiske ansvaret for skyssen er delt
mellom kommunen og fylkeskommunen avhengig av hva som er grunnlaget for retten
til skyss for den enkelte elev, jf. opplæringslova § 13-4.
Kommunen netto utgifter til skoleskyss pr innbygger i alderen 6 – 15 år var i 2014
kroner 1 477. Til sammenlikning var tilsvarende sum i KOSTRA-gruppa kroner 2 978 og i
landet kroner 2 016.
SFO
Kommunen skal tilby SFO til alle som ønsker det. Ordningene skal ha vedtekter om
eierforhold, opptakskriterier, oppholdstid, bemanning og foreldrebetaling, jf.
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opplæringsloven § 13-7. Videre skal elever i SFO sikres et godt fysisk og psykososialt
miljø, jf. § 9a. Utover dette, har kommunen få konkrete forpliktelser knyttet til SFO.
Notodden kommune har betydelig høyere netto driftsutgifter til SFO pr innbygger i
alderen 6 – 9 år. Mens Notodden kommune brukte kr 8 661 pr innbygger i den aktuelle
aldersgruppen, brukte kommunen i KOSTRA-gruppa kr 5 118 og i landet kr 4 028.

Barnevern
Notodden kommuner har etablert felles barneverntjeneste med Hjartdal kommune og
Notodden er vertskommune for samarbeidet. Dette kan sikre et bedre fagmiljø, styrke
rettsikkerheten og redusere sårbarhet i tjenesten.
I følge KOSTRA har Notodden system for brukerundersøkelser og innført internkontroll
i barneverntjenesten.
De senere årene har det på landsbasis vært en økning i antall bekymringsmeldinger til
barneverntjenesten, og en økning i antall barn og unge som mottar tiltak – særlig tiltak
utenfor hjemmet.
I Notodden kommune var andelen barn med barnevernstiltak pr innbygger i
aldersgruppen 0 – 17 år høyere enn landsgjennomsnittet (2014). Andelen i Notodden
var på 7,1 mens andelen i landet utenom Oslo var 4,8. Det har vært en økning i
Notodden de siste tre år. Tallene kan indikere at det forebyggende arbeidet ikke
fungerer tilfredsstillende. Det er ofte flere og sammensatte årsaker til at utsatte barn
og unge kommer i kontakt med barnevernet. Barna og deres familier får ofte bistand
fra flere etater. Å sikre et tverrfaglig samarbeid er derfor viktig.
Andel barn med tiltak som har fått utarbeidet plan var i 2014 på 69 %. Dette er lavere
enn gjennomsnittet for kommunene i landet som hadde en andel på 82 %.
I følge kommune årsmelding var det fire fristbrudd i barnevernet i 2014.
Barneverntjenesten skal ivareta en sårbar målgruppe som ikke alltid kan ivareta egne
behov og ønsker. Det er derfor særlig viktig at barneverntjenesten har tilstrekkelig
kompetanse og kapasitet til å fatte riktige vedtak og følge dem opp systematisk over
tid.
Fylkesmannen i Telemark gjennomført i 2014 tilsyn med Notodden og Hjartdal
barneverntjeneste. Fokus var oppfølging og kontroll av barnets situasjon i
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fosterhjemmet, barnets medvirkning og råd og veiledning til fosterforeldre. Det ble
konkludert med at Notodden kommune gjennom styring ikke sikret fosterhjemsarbeidet ble utført i henhold til krav fastsatt i barnevernlovgivningen. Avviket er nå
lukket.
Ordfører har uttalt at barneverntjenesten er et område som kan være aktuelt for en
forvaltningsrevisjon. Vi har foreslått forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten.

3.5.2 Velferd
Sosiale tjenester
Kommunen har et ansvar for å tilby tjenester som skal bidra til sosial trygghet og bedre
levekår for økonomisk vanskeligstilte. Gjennom NAV-reformen ble bl.a. ansvar for
økonomisk sosialhjelp lagt til NAV-kontoret. Reformen skal bidra til flere i arbeid og
færre på passive ytelser. På landsbasis har utbetalingene til sosialhjelp økt de siste
årene. SSB melder om at 2014 hadde det høyeste antallet sosialhjelps-mottakere på 10
år.
Notodden hadde i 2014 en netto driftsutgift til sosialtjenesten pr innbygger på kr
1 659. Til sammenlikning hadde kommunene i KOSTRA-gruppa i gjennomsnitt kr 1 735
og i landet var gjennomsnittet kr 1 906.
I 2014 var andelen sosialhjelpsmottakere pr innbygger i aldersgruppen 20 – 66 år i
Notodden høyere enn gjennomsnittet for kommunene i landet. Tallene var
henholdsvis 6,3 % og 4,1 %. Andelen mottakere med sosialhjelp som
hovedinntektskilde har økt fra 2012 til 2014 og kommune ligger også her over
landsgjennomsnittet.
Høye sosialhjelpsutbetalinger kan være en indikasjon på at kommunens forebyggende
arbeid ikke er godt nok.
I perioden 01.01.2014 – 01.09.2015 behandlet fylkesmannen 17 rettighetsklager etter
sosialtjenesteloven i Notodden kommune. I 15 av disse ble vedtaket kommunen
hadde gjort stadfestet av Fylkesmannen.
I budsjettdokumentet for 2016 – 2019 skriver rådmannen at det er aktuelt med
innføring av aktivitetsplikt i Notodden i løpet av 2016. Det er utarbeidet prosjektskisse
for oppstart av dette tiltaket.
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Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med NAV i 2013. Fokus var om kommunen sørget
for forsvarlig tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogrammet. Det ble funnet to
avvik ved tilsynet. Kommunen satte inn tiltak for å lukke avviket og tilsynet er
avsluttet.
Fylkesmannen hadde også i 2015 et tilsyn med NAV Notodden. Denne gang var det
opplysning, råd og veiledning og økonomisk stønad til personer mellom 17 og 23 år
som var tema for tilsynet. Konklusjonen var at NAV Notodden ikke sikret forsvarlig
tildeling av sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 år.
Det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon av sosialtjenesten i 2014.
Etter vår vurdering er det aktuelt med en forvaltningsrevisjon av sosialtjenesten. Det
har imidlertid vært mye tilsyn på området og vi har ikke prioritert dette området i
planen.

Introduksjonsordningen
Introduksjonsprogrammet skal bidra til at deltakerne blir kvalifisert for arbeid eller
videre utdanning. Ordningen ble innført i 2004, og i 2011 kom krav om internkontroll,
for å sikre at kravene i loven blir fulgt. Dette er et område med fokus på nasjonalt nivå,
og regjeringen har foreslått endringer i introduksjonsloven for bl.a. å styrke
språkopplæringen, jf. Stortingsproposisjon 130 L (2014–2015).
Andelen innvandrere i kommunen var i 2015 på 9,1 %. Det er under
landsgjennomsnittet som var på 12%. Notodden kommune har vedtatt å bosette 64
nye flyktninger i 2016.
Mange kommuner har for dårlige resultater etter endt program. Dårlige resultater
etter endt program kan indikere risiko for at kommunen ikke har et program som er i
tråd med kravene som er satt. Ser vi på tall fra 2014 og bakover har Notodden hatt bra
resultater sammenliknet med de forventninger som kommer fra IMDi. Vi har ikke tall
for 2015.
I følge budsjettdokumentet for 2016 – 2019 går ca 60 % av de totale utgifter til
sosialstønad til personer med fremmedspråklig bakgrunn. Et vel fungerende
integreringsarbeidet er også viktig for å holde sosiale kostnader i kommunen nede på
sikt.
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Boligsosialt arbeid
Flere kommuner har utfordringer i arbeidet med å sikre varig bolig for vanskeligstilte
på boligmarkedet.
Notodden kommune hadde 33 kommunalt disponerte boliger pr 1 000 innbyggere i
2014. Tilsvarende tall i KOSTRA-gruppa var 23 og for landet 21.
I nasjonal strategi for boligsosialt arbeid 2014 – 2020 er det fastlagt felles nasjonale
mål og prioriterte innsatsområder, og kommunene har en nøkkelrolle i å realisere
målene. Kommunenes bruk av de statlige virkemidlene har betydning for arbeidet med
å sikre varig bolig for vanskeligstilte på boligmarkedet.
Kommunen godkjente 1,1 bolig for startlån pr 1 000 innbyggere i 2014. Det er
halvparten av tallet for kommunene i KOSTRA-gruppa som hadde 2,2. I landet var tallet
1,8.

3.5.3 Helse og omsorg
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen får tilbud om
nødvendige helse- og omsorgstjenester. Dette omfatter alle pasient- og
brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller
lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunen
har plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at
tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift.
Legevakt
Legevakten på Notodden ble fra 02.11.2015 flyttet til Sauheradvegen 5, i lokaler
tidligere brukt av Notodden Omsorgssenter. Tidligere kontrollutvalg har foreslått
forvaltningsrevisjonsprosjekt for å evaluere dette, se på fordeler og ulemper ved
flyttingen. Vi har ikke prioritert dette i forslaget til plan.
Samhandlingsreformen
Målet med samhandlingsreformen er å få et bedre og mer helhetlig helsetilbud.
Reformen skal bidra til rett behandling – på rett sted – til rett tid. Ressurser skal i
større grad brukes til å bygge opp kommunenes helse- og omsorgstjenester.
Pasientene skal få bedre koordinerte tjenester, og innsatsen for å begrense og
forebygge sykdom skal økes.
Kommunene må betale for utskrivningsklare pasienter som de ikke kan ta imot, men
dette gjelder foreløpig ikke pasienter innen psykisk helse og rus. Her blir
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betalingsordningen innført tidligst i 2017. I følge årsmeldingen for 2014 har Notodden
kommune tatt imot tilnærmet alle utskrivningsklare pasienter
Kommunene er pålagt å opprette tilbud for helse- og omsorgstjenester til pasienter og
brukere med behov for øyeblikkelig hjelp (ø-hjelpsplasser). Kommunen må ha dette
tilbudet på plass innen 2016.6 Notodden og Hjartdal har samarbeidet om fells øhjelpsplasser knyttet til legevakten.

Folkehelsearbeid
Arbeidet med folkehelse og å forebygge sykdom er sentralt i samhandlingsreformen.
Arbeidet er forankret i folkehelseloven (2011). Kommunen skal fremme helse og søke
å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Kommunen skal fastsette mål og
strategier for folkehelsearbeidet. Utgangspunktet for mål og strategier skal være
kommunens identifisering av sine folkehelseutfordringer. Hensikten med at
kommunen skal sette mål og strategier er å sikre politisk og tverrsektoriell forankring
av folkehelsearbeidet.
Notodden har fått utarbeidet en såkalt folkehelseprofil fra Folkehelseinstituttet. I
profilen vises status på en del sentrale levekårs- og helseparametere og tallene blir
sammenliknet med gjennomsnittet i fylket og i landet.
Notodden kommune skårer lavt på utdanningsnivå, dvs videregående skole eller
høyere utdanning, i aldersgruppen 30 – 39 år. Kommunen har videre en høy andel
arbeidsledige i alderen 15 – 29 år og en høy andel uføretrygdede i aldersgruppen 18 –
44 år. Andelen barn av enslige forsørgere er høy.
Også på en del helseparametere mål i antall pr 1 000 innbyggere ligger Notodden
dårlig an. Dette gjelder særlig psykiske symptomer/lidelser, hjerte-karsykdommer,
muskel/skjelettplager og antibiotikabruk.

Omsorgstilbud i og utenfor institusjon
Kommunene har ansvar for tjenestetilbudet til alle mennesker med behov for pleie- og
omsorgstjenester, uten hensyn til alder eller diagnose. Omfanget av pleie- og
omsorgstjenestene har økt de siste årene. Det økende behovet skyldes både at
tjenestetilbudet har blitt bygd ut i takt med at det blir stadig flere eldre, særlig i

6

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5
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aldersgruppen over 90 år, og at det har vært en sterk økning i antall yngre mottakere
(under 67 år).
Kommunale helse- og omsorgstjenester består i hovedsak av ulike former for
hjemmetjenester, som for eksempel hjemmesykepleie og praktisk bistand, opphold i
institusjon, herunder sykehjem, og tilbud om avlastningstiltak, støttekontakt og
omsorgslønn.
Netto driftsutgifter til pleie og omsorgtjenester i % av samlede netto driftsutgifter er
høyere i Notodden kommune enn i sammenliknbare kommuner. En forklaring kan
være befolkningssammensetningen der Notodden har en høy andel innbyggere over
80 år, 6,3% mot landsgjennomsnittet som er 4,3 %.
Ser vi på netto driftsutgifter pr innbygger i aldersgruppa over 80 år er den lavere enn i
KOSTRA-gruppa og i landet. Rådmannen gir i budsjettdokumentet uttrykk for at dette
viser en effektiv drift.
Kommunen planlegger samlokalisering av sykehjem og heldøgns bemannede
omsorgsboliger fra 2017. Målsettingen er mer effektiv drift og økt kvalitet. Forrige
kontrollutvalg har vært opptatt av effekter av strukturendringer. Vi har ikke prioritert
dette i forslag til plan.
Fra 2015 har personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig
assistanse rett til å få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse, jf.
pasient og brukerrettighetsloven § 2-1d. Denne endringen kan gi økt etterspørsel etter
tjenesten og det kan være risiko for at kommunen ikke har budsjett/kapasitet til å
møte etterspørselen. Notodden kommune har tilbud om brukerstyrt personlig
assistanse.
Fra 2020 er det foreslått at kommunen skal ha plikt til å tilby dagaktiviteter for
demente. Kommunen har i dag ett dagaktivitetstilbud for alle grupper hjemmeboende
på Haugomtun. I kommunens demensplan 2014 – 2020 heter det at tilbudet ikke
fungerer optimalt og det er planer om å opprette annet tilbud i tilknytning til
Haugmoen bokollektiv og sansehagen der.

Helsestasjon og skolehelsetjeneste
Kommunen skal tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og ungdom 0–20 år.
Tilbudet skal fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold, og
forebygge sykdommer og skader, jf. helsestasjonsforskriften §§ 1-1 og 2-1.
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I følge Barneombudet opplever mange at det er for få helsesøstre og at de har for liten
tid på skolen. Dette understøttes av undersøkelser som viser at helsesøstre verken har
tid til å gjøre de lovpålagte oppgavene eller til oppsøkende arbeid og
informasjonsarbeid. Det er en generell risiko for at det helsefremmende og
forebyggende arbeidet blant elever ikke blir tilstrekkelig ivaretatt.
Kompetansesenter rus – region sør har gjennomført en Ungdata-undersøkelse om
kommunene skolehelsetjente og bruken av denne.7Undersøkelsen viser at en lav andel
av ungdomsskoleelevene i Notodden kommune bruker skolehelsetjenesten/
helsestasjon for ungdom sammenliknet med de andre kommunene i Telemark. Det er
26 % av elevene som har benyttet seg av tilbudet om skolehelsetjeneste/helsestasjon
for ungdom. Ser vi på elever på den videregående skolen på Notodden er tendensen
motsatt. Her er det 40 % av elevene som har brukt tilbudet.
I undersøkelsen ble det også gjort en analyse av hvor stor andel av ungdom i
ungdomsskolen som hadde en risikoopphopning (flere dårlige resultater på
registrering av helse, matvaner, rus, skole, forhold til venner m.m.). I Notodden
kommune er det færre ungdom med slike risikoopphopning enn gjennomsnittet for
kommunene i Telemark
De ungdomsskoleelevene i Notodden kommune som har slik risikoopphopning bruker i
noe mindre grad tjenesten enn ungdom med risikoopphopning i andre kommuner i
Telemark.

Psykisk helse og rusomsorg
Tall fra folkehelseinstituttet viser at psykiske lidelser er mer utbredt i Telemark enn
landet som helhet. I følge folkehelseprofilen for Notodden ligger kommune høyest i
Telemark på dette området.
Kommunene har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle og følge opp
personer med psykiske lidelser. Dette er også et felt med behov for koordinerte
tjenester og tverrfaglig samarbeid, både innad i kommunen og med
spesialisthelsetjenesten. Både skolehelsetjenesten og PPT kan ha en viktig rolle i
arbeidet med å forebygge sykdom. Kommunen skal også skaffe bolig og sikre
nødvendig bo-oppfølging til dem som trenger det.

7

Presentasjon 22.10.2015 Geir Møller, Kompetansesenter rus – region sør.
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Notodden kommune har 5,2 årsverk av psykiatriske sykepleiere pr 10 000 innbyggere.
Tilsvarende tall for KOSTRA-gruppen er 5,1 og for landet 4,5.
Regjeringen har varslet at den vil innføre et krav om psykologkompetanse i
kommunene fra 2020. Det er foreslått tilskudd per psykologårsverk som rekrutteres fra
2016 og inntil regelen trer i kraft. Notodden kommune har to kommunale psykologer
som begge er plassert på Familiehuset. Stillingene er delvis finansiert med øremerkede
tilskudd.
Innenfor rusomsorgen er det behov både for forebyggende arbeid og tiltak knyttet til
behandling. Dette er et område med behov for koordinering internt i kommunen og
mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
Regjeringen ønsker en forsterket innsats for mennesker med rus- og eller psykiske
problemer. Det er utarbeidet en ny opptrappingsplan på rusfeltet som ble lagt fram
høsten 2015.
Den årlige rapporteringen til Fylkesmannen på kommunenes arbeid innen rusfeltet
viser at antallet årsverk i kommunene ble redusert fra 2012 til 2013, og det
rapporteres om utfordringer innen boligrelaterte tjenester og for lite ressurser på
området.
Generelt sett er forebyggende arbeid og koordinering av tjenester innenfor området
rus og psykiatri et risikoområde. Vi mener dette kan være et aktuelt for en
forvaltningsrevisjon og har lagt dette inn i forslaget til plan for forvaltningsrevisjon

3.5.4 Tekniske tjenester - selvkostområdene
Kommunen yter tjenester og utøver myndighet på selvkostområdene vann, avløp,
renovasjon, branntilsyn/feiing og plan- og byggesak.
Selvkost
Vannforsyning, avløp, renovasjon, feiing og byggesaksbehandling finansieres gjennom
gebyrer fra innbyggerne. Fra 1.1.2015 trådte nye retningslinjer for hvordan selvkost, og
dermed også den øvre rammen for gebyrinntektene fra innbyggerne, skal beregnes.
Kommunen bruker programvaren Momentum for beregning og etterkalkyle på
selvkostområdene.
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Plan- og byggesaksbehandling
Plan- og bygningsloven (pbl.) pålegger kommunene å ha planer for bruk og vern av
tilnærmet alle kommunale arealer og ressurser. Videre skal kommunene fatte vedtak
om nesten all byggeaktivitet innenfor kommunegrensene, selv om det er gjennomført
forenklinger innen byggesaksbehandlingen gjeldende fra 1. juli 2015. Sett fra
innbyggernes ståsted er dette en inngripende lov. Det er derfor viktig at innbyggerne
har tillit til at kommunen håndhever loven på en forutsigbar, lik og effektiv måte. Et
hensiktsmessig og oppdatert planverk bidrar til å sikre effektivitet og likebehandling.
I følge årsmeldingen for 2014 holdt kommunen seg innenfor fristene i saker både med
3 og 12 ukers frist,
I 2015 hadde Notodden 6 klagesaker som ble behandlet hos Fylkesmannen. Alle
vedtakene ble stadfestet.
Alle dispensasjonssøknader i 2014 som gjaldt nybygg i 100-metersbeltet langs sjø,
nybygg i LNF-område med byggeforbud ved ferskvann og nybygg i LNF-områder ble
innvilget. Tallet på saker var svært få.
Kommunen plikter å føre tilsyn med byggesaker i et slikt omfang at det kan avdekke
regelbrudd. I 2015 er det ifølge KOSTRA utført ett eller flere tilsyn i kun 2 % av vedtatte
byggesaker. Det er ikke tall for KOSTRA-gruppe eller landet for øvrig. I overkant av 1/3
av pålegg som er gitt er blitt rettet opp. Fra administrasjonen får vi opplyst at det
gjennomføres flere tilsyn enn det som kommer fram i KOSTRA.
Vi mener det er risiko for at kommunen ikke får fulgt opp kravet om tilsyn i
byggesaker, men vi har ikke prioritert forvaltningsrevisjon i denne perioden.

Avfallshåndtering
Gode systemer for innsamling av avfall og oppfølging av forsøplingssaker er viktig for å
hindre forsøpling, helse- eller luktproblemer eller andre forurensningsulemper som
følge av avfall. Kommunen skal blant annet sørge for at det er etablert et system for
innsamling av husholdningsavfall. Videre skal kommunen sikre at det finnes et
tilstrekkelig tilbud for mottak av elektrisk og elektronisk avfall og farlig avfall fra
husholdninger og mindre virksomheter, og at det gis nødvendig informasjon om dette
til husstander og bedrifter.
Det er det selskapet IRMAT AS som administrerer avtaler om innsamling, transport og
behandling av avfall fra husholdningene, returpunktene og miljøstasjonene i Notodden
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kommune. Tjenesten utøves i egenregi, og behovet for forvaltningsrevisjon av selvkost
og måloppnåelse/regeletterlevelse på området er omtalt i kommunens plan for
selskapskontroll.
Vannkvalitet
Mattilsynet gjennomførte i 2014 tilsyn med vannkvaliteten, og det ble registrert to
avvik.
Forrige kontrollutvalg har gitt innspill om forvaltningsrevisjon på dette området. Vi har
ikke forslått dette i planen.

3.6 Bærekraftig utvikling
3.6.1 Planlegging i kommunen
Plan- og bygningsloven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte,
samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet,
forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal
legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal
beskrives.
Kommunestyret skal minst en gang hver valgperioden utarbeide og vedta en
kommunal planstrategi. Notodden kommune har planstrategi for perioden 2012 –
2014.
Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med
handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og
nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver
kommunen. Planen skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge
retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn.
Arealdelen av Notodden kommunes kommuneplan består av to deler
A. Plan for hele kommunen med delplaner (2004 – 2015)
B. Kommunedelplan for sentrum (2007 – 2018)
Kommeplanens samfunnsdel, «Mål for utvikling», er fra 2007 og gjelder for perioden
2007 – 2018.
Rådmannen skriver i årsmeldingen for 2014 at arbeidet med revidering av
kommuneplanen, både samfunnsdel og arealdel, skal starte så snart som mulig etter
kommunevalget i 2015.
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3.6.2 Næringsutvikling
En av oppgavene til kommunen som planmyndighet er å vurdere og ta hensyn til
næringsutvikling og næringsbebyggelse i kommunen. Kommunens næringsarbeid skjer
i all hovedsak gjennom det Notodden Utvikling AS, der kommunen eier 57,5 % av
aksjene. Det ble gjennomført en selskapskontroll i 2015.

3.6.3 Eiendomsskatt
Kommunestyret bestemmer om kommunen skal innføre eiendomsskatt. Rammene for
kommunen sitt handlingsrom, prosess og regler om beregning er regulert i
eiendomsskattelova.
For 2016 skrives det ut skatt på fast eiendom for alle eiendommer. For verk og bruk
skrives det ut eiendomsskatt for hele kommunen. For 2016 er den alminnelige
eiendomsskattesatsen 7 promille.
Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer sammen med øvrige kommunale gebyr.
Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2016 er basert på takster fastsatt ved siste
alminnelige taksering gjennomført i 2006, med utvidelser i 2007 og 2010, samt en
kontorjustering av taksten med 10 %.

3.6.4 Eiendomsforvaltning og vern av verdier
Eiendomsforvaltningen
Kommunale eiendommer har betydelig verdi. Samlede kostnader for anskaffelse,
forvaltning, drift og vedlikehold utgjør om lag 15-20 prosent av en kommunes
økonomi. En kartlegging fra 2008 viste at om lag 1/3 av norske kommunale bygg var i
god stand, 1/3 i delvis utilfredsstillende stand og 1/3 i dårlig stand.
Førende anbefalinger for god eiendomsforvaltning tilsier at kommunen bør ha oversikt
over status for kommunale bygg og boliger mht. ivaretakelse av eiendomsverdiene i
forhold til teknisk, forskriftsmessig og funksjonell tilstand. Videre at det bør foreligge
overordnede politisk forankrede mål for bolig- og eiendomsforvaltningen, et rasjonelt
system for planlegging og styring, og rapportering som bidrar til god kommunikasjon
mellom bolig- og eiendomsforvaltningen og politikerne, og som kan tjene som
beslutningsgrunnlag.
Notodden kommune har nylig hatt forvaltningsrevisjon av eiendomsforvaltningen i
kommunen, rapport levert i 2016.
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3.6.5 Samfunnssikkerhet og beredskap
Plan- og bygningsloven setter krav til samfunnssikkerhet i planleggingen i kommuner
og fylker. Sivilbeskyttelsesloven pålegger kommunene å planlegge beredskapen basert
på en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap gjennomfører årlige kommuneundersøkelser. Resultatene fra
Kommuneundersøkelsen 2014 viser at kommunene har et forbedringspotensial på
dette området, selv om stadig flere kommuner jobber godt og systematisk innen
samfunnssikkerhet og beredskap.
I Fylkesmannens tilstandsrapport for 2015 er kommunen rangert etter en kartlegging
av kommunens egen vurdering beredskapstilstanden. Notodden kommune ligger i
kategorien 9-11. Kategori 15 er det høyeste oppnåelige. Åtte kommuner ligger i
samme kategori som Notodden. Tre ligger dårligere an mens syv kommuner ligger i
kategorier som er bedre.
I følge Fylkesmannens oversikt over tilsyn og øvelser hadde Notodden kommune
øvelse i 2015 og skal ha tilsyn i 2017.

3.6.6 Miljøforvaltning
Kommunene spiller en nøkkelrolle i arbeidet med å nå de nasjonale miljømålene, både
som myndighet og som samfunnsaktør. Miljødirektoratets kommuneundersøkelse
2008-2010 viste at mange kommuner sliter med å innfri sine forpliktelser på
miljøområdet.
Kommunens myndighets- og samfunnsoppgaver på miljøområdet spenner fra tilsyn
etter forurensningsloven med nedgravde oljetanker og annen forurensningsfare via
forvaltningsoppgaver innen friluftsliv/fri ferdsel og motorferdsel i utmark til lokal
luftkvalitet og klimahensyn i lokal planlegging.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/05843-16
Marianne Lundeberg

Saksgang
Notodden kontrollutvalg

Møtedato
21.11.2017

Revidert prosjektplan og kostnadsfordeling for selskapskontroll og
forvaltningsrevisjon i Irmat AS
Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget godkjenner revisjonens forslag til revidert prosjektplan og kostnadsfordeling slik den
foreligger og bestiller prosjektet fra Telemark Kommunerevisjon IKS.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalgene i Bø og Notodden vedtok i møte 2. oktober prosjektplan for forvaltningsrevisjon av
selvkost m.m. i Irmat AS. Spørsmål om konkurransevridende subsidiering vil bli gjort rede for i den
forvaltningsrevisjonen.
I samme møte kom det flere ulike innspill fra de respektive utvalgene til prosjektplan for en
selskapskontroll av Irmat AS. I denne nye prosjektplanen har revisjonen forsøkt å samle disse innspillene
til en felles plan for begge kommunene, eventuelt sammen med Sauherad kommune dersom det er
ønskelig.
Nye tilbud i samsvar med ny informasjon, kontrollutvalgene sine vedtak og reviderte prosjektplaner
ligger vedlagt.

Saksopplysninger:
Selskapskontrollen av selvkost er priset ned. Denne kontrollen er starta opp nå i oktober, uavhengig av
kontrollutvalgene sine vedtak om fordeling av kostnader. Det andre oppdraget kan eventuelt starte opp i
2018, avhengig av kontrollutvalgene sine vedtak.
Problemstilling/vinkling
Problemstilling 1
Driv selskapet i samsvar med vedtekter og eventuell avtale mellom selskapet og kommunane?
Her vil revisjonen kartlegge verksemda til selskapet, særleg dei forretningsmessige disposisjonar som til
dømes engasjement i Grønn Vekst i Telemark og handsaming av slam frå Arendal.
Problemstilling 2
I kva grad utøver kommunane eigarskapen i selskapet i samsvar med relevante tilrådingar og
kommunetyra sine vedtak?
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Her vil revisjonen undersøke om eigarkommunane har rutinar og praksis for utøving av eigarskap i Irmat
AS, og om desse rutinane blir følgde. Vi vil sjå på kva slags fullmakter eigarrepresentanten har og korleis
det blir rapportert til kommunestyre/politisk nivå.
Problemstilling 3
I kva grad har Irmat AS arbeidd i samsvar med føringar frå eigar/kommunane?
Denne problemstillinga dekker prosessen rundt lokalisering av gjenvinningsstasjonen på Brenna. Her kan
revisjonen undersøke roller og ansvar knytt til lokaliseringa: Kommunikasjon om plassering av
gjenvinningsstasjon mellom kommune og Irmat, samt selskapet sitt arbeid med gjennomføringa.
I sist prosjektplan hadde revisjonen framlegg om å sjå på i kva grad kommunen har halde seg godt til
kommunelova og plan- og bygningslova sine krav om saksutgreiing og planprosess. Sidan Brenna ligg i
Sauherad kommune, er dette ein planprosess som er handtert i Sauherad kommune. Ei slik problemstilling
er difor berre aktuell dersom kontrollutvalet i Sauherad ønskjer å vere med i prosjektet.
Problemstilling 4
Har selskapet naudsynte konsesjonar og utsleppsløyve for å drive verksemda?
Her vil revisjonen kartlegge og omtale dei løyve og konsesjonar som verksemda har. Her kan det også
vere aktuelt å undersøke vilkåra for eigenregi i høve til reglane om offentlege anskaffingar.
Kontrollutvalet skal gjennom denne saka vurdere om det forslaget til prosjektplan som er lagt
fram, vil gje utvalet den kunnskapen dei ynskjer. Detta betyr at kontrollutvalet må vurdere føreslegne
problemstillingar og vinkling på prosjektet, prosjektets avgrensing, og om dei metodar som er tenkt bruk
etter kontrollutvalets oppfatning vil kunne svara på problemstillingane. Forslaget til plan beskriver nærare
dei konkretiseringar, avgrensingar og metodeval revisjonen ser for seg i prosjektet.
Revisjonen kan starte opp undersøkinga på nyåret 2018.
Revisjonen vil gjennomføre selskapskontrollen i IRMAT AS i samsvar med revidert prosjektplan og
angitt ressursbruk (kostnadsfordeling).
Det vises til vedlagt prosjektplan og kostnadsfordeling.

Vurdering fra sekretariatet:
Sekretariatet legger frem forslag til vedtak om at kontrollutvalet slutter seg til revisjonens forslag til
revidert prosjektplan og kostnadsfordeling slik det foreligger.

Vedlegg:
-Tilbud-selskapskontroll- forvaltningsrevisjon - IRMAT AS
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I, TLLLMARK
KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkontor:
Postboks 2805, 3702 Skien
Tif.: 35 9170 30
e-post: post-tkr@tekomrev.no

Kontrollutvalgene i Notodden, Bø, Sauherad og Hjartdal kommune
vi Temark IKS

Distriktskontor:
Postboks 83, 3833 80
Tif. : 35 05 90 00
Vår ref. :
Arkivkode:

Tilbud

—

selskapskontroll

—

forvaltningsrevisjon

—

17/1769/tork
407010

IRMAT AS

Vi viser til kontrollutvalgsmøter 02.10.17 og vårt tilbud 18.09.17 om selskapskontroll knyttet til
selvkost og tiltak mot kryss-subsidiering i IRMAT AS.
Nye tilbud i samsvar med ny informasjon, kontrollutvalgenes vedtak og reviderte prosjektplaner
framgår av vedleggene i og 2. Selskapskontrollen av selvkost er priset ned. Denne kontrollen er
startet opp nå i oktober, uavhengig av kontrollutvalgenes vedtak om kostnadsfordelingen.
Det andre oppdraget kan eventuelt starte opp i 201$, avhengig av kontrollutvalgenes vedtak.

Skien, 23. oktober 2017
Telemark kommunerevisjon IKS

Kirsti Torbjørnson
leder for forvaltningsrevisjon

Vedlegg:
.
Vedlegg 1: Pristilbud selskapskontroll av selvkost og kryssubsidiering IRMAT AS, jf
godkjent prosjektplan kommunene Notoddem, Bø, Sauherad og Hjartdal
.
Vedlegg 2: Prosjektplan og pristilbud selskapskontroll av forvaltning av eierskap og
virksomhet i IRMAT AS Notodden kommune og Bø kommune
—

—

—

___________
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Vedlegg I Pristilbud selskapskontroll av seivkost og kryss-subsidiering

—

IRMAT AS

Vi vil gjennomføre selskapskontrollen i IRMAT AS i samsvar med prosjektplan godkjent av
kontrollutvalgene 2.10.17. Presentasjonen som ble gitt i fellesmøtet 2.10.17 innebærer at vi kan
gjennomføre selskapskontrollen om selvkost og kryss-subsidiering til en lavere pris enn antatt.
Ny pris for denne kontrollen er kr 80 000. Prisen inkluderer nødvendige reiser og presentasjon
av kontrolirapporten i fellesmøte for kontrollutvalgene i eierkommunene og eventuelt i
kommunestyrene etter nærmere avtale.

Dersom alle fire kommunene deltar i kontrollen, foreslår vi følgende fordeling av kostnaden:
Fordeling etter eierandel Totalpris
Flat fordeling
Kommune/eierandel i
50% av 80 000
selskapet
50%av80000
30920
20920
10000
Notodden
(52,3%)
18680
10000
$680
(21,7%)
Bø
17520
7520
(18,8%)
10000
Sauherad
2880
12880
(7,2%)
10000
Hjartdal
40 000
80 000
40 000
SUM

Dersom Hjartdal kommune ikke ønsker å delta, foreslår vi en fordeling etter forholdsmessig
eierandel for de tre andre, rundet opp med 2 kr for Notodden:
Totalpris
Fordeling av kr 41 000
Flat fordeling av
Kommune/relativ
etter relativ eierandel
andel uten Hjartdal
ca 50%: 39 000
23 109
36 109
13 000
Notodden
(56,36%)
22 585
13 000
9 585
(23,38%)
Bø
21306
13000
8306
(20,26%)
Sauherad
41 000
80 000
39 000
SUM

Telemark kommunerevisjon IKS, Postboks 2805, 3702 Skien
e-post: post-tkr@tekomrev.no
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Vedlegg 2 Prosjektplan og tilbod: 407011 IRMAT AS— Notodden kommune og Bø
kommune
Bakgrunn, bestilling og formål
Kontrollutvala i BØ og Notodden vedtok i møte 2. oktober prosjektplan for forvaltningsrevisjon
av sjølvkost m.m. i Irmat AS. Spørsmål om konkurransevridande subsidiering vil bli gjort greie
for i den forvaltningsrevisjonen.
same møte kom det fleire ulike innspel frå dei respektive utvala til prosjektplan for ein
selskapskontroll av Irmat AS. I denne nye prosjektplanen har vi forsøkt å samle desse innspela
til ein felles plan for begge kommunane, eventuelt saman med Sauherad kommune dersom det
er ynskjeleg.

Problemstilling/vinkling
Problemstilling i
Driv selskapet i samsvar med vedtekter og eventuell avtale mellom selskapet og kommunane?
Her vil vi kartlegge verksemda til selskapet, særleg dei forretningsmessige disposisjonar som til
dømes engasjement i Grønn Vekst i Telemark og handsaming av slam frå Arendal.

Problemstilling 2
I kva grad utøver kommunane eigarskapen i selskapet i samsvar med relevante tilrådingar og
kommunetyra sine vedtak?
Her vil vi undersøke om eigarkommunane har rutinar og praksis for utøving av eigarskap i Irmat
AS, og om desse rutinane blir følgde. Vi vil sjå på kva slags fullmakter eigarrepresentanten har
og korleis det blir rapportert til kommunestyre/politisk nivå.

Problemstilling 3
I kva grad har Irmat AS arbeidd i samsvar med føringar frå eigar/kommunane?
Denne problemstillinga dekker prosessen rundt lokalisering av gjenvinningsstasjonen på
Brenna. Her kan vi undersøke roller og ansvar knytt til lokaliseringa:
Kommunikasjon om plassering av gjenvinningsstasjon mellom kommune og lrmat, samt
selskapet sitt arbeid med gjennomføringa.
I sist prosjektplan hadde vi framlegg om å sjå på i kva grad kommunen har halde seg godt til
kommunelova og plan- og bygningslova sine krav om saksutgreiing og planprosess. Sidan
Brenna ligg i Sauherad kommune, er dette ein planprosess som er handtert i Sauherad

Telemark kommunerevisjon IKS, Postboks 2805, 3702 Skien
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kommune. Ei slik problemstilling er difor berre aktuell dersom kontrollutvalet i Sauherad
ønskjer å vere med i prosjektet.
Problemstilling 4
Har selskapet naudsynte konsesjonar og utsleppsløyve for å drive verksemda?
Her vil vi kartlegge og omtale dei løyve og konsesjonar som verksemda har. Her kan det også
vere aktuelt å undersøke vilkåra for eigenregi i høve til reglane om offentlege anskaffingar.

Kjelder for revisjonskriterium
Aktuelle kjelder til revisjonskriterier er:
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kommunelova
Aksjelova
Selskapet sine vedtekter
Kommunane sine eigarskapsmeldingar og eigarstrategiar
KStilrådingarforeigarskap
Forureiningslova og avfallsforskriften
Evt. Plan- og bygningslova
Evt. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser
Kommunalevedtak, BØ, NotoddenogeventueltSauherad kommune

Metode
Innhente og gjennomgå dokumentasjon frå selskapet og kommunane: kommunale vedtak og
andre dokument, generalforsamlingsprotokollar, styreprotokollar.
Intervju med ordførar, rådmann og andre relevante tilsette i kommunane, intervju med
selskapet si leiing.

Ressursbruk og oppstart
Vi kan starte opp undersøkinga på nyåret 2018. Dersom vi skal starte før, må vi forskyve allereie
avtalte revisjonar i andre kommunar, noko som ikkje er ynskjeleg.
Ressursrama for dei fire problemstillingane anslår vi til ca. 250-300 t inkludert reisetid og
presentasjon av rapporten for kontrollutval og eventuelt kommunestyre. Kommunane kan
enten ta av dei timane som er sett av til forvaltningsrevisjon, slik at delar av planlagt
forvaltningsrevisjon går ut, eller det kan fakturerast ekstra. I så fall vil vi foreslå ein samla
fastpris på kr. 250 000, og vi foreslår ein tilsvarande fordelingsnøkkel som for
selskapskontrollen av sjølvkost.
Bø kommune har i gjennomsnitt 240 tiår, og har att 150 timar for valperioden etter at
forvaltningsrevisjon av Barneverntenesta i Midt-Telemark er gjennomført (to rapportar
Telemark kommunerevisjon IKS, Postboks 2805, 3702 Skïen
e-post: post-tkr@tekomrev.no
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arbeidet er i gang). For desse timane er det planlagt felles forvaltningsrevisjon av
informasjonstryggleik, saman med Nome og Sauherad.
Notodden har 400 tiår, og har att ca 800 t for valperioden etter at forvaltningsrevisjon av rus og
psykiatri er ferdig (arbeidet er i gang).

Telemark kommunerevisjon IKS, Postboks 2805, 3702 Skien
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/14574-1
Marianne Lundeberg

Saksgang

Møtedato

Notodden kontrollutvalg

21.11.2017

Møte- og arbeidsplan 2018 for Notodden kontrollutvalg
Forslag fra sekretariatet:
Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2018 godkjennes.
Planen og møtedatoene er veiledende. Kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og holde de
møter utvalget ønsker.
Møtedatoer 2018: (Tirsdager kl. 10:00)
13.02.2018 – 08.05.2018 – 12.06.2018 – 04.09.2018 – 16.10.2018 - 28.11.2018

Saksopplysninger:
Sekretariatet legger med dette frem en egen sak om møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget. Saken
legges videre frem som orienteringssak i kommunestyret.
Møte- og arbeidsplanen er ikke å forstå som en fullstendig presentasjon av alle oppgaver/saker som
kontrollutvalget vil behandle i løpet av året, men legger vekt på de oppgaver som utvalget etter egen
forskrift er pålagt å behandle. Det kan være aktuelt å kalle inn representanter fra administrasjonen for å
orientere om aktuelle saker/temaer utover de punktene som er nevnt nedenfor. Dette er en viktig del av
kontrollapparatet til kontrollutvalget.
Kontrollutvalget i Notodden kommune har seks møter i året, fordelt på tre møter på våren og tre møter på
høsten. Lengden på møtene avgjøres av antallet saker/typen saker som skal opp i møtet.
Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det politiske
miljø og kommunens innbyggere. Kunnskap om kontrollutvalgets rolle oppgaver og lovverk er nødvendig
for å utføre de oppgaver som fremgår av lov og forskrift. Det er nødvendig å legge til rette for opplæring
og kursvirksomhet for alle medlemmer av kontrollutvalget. Slik opplæring kan skje lokalt (høst- og
vårkonferanse i regi av Temark) eller gjennom sentrale tilbud.
Kontrollutvalget inviteres årlig blant annet til Norsk kommunerevisorforbund (feb.) og Forum for kontroll
og tilsyn (juni) sine landskonferanser. Dette er viktige samlinger for å tilføre kontrollutvalgets
medlemmer ny kunnskap.

Sekretariatet foreslår følgende veiledende møte-/arbeidsplan 2018 for Notodden kontrollutvalg:
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Notodden kommune Kontrollutvalget
Møte- og arbeidsplan 2018
Tirsdag 13. februar 2018 kl. 10:00
 Godkjenning av møteprotokoll og Innkalling
 Årsmelding for Notodden kontrollutvalg
 Årsrapport for skatteoppkreveren i Notodden kommune
 Forvaltningsrevisjonsrapport «rus og psykiatri»
 Orientering om oppfølging av forvaltningsrapport eiendomsforvaltning
 Orientering fra revisor
 Referat/Eventuelt
Tirsdag 08. mai 2018 kl. 10:00
 Godkjenning av møteprotokoll og Innkalling
 Notodden kommuneskoger KFs årsregnskap - kontrollutvalgets uttalelse
 Notodden kommunes regnskap for – kontrollutvalgets uttalelse
 Rapport fra revisor til kommuneregnskapet
 Referat/Eventuelt
Tirsdag 12. juni 2018 kl. 10:00
 Godkjenning av møteprotokoll og Innkalling
 Orientering fra revisor
 Oppfølging av tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt
 Godkjenning av tilbud og prosjektplan for selskapskontroll
 Referat/Eventuelt
Tirsdag 04. september 2018 kl. 10:00
 Godkjenning av møteprotokoll og Innkalling
 Budsjett for kontroll og tilsyn
 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon
 Vurdering av revisors selvstendighet
 Referat/Eventuelt
Tirsdag 16. oktober 2018 kl. 10:00
 Godkjenning av møteprotokoll og Innkalling
 Orientering fra revisor
 Virksomhetsbesøk/orientering?
 Referat/Eventuelt
Tirsdag 28. november 2018 kl. 10:00
 Godkjenning av møteprotokoll og Innkalling
 Møte- og arbeidsplan
 Orientering om budsjettet for Notodden kommune (evt. Felles med kommunen)
 Orientering fra revisor
 Referat/Eventuelt
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Det kan være aktuelt å kalle inn representanter fra administrasjonen for å orientere om aktuelle
saker/temaer utover de punktene som er nevnt ovenfor. Bestilling, oppfølging og framlegging av
forvaltningsrapporter og selskapskontroller kommer fortløpende i løpet av året.
Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det politiske
miljø og kommunens innbyggere. Endret regelverk gjør det nødvendig å legge til rette for opplæring og
kursvirksomhet for alle medlemmer av kontrollutvalget. Kunnskap om kontrollutvalgets rolle, oppgaver
og lovverk er nødvendig for å utføre de oppgaver som fremgår av lov og forskrift. Slik opplæring og
kursvirksomhet kan skje lokalt (høst og vårkonferanse i regi av Temark) eller gjennom sentrale tilbud.
Kontrollutvalget inviteres blant annet årlig til landskonferansen for kontrollutvalg i regi av Norges
kommunerevisorforbund (NKRF). Dette er en viktige samling for å tilføre kontrollutvalgets medlemmer
ny kunnskap, og det er en arena der kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet møtes og drøfter saker og
arbeidsmetoder.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/03366-3
Marianne Lundeberg

Saksgang

Møtedato

Notodden kontrollutvalg

21.11.2017

Orientering fra revisor 21.11.2017
Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger:
Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin orienterer om revisjonen sitt arbeid i Notodden kommune.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00976-8
Marianne Lundeberg

Saksgang

Møtedato

Notodden kontrollutvalg

21.11.2017

referatsaker 21.11.2017
Forslag fra sekretariatet:
Sakene tas til orientering.

Saksopplysninger:
1. Forvaltningsrevisjonsrapport «rus og psykiatri» leveres i første møte 2018.
2. Betraktninger fra Temark sin Høstkonferanse i Arendal 08.11.2018
3. Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt eiendomsforvaltninga i Notodden kommune.
Notodden kontrollutvalg har handsama saken i møte 21.06.2017 sak 16/17
Møtehandsaming:
Notat fra rådmannen var oversendt dagen før møtet, og ble distribuert til
utvalget på e-post under møtet.
Rådmannen gjennomgikk sitt notat og administrasjonens planer for å følge opp
forvaltningsrevisjonsrapporten videre. Kommunestyret blir orientert i morgen,
22.06.2017, om den videre fremdriften. Saka forventes å kunne bli levert i
september.
Kontrollutvalget stilte spørsmål og fikk svar.
Kontrollutvalgets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til orientering, og får endelig
sak levert fra rådmannen i september.
Rådmann orienterte sekretariatet om at orienteringen skal opp i KS i desember og
kontrollutvalget får orienteringen på første møtet i 2018.
4. Saken Salg av Nordbygda skole som kontrollutvalget har hatt oppe i møte 02.05.2017 sak 14/17
og i møte 21.06.2017 sak 18/17. ble bedt om å tas opp igjen i dette møtet. Sekretariatet har vært i
kontakt med rådmann angående oppfølging av saken og bedt om svar på spørsmål:
o Salgsprisen og kjøpesummen
o Reguleringsendring
o Utlysningstekst
o Tilbud fra kjøper
o Behandling i formannskap
Vedtak i møtet 21.06.17 Enstemmig. «saken tas til etterretning» Rådmann mener disse
spørsmålene er besvar i forrige møte. Saken settes ikke opp til ny orientering etter avtale med
leder av kontrollutvalget.
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5. Forvaltningsprosjekt på barnevern/forebyggende arbeid barn og unge har Notodden
kontrollutvalg behandlet i møte 13.12.2016 sak 33/16. Denne er satt til oppfølging høsten 2017.
Sekretariatet vil be om oppfølging i første møte 2018

Vedlegg:
Skriv inn vedlegg her
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00974-14
Marianne Lundeberg

Saksgang

Møtedato

Notodden kontrollutvalg

21.11.2017

eventuelt 21.11.2017
Forslag fra sekretariatet:

Saksopplysninger:
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