
Meeting Book: Sauherad kontrollutvalg (26.02.2018) 

Sauherad kontrollutvalg 

Date: 2018-02-26T09:00:00 

Location: Kommunestyresalen  

Note: 

Forfall meldes til utvalgets sekretær Ingebjørg Liland på e-post: ingebjorg.liland@temark.no, eller mobil 

47034560, snarest mulig. 

 

Vara møter bare etter egen innkalling. 

 

Kontrollutvalget i Bø er invitert til møtet under fremleggingen og behandlingen av 

forvaltningsrevisjonsrapporten av Midt-Telemark barnevern. 

 

Tidsplan: 

Kl. 09:00-09:50 Behandling av ordinært sakskart sak 1/18 – 6/18 

Kl. 09:50-10:00 Pause 

Kl. 10:00-11:30 Felles fremlegging av forvaltningsrevisjonsrapport og behandling sak 7/18 
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Arkivsak-dok. 18/00170-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 26.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling til møte 26.02.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen til møtet 26.02.2018 godkjennes. 
 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteinnkallingen til møtet 26.02.2018 legges med dette frem for godkjenning. 

 

 

  
 

Vedlegg:  

- Møteinnkalling 26.02.2018 
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Arkivsak-dok. 18/00170-2 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 26.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 11.12.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteprotokoll fra møte 11.12.2017 godkjennes. 
 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteprotokoll fra møte 11.12.2017 legges med dette frem for godkjenning. 

 

 

 

Vedlegg:  

-  Møteprotokoll fra møte 11.12.2017 
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Møteprotokoll  
 

Sauherad kontrollutvalg 

 
Dato: 11.12.2017 kl. 9:00  
Sted: Kommunehuset, Norsjø 
Arkivsak: 17/00971 
  
Til stede:  Helge Aarnes (H), Gunhild Kleven Ripegutu (AP), Hanna Nyborg Storm 

(SP), Helge Roar Darrud (SP)  
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Ikke møtt: Jarl Olav Rugtveit (Krf) 
  
Andre: Rådmann Åse Egeland 

Kommunalsjef Mona Slaaen  

Kommunalsjef Cecilie Stangeby 

 

Oppdragsrevisor Birgitte L. Bøen  
  
Protokollfører: Sekretær Ingebjørg Liland 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

6/17 17/00971-42 Godkjenning av innkalling til møte 11.12.2017  3 

Møteprotokoll 

7/17 17/00971-43 Godkjenning av protokoll fra møte 02.10.2017 4 

Saker til behandling 

29/17 17/00977-9 Referatsaker 11.12.2017 - Sauherad kontrollutvalg 5 
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30/17 17/06495-11 
Revidert prosjektplan og kostnadsfordeling for selskapskontroll og 

forvaltningsrevisjon i Irmat AS 
6 

31/17 17/03367-7 Orientering fra revisor i møte 11.12.2017 - Sauherad kommune 7 

32/17 17/15887-1 Revisors uavhengighetserklæring - Sauherad kommune 8 

33/17 17/15890-1 Møte og arbeidsplan 2018 - Sauherad kontrollutvalg 9 

34/17 17/15986-1 
Orientering om oppfølging av tilsynsrapport - kommunale tjenester 

til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse. 
10 

35/17 17/15895-1 Orientering om kommunenes økonomiske situasjon - 2 tertial 2017 11 

36/17 17/15898-1 
Orientering om rådmann sitt budsjettforslag for 2018 og 

økonomiplan 
12 

37/17 17/00973-9 Eventuelt i møte 11.12.2017 - Sauherad kontrollutvalg 13 

    

 

 
Sauherad, 11.12.2017 

 

 

Helga Aarnes       Ingebjørg Liland 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

6/17 Godkjenning av innkalling til møte 11.12.2017  

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 11.12.2017 6/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Møteinnkallingen til møtet 11.12.2017 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig.  

 

Vedtak  
Møteinnkallingen til møtet 11.12.2017 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

7/17 Godkjenning av protokoll fra møte 02.10.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 11.12.2017 7/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Møteprotokoll fra møte 02.10.2017 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 
Enstemmig. 

 

 

Vedtak  
Møteprotokoll fra møte 02.10.2017 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

29/17 Referatsaker 11.12.2017 - Sauherad kontrollutvalg 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 11.12.2017 29/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering 

 

 

Møtebehandling 

Helge Aarnes, Gunhild kleven Ripegutu og Helge Roar Darrud melder seg på NKRFs 

kontrollutvalgskonferanse 7-8. februar.  

 

Votering 

Enstemmig.  

 

Vedtak  

Saken tas til orientering 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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30/17 Revidert prosjektplan og kostnadsfordeling for selskapskontroll og 

forvaltningsrevisjon i Irmat AS 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 11.12.2017 30/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens forslag til revidert prosjektplan og kostnadsfordeling slik 

det foreligg og bestiller med dette prosjektet fra Telemark Kommunerevisjon IKS. 

 

 

Møtebehandling 

Utvalget gikk gjennom den reviderte prosjektplanen.  

 

Votering 

Enstemmig.  

 

Vedtak  
Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens forslag til revidert prosjektplan og kostnadsfordeling slik 

det foreligg og bestiller med dette prosjektet fra Telemark Kommunerevisjon IKS. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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31/17 Orientering fra revisor i møte 11.12.2017 - Sauherad kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 11.12.2017 31/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering.  

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsrevisor Birgitte Lindner Bøen ga utvalget en orientering om den løpende revisjonen.  

 

Revisor orienterte om e-post sendt til administrasjon 14.11.17, samt tilbakemelding fra 

administrasjonen.  

 

Kontrollutvalget ser alvorlig på at administrasjonen ikke kan gi en tilbakemelding på dagens 

rutiner, og ber revisor følge opp.  

 

 

Votering 

Enstemmig.  

 

Vedtak  

Saken tas til orientering.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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32/17 Revisors uavhengighetserklæring - Sauherad kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 11.12.2017 32/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering.  

 

 

Møtebehandling  

Revisors uavhengighetserklæring ble lagt frem for kontrollutvalget.  

 

Votering 

Enstemmig.  

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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33/17 Møte og arbeidsplan 2018 - Sauherad kontrollutvalg 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 11.12.2017 33/17 

 

 

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, Mandager klokka 09:00: 26.2.2018 – 16.4.2018 – 4.6.2017 – 17.9.2018 – 3.12.2018   

 

 

 

 

Møtebehandling 

Utvalget gikk gjennom møte- og arbeidsplan 2018.  

 

Forslag til nye møtedatoer: 26.2.2018 – 16.4.2018 – 11.6.2018 – 17.9.2018 – 26.11.2018 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med endring av datoer.  

 

Vedtak  
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, Mandager klokka 09:00: 26.2.2018 – 16.4.2018 – 11.6.2017 – 17.9.2018 – 

26.11.2018   

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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34/17 Orientering om oppfølging av tilsynsrapport - kommunale tjenester 

til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse. 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 11.12.2017 34/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering.  

 

 

Møtebehandling 

Kommunalsjef Cecilie Stangeby gav utvalget en orientering om tilsynsrapporten og 

oppfølgingen av rapporten, og besvarte på spørsmål fra utvalget.  

 

 

Votering 

Enstemmig.  

 

Vedtak  

Saken tas til orientering.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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35/17 Orientering om kommunenes økonomiske situasjon - 2 tertial 2017 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 11.12.2017 35/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering.  

 

 

Møtebehandling 

Kommunalsjef Mona Slaaen ga utvalget en orientering om kommunens økonomiske 

situasjon.  

 

 

Votering 

Enstemmig.  

 

Vedtak  

Saken tas til orientering.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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36/17 Orientering om rådmann sitt budsjettforslag for 2018 og 

økonomiplan 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 11.12.2017 36/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering.  

 

 

Møtebehandling 

Kommunalsjef Mona Slaaen presenterte rådmannens forslag til budsjett for 2018 og svarte på 

spørsmål fra utvalgsmedlemmene. Rådmann Åse Egeland ga en kommentar til budsjettet.  

 

 

Votering 

Enstemmig.  

 

Vedtak  

Saken tas til orientering.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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37/17 Eventuelt i møte 11.12.2017 - Sauherad kontrollutvalg 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 11.12.2017 37/17 

 

 

 

 

Møtebehandling 

Ingen saker ble behandlet.  

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/03369-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 26.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Årsmelding 2017 for kontrollutvalget - Sauherad Kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for 2017 slik den foreligger.  
 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:  

«Kommunestyret tar Årsmelding 2017 for Sauherad kontrollutvalg til orientering, og anser den for å 

gi en tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2017. 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven § 77, punkt 6, informere kommunestyret om sitt 

arbeid. 
 

Saksopplysninger: 
Årsmeldingen oppsummerer utvalgets viktigste aktiviteter gjennom 2017, og gir et bilde av utvalgets 

formelle rolle, instruks og forholdet til revisjonen og sekretariatet. Kontrollutvalget avgir hvert år 

uttalelse til kommuneregnskapet, adressert til kommunestyret. Etter forskrift for kontrollutvalg, skal 

kontrollutvalget rapportere om resultatet av gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter og 

selskapskontroll. Bestemmelsen må ses i sammenheng med vedtatte planer og presenteres på denne 

måten for året 2017. 
 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet legger med dette frem forslag til årsmelding for 2017 for godkjenning i kontrollutvalget. 

Den vil deretter oversendes kommunestyret til orientering. 
 

 

Vedlegg:  

- Kontrollutvalgets årsmelding 2017 – Sauherad kommune (utkast). 
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Temark 
Agder og Telemark 

Kontrollutvalssekretariat IKS 

Kontrollutvalgets årsmelding 
2017 

Sauherad kommune 
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1.  INNLEDNING 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2017 skal gi et bilde av Sauherad kontrollutvalgs formelle rolle, 

instruks, forholdet til revisjonen og sekretariatet og de viktigste saker som er behandlet i året 

med kommentar. I henhold til kommunelova er kontrollutvalget det eneste politiske utvalget en 

kommune er pålagt å ha, foruten formannskapet. 

Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen 

på vegne av kommunestyret, og se til at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Utvalget 

avgir hvert år en uttalelse til kommuneregnskapet, adressert til kommunestyret. Etter forskrift 

for kontrollutvalg, skal kontrollutvalget årlig rapportere om resultatet av gjennomførte 

forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroll. Kontrollutvalget rapporterer direkte til 

kommunestyret. 

 

2. SAMMENSETNING AV KONTROLLUTVALGET 

Alle kommuner og fylkeskommuner plikter å velge et kontrollutvalg. Kommunestyret kan foreta 

nyvalg av kontrollutvalgets medlemmer i valgperioden, men da må hele utvalget formelt velges 

på nytt. Regler for valg av medlemmer til kontrollutvalget er fastsatt i egen forskrift. Det er 

strenge begrensninger i hvem som er valgbare til utvalget for å sikre utvalgets uavhengighet og 

legitimitet. 

 

Kontrollutvalget tok i sak 7/17 opp feil ved valg av kontrollutvalg i Sauherad kommune for 
perioden 2015-2019. I henhold til kommuneloven § 77.2 kan ikke medlemmer og 
varamedlemmer i kontrollutvalget inneha verv i andre utvalg. Tre av de valgte varamedlemmene 
hadde også verv i andre kommunale utvalg.  Kommunestyret valgte nye medlemmer i 
kontrollutvalget i møtet 15.06.2017, sak 44/17.  

  
Sauherad kontrollutvalg var frem til 14.06.2017 sammensatt slik: 

Medlemmer Varamedlemmer 
  
Leder     Helge Aarnes (H) 
Nestleder   Gunhild Kleven Ripegutu (Ap) 
Medlem     Roar Darrud (Sp) 
  
 

 
Vara nr. 1 Kjetil Nyhus (Sp) 
Vara nr. 2 Erik Søndergaard (H) 
Vara nr. 3 Kjell Arne Lunde (H) 
Vara nr 4 Jarl Olav Rugtveit (KrF) 

 
Sauherad kontrollutvalg er fra 15.06.2017 sammensatt slik:  

Medlemmer Varamedlemmer 
  
Leder     Helge Aarnes (H) 
Nestleder   Gunhild Kleven Ripegutu (Ap) 
Medlem     Roar Darrud (Sp) 
Medlem     Hanna Nyborg Strøm (Sp) 
Medlem     Jarl Olav Rugtveit (Krf) 
  
 

Vara for Aarnes, Darrud og strøm: 
Vara nr. 1 Kjetil Nyhus (Sp) 
Vara nr. 2 Peder S. Rekkedal (Sp) 
Vara nr. 3 Anne Kari Nyhus (SP) 
 
Vara for Kleven Ripegutu og Rugtveit: 
Vara nr. 1            Halvor Langåsdalen (V) 
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Kommuneloven krever at minst ett av medlemmene skal velges blant kommunestyrets 
medlemmer. Departementet har tolket det slik at dette gjelder valg ved kommunestyrets 
konstituering. 
 
 

3. RAMMER FOR KONTROLLUTVALGETS ARBEID 

Etter Kommunelovens § 77 er kommunestyret pålagt å opprette et eget kontrollutvalg som skal 
forestå det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltning og de folkevalgte organ 
som kommunestyret har opprettet. Tilsynet og kontrollen skjer på vegne av bystyret.  
 

Kommuneloven § 77 slår fast: 

”4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på 

en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den 

økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir 

gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut 

fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 

 

5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.” 

 
Kontrollutvalgets oppgaver er i utgangspunktet gitt i kommuneloven § 77, og i forskrift om 
kontrollutvalg av 15.06.2004, men kommunestyret kan konkret be utvalget utføre særskilte 
tilsynsoppgaver på sine vegne. Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med 
den kommunale forvaltningen på vegne av bystyret og påse at kommunen har en forsvarlig 
revisjonsordning. Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for mange oppgaver som vi vil 
komme nærmere inn på senere. 
 

 

4. OPPLÆRING OG KURS 

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) og fagkonferansen i regi av Forum for kontroll og tilsyn (FKT). 
Disse samlingene er en viktige for å tilføre kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og det er 
en arena der kontrollutvalgs medlemmer fra hele landet møtes og drøfter saker og 
arbeidsmetoder.  
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5. SEKRETARIAT 

Kontrollutvalget får sekretariatsbistand fra Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 
(Temark). Kommunen er medeier i Temark.  
 
Med oppdrag for 34 kommuner i Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark er Temark et av landets 
største kontrollutvalgssekretariat. Sekretariatet har 7 ansatte, p.t. fordelt på 4 årsverk ved 
hovedkontoret i Bø og 3 årsverk ved kontoret i Arendal. 
 
Sekretariatet forbereder sakene til kontrollutvalget, gir løpende rådgivning, skriver 
saksfremstillinger, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og oppfølging av møter, samt 
vedtaksoppfølging. Det er sekretariatet som har innstillingsrett overfor utvalget.  
 
I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom utvalg og revisjonen, og utfører 
oppgaver på vegne av kontrollutvalget. 

 

6. REVISJON 

Kommunen er medeier i, og har avtale om levering av revisjonstjenester med Telemark 

kommunerevisjon IKS (TKR). Selskapet leverer revisjonstjenester til tjue kommuner og en 

fylkeskommune.  

TKR utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for Sauherad kommune. 

Avtalen mellom TKR og kommunen omfatter timer til fordeling på regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon. Selskapskontroll er en tjeneste som kjøpes i tillegg. 

På regnskapsrevisjon var oppdragsrevisorer for Sauherad kommune Aud Lie Solheim og Birgitte 

Lindner Bøen, oppdragsansvarlig revisor er Kjell Ekman. Kirsti Torbjørnson er oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor for TKR. Oppdragsrevisor for forvaltningsrevisjon varierer fra prosjekt til 

prosjekt. 

 

7. ØKONOMI 

For å utøve sin funksjon på en god måte har kontrollutvalget lagt vekt på å be bystyret om 
økonomiske rammer som muliggjør den aktiviteten som det legges opp til i møte- og 
arbeidsplanen. Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven pålagt å utarbeide budsjettforslag 
for kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen. 
 
Regnskapstallene for den samlede kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen fremkommer av 
kommunens samlede årsregnskap. 
 
 
 
 
 



1/18 Årsmelding 2017 for kontrollutvalget - Sauherad Kommune - 18/03369-1 Årsmelding 2017 for kontrollutvalget - Sauherad Kommune : Årsmelding for kontrollutvalet 2017 - Sauherad kommune_utkast

Side 4 av 9 
 

Budsjett og regnskap for 2017: 

Beskrivelse: Budsjett 

2016 

Regnskap 

2016 Godtgjørelse til folkevalgte, tapt arbeidsfort. 20 000 6 600* 

Arbeidsgiveravgift 3 000 931 

Møteutgifter, bevertning 2 000 0 

Opplæring/kurs/andre møter 30 000 20 062 

Reiseutgifter 10 000 1 546 

Kontingenter/abonnement 2 000 2 600 

Sum kontrollutvalget: 67 000 31 739  

   

Kjøp av sekretariatstjenester  136 000 135 900 

Kjøp av revisjonstjenester 663 900 663 900 

Selskapskontroll o.l. 80 000  60 000 

SUM TOTALT 946 900 891 539 

 

* Møtegodtgjørelsen for 2017 (21 stk a kr 550) blei utbetalt på januar-lønn i 2018, og kommer 
dermed på regnskap for 2018. 

 
Kontrollutvalget får årlig lagt frem en egen sak som går på økonomien knyttet til kontroll- og 
tilsynsvirksomheten, slik at kontrollutvalget kan holde seg oppdatert på utvalget sin økonomiske 
stilling, i tillegg til kostnadene til sekretariat og revisjon. 
 
 

8. KONTROLLUTVALGETS ARBEID– MØTER OG SAKER 

Møter 2017 
Kontrollutvalget har i 2017 avholdt 7 møter og behandlet 37 saker. To av møtene har vært 
fellesmøter i forbindelse med bestilling av felles forvaltningsrevisjoner.  
 
Åpne møter 
Som for andre folkevalgte organ er møtene i kontrollutvalget som hovedregel åpne. Sakskart, 
saksdokumenter og protokoller legges løpende ut på sekretariatets hjemmeside 
(www.temark.no), og distribueres elektronisk til kontrollutvalgets medlemmer og andre som skal 
ha kopi av innkallingen. 
 
Deltakelse fra administrasjonen 
Rådmannen deltar (etter innkalling) på flere av kontrollutvalgets møter. I 2017 har rådmannen 
møtt i 4 av 7 møter (28.02.2017, 29.03.2017, 06.09.2017og 11.12.2017). God dialog med den 
administrative ledelsen er viktig for kontrollutvalget i sitt arbeid.  
 
I tillegg til rådmann Åse Egeland deltok følgende fra administrasjonen på møter i 2017:  

- skatteoppkrever Anne Guri Barsgård (28.02.2017) 
- kommunalsjef oppvekst Beate Darrud (29.03.2017) 
- leder i Midt-Telemark barnevernstjeneste Tone Sissel Hubenbecker (29.03.2017) 
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- Nestleder i Midt-Telemark barnevernstjeneste Anne Storhaug (29.03.2017) 
- kommunalsjef stab/støtte/utvikling Mona Slaaen (03.04.2017 og 11.12.2017) 
- kommunalsjef helse, omsorg og velferd Cecilie Stangeby (11.12.2017) 

 
Deltakelse fra ordfører 
Ordfører Mette Haugholt har vært til stede i 1 av 7 møter (03.04.2017). Det at ordfører møter på 
kontrollutvalgets møter er viktig for å bidra til en god dialog mellom kommunens øverste ledelse 
og kontrollutvalget, og styrker relasjonen mellom kommunestyret og kontrollutvalget. 
 

Orienteringer og enhetsbesøk 
Utvalget ønsker å ha oppdatert informasjon om kommunens virksomhet, og samtidig gjøre egen 
funksjon kjent for både innbyggere og kommunens ansatte. Administrasjonen inviteres med 
jevne mellomrom til kontrollutvalget for å orientere om forskjellige virksomhetsområder i 
kommunen. Kontrollutvalget ønsker å være synlig og ha god kontakt med kommunens ledelse og 
ansatte/organisasjonen forøvrig.  
 
Kommunens virksomhet = mangfold av saker 
En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold utvalget er pålagt å arbeide 
med, gjennom kravene i kommuneloven § 77 og forskrift om kontrollutvalg. Hvilket fokus som 
velges i de ulike arbeidsoppgavene er det i stor grad opp til utvalget å definere selv. 
 
Kontrollutvalget kan etter anmodning fra kommunestyret, etter innspill fra innbyggere eller på 
eget initiativ ta opp forhold ved kommunens virksomhet, som kan knyttes til utvalgets 
tilsynsarbeid.  
 
Kontrollutvalget behandler ikke enkeltsaker og er ikke et klageorgan. Men, henvendelser rundt 
enkeltsaker kan i noen tilfeller føre til at temaer tas opp i kontrollutvalget, og at kommunens 
håndtering av et bestemt saksfelt blir satt ekstra søkelys på. 
 
Kontrollutvalget er også opptatt av hvordan kommunen følger opp rapporter fra andre tilsyn. 
 
Saker behandlet i Kontrollutvalget i 2017: 

 
• Orientering fra revisjonen (egen sak i hvert møte) 
• Revisors uavhengighetserklæringer 
• Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon Sauherad kommune 2017 
• Årsmelding 2016 for kontrollutvalget – Sauherad kommune 
• Årsrapport og årsregnskap 2016 for skatteoppkreveren i Sauherad kommune 
• Presentasjon av ny rådmann i Sauherad kommune og felles rådmannsfunksjon med Bø 

kommune 
• Feil ved valg av kontrollutvalg for 2015-2019 – Sauherad kommune 
• Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt knytt til barnevernssamarbeidet i Midt-Telemark – 

foreløpig drøfting 
• Sauherad kommunes rutiner og kontrollutvalgets ansvar i forbindelse med misligheter 
• Sauherad kommunes årsregnskap og årsberetning 2016 – kontrollutvalgets uttalelse  
• Eierskapskontroll – Styre – valg, evaluering og styresammensetning 
• Tilbudsbrev og prosjektplan for eierskapskontroll "Styresammensetning, styreevaluering og 

valgprosess 
• Forvaltningsrevisjonsrapport: Arkiv og dokumenthåndtering – Sauherad kommune 
• Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt Midt-Telemark barnevernstjeneste 
• Bestilling av forvaltningsrevisjon (selskapskontroll) – Gjennomføring av virksomhet – selvkost 

og ressursbruk i Irmat AS 
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• Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 – Sauherad kontrollutvalg 
• Innstilling til valg av revisjonsordning for nye Midt-Telemark kommune 
• Innstilling til valg av sekretariatsordning for nye Midt-Telemark kommune 
• Orientering fra Irmat AS 
• Prosjektplan – Forvaltningsrevisjon «Gjennomføring av virksomhet – selvkost og ressursbruk i 

Irmat AS» 
• Revidert prosjektplan og kostnadsfordeling for selskapskontroll og forvaltningsrevisjon av 

Irmat AS 
• Møte og arbeidsplan 2018 – Sauherad kontrollutvalg 
• Orientering om oppfølging av tilsynsrapport – kommunens tjenester til personer med 

samtidig ruslidelse og psykisk lidelse 
• Orientering om kommunens økonomiske situasjon – 2 tertial 2017 
• Orientering om rådmannens budsjettforslag for 2018 

 
I tillegg har kontrollutvalget blitt orientert om, og selv tatt opp, ulike tema og problemstillinger 
under revisors orientering, orientering fra rådmannen o.l. uten at dette er tatt opp som separate 
saker i utvalget.  
 
Under orientering fra Irmat AS var utvalget på befaring på Irmat sitt anlegg på Notodden.  

 
 

9. REGNSKAPSREVISJON 

Revisjon av årsregnskapet er en helt sentral del av kommunens egenkontroll. Revisor skal gi 
trygghet for at en kan stole på informasjonen kommunen gir om sin økonomi. Dette er en viktig 
oppgave. Revisor er en uavhengig og objektiv tredjeperson som gjennom sine kontroller kan 
avdekke og forebygge feil og mangler i den økonomiske rapporteringen. Revisor vil i tillegg 
veilede kommunen for å bidra til å forebygge og avdekke feil og misligheter. 
 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen blir revidert på en betryggende måte. Utvalget er derfor 
avhengig av at revisor gir tilstrekkelig rapportering om revisjonsarbeidet. At kontrollutvalget og 
revisor har en god dialog og god forståelse av sine oppgaver, er viktige forutsetninger for å være 
trygg på at revisjonsarbeidet blir forsvarlig utført. 
Kontrollutvalget registrerer at revisors arbeid med å utføre regnskapsrevisjon de siste årene er 
blitt mer omfattende, spesielt knyttet til de mange attestasjonsoppgaver (særattestasjoner) som 
utføres på vegne av staten og andre offentlige organer. I tillegg til avgitte beretninger og 
uttalelser mottar kontrollutvalget jevnlig i møter informasjon om utført regnskapsrevisjon. 
 
Kontrollutvalget har ved flere anledninger gitt utrykk for at det gjøres mye godt arbeid innenfor 
området regnskapsrevisjon og at de er fornøyd med måten revisjonen løser oppdraget på. 

 

10. FORVALTNINGSREVISJON OG ANDRE RAPPORTER 

Forvaltningsrevisjon er et verktøy som bystyret og kontrollutvalget skal bruke for å sikre at 
kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter best mulig. 
Forvaltningsrevisjon er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget. Gjennom 
forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget undersøke om kommunen etterlever regelverk, når 
fastsatte mål, og om ressursene forvaltes på en effektiv måte. 
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Kontrollutvalget har vært delaktig i velg av tema og utforming av problemstillinger basert på en 
risiko- og vesentlighetsvurdering, innenfor de rammer som er gitt av kommunestyret. 
Kontrollutvalget er delegert myndighet til å bestemme hvordan avsatte ressurser til 
forvaltningsrevisjon skal benyttes, og revisjonen har gjennomføre forvaltningsrevisjonen i 
henhold til faglige krav i løpet av valgperioden. 

 
Selv om det er spesifikke krav til gjennomføring av en forvaltningsrevisjon, er det viktig at 
kontrollutvalget involverer seg i valg av problemstillinger, avgrensninger og tilnærming. 
Forvaltningsrevisjon gir kontrollutvalget muligheten til å gå i dybden i ulike saksforhold, innen 
ethvert virksomhetsområde i kommunen. Forvaltningsrevisjon vil derfor kunne ha høy 
nytteverdi, både i utvalgets kontrollvirksomhet, og i kommunens internkontroll og 
forbedringsarbeid. 

 
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av 
kommunestyret selv, men kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i 
planperioden. Dette gjøres i de aller fleste kommuner Temark er sekretariat for, inkl. i Sauherad 
kommune. 

 
Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019  
Revisjonen presenterte overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for Sauherad 
kommune for kontrollutvalget våren 2016. Kontrollutvalget behandlet planen 24.05.2016, 
og den ble godkjent av kommunestyret 16.06.2016.  
 
Kontrollutvalget har i 2017 behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport og bestilt et nytt prosjekt.  

Forvaltningsprosjekt Post/journal/arkiv – «Arkiv og dokumenthåndtering» 
Kontrollutvalget behandla den 15.05.17 sak 15/17, Forvaltningsrevisjonsrapport: Arkiv og 
dokumenthåndtering - Sauherad kommune 

Rapporten handlet om følgende problemstillinger:  
• I hvilken grad sikrer Sauherad kommune at dokumenter journalføres og håndteres i 

samsvar med gjeldende krav?  
• I hvilken grad har kommunen tiltak for å sikre at foreløpig svar blir sendt?  
• I hvilken grad sikrer kommunen god dokumentasjonsforvaltning i prosessen mot 

sammenslåing med Bø kommune?  

       Rapporten konkluderte med følgende anbefalinger at kommunen bør: 
• ferdigstille arkivplanen og utarbeide rutiner for foreløpig svar,  
• iverksette opplæringstiltak som sikrer at ansatte får økt kunnskap om journal- og 

arkivføring og skriveregler,  
• treffe tiltak som sikrer at dokumenter i større grad blir registrert i saks- og arkivsystemet 

og at skriveregler blir fulgt og  
• treffe tiltak som sikrer at det blir skrevet foreløpig svar der det er påkrevet.  

 
Kommunestyret behandla rapporten i møtet 15.06.17, sak 41/17, og vedtok i kontrollutvalgets 
innstilling. 
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Midt-Telemark barnevern  

Rapporten ble bestilt i møtet 15.05.17, sak 17/17. Rapporten deles opp i to deler. Delrapport I 
ferdigstilles februar 2018. Delrapport II ferdigstilles våren 2018.  
 
 

11. SELSKAPSKONTROLL 

Selskapskontroll er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget og er et viktig virkemiddel for 
å sikre at selskapene underlegges demokratisk styring og kontroll, og at kommunens 
eierinteresser ivaretas på en god måte. 
 
Formålet med selskapskontrollen fremkommer av § 14 i forskrift om kontrollutvalg i kommuner. 
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteresser i de 
selskapene som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver 
kommunens eierinteresser i selskapet gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontroll kan også omfatte forvaltningsrevisjon. 
 
Kommunestyret skal minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for selskapskontroll. Planen skal vedtas 
av kommunestyret selv, men kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre 
endringer i planperioden. Dette gjøres i de aller fleste kommuner Temark er sekretariat 
for, inkl. i Sauherad kommune 
 
Plan for selskapskontroll 2016-2019 
Revisjonen presenterte plan for selskapskontroll for Sauherad kommune for 
kontrollutvalget våren 2016. Kontrollutvalget behandlet planen 24.05.2016, og den ble 
godkjent av kommunestyret 07.04.2016. Planen har en annen form enn tidligere, da denne 
er tematisk basert fremfor rent selskapsbasert. 
 
Kontrollutvalget har i 2017 behandlet en eierskapskontroll og bestilt selskapskontroll og      

forvaltningsrevisjon i selskap av IRMAT AS.  

Eierskapskontroll - Styre - valg, evaluering og styresammensetning  
Kontrollutvalget behandla den 15.05.17 sak 14/17, Eierskapskontroll – Styre – valg, evaluering og 
styresammensetning – Sauherad kommune.  

Rapporten handlet om følgende problemstilling:  
• I hvilken grad er kommunens eierstyring i samsvar med gjeldende anbefalinger for god 

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

Rapporten konkluderte med følgende anbefalinger at kommunen bør ta initiativ til at: 
• det blir samsvar mellom vedtekter og praksis når det gjelder størrelsen på styret i Midt- 

Telemark Næringspark AS, 
• at det blir samsvar mellom selskapsavtalen og ønsket funksjonstid for styret i Midt-

Telemark Næringsfond IKS, og 
• at det er samsvar mellom vedtekter og ønsket praksis for valgprosess i Midt-Telemark 

Energi AS og Midt-Telemark Kraft AS. 
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       Og at Sauherad kommune bør vurdere 

• å ta initiativ til å vedtektsfeste valgkomite og numerisk vara i flere selskap, 
• å treffe tiltak for å sikre at valgkomiteene begrunner innstillingene sine, 
• å treffe tiltak for å bedre kjønnsrepresentasjonen i styrene, og 
• å treffe tiltak for å sikre at selskapene fastsetter styreinstruks og gjennomfører 

styreevaluering. 

 
Kommunestyret behandla rapporten i møtet 15.06.17, sak 40/17, og vedtok i kontrollutvalgets 
innstilling. 
 
IRMAT AS – selvkost m.m 
Rapporten ble bestilt i sak 28/17 og sak 30/17. Rapporten deles opp i to deler. Rapportene 
ferdigstilles i løpet av 2018.  
 

12. KONKLUSJON OG AVSLUTTENDE KOMMENTARER 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2017 legges med dette frem for kommunestyret til orientering. 
Ved å se årsplan og årsmelding for 2017 i sammenheng, kan kommunestyret se om de vedtatte 
oppgaver og målsettinger for kontrollutvalget er eller blir fulgt opp. 
 

 

 

Akkerhaugen, 26.02.2018 

 

 

 

Helge Aarnes       Ingebjørg Liland    

Leder         Utvalgssekretær  



2/18 Årsrapport og årsregnskap 2017 for skatteoppkreveren - Sauherad kommune - 18/03367-1 Årsrapport og årsregnskap 2017 for skatteoppkreveren - Sauherad kommune : Årsrapport og årsregnskap 2017 for skatteoppkreveren - Sauherad kommune

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 18/03367-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 26.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Årsrapport og årsregnskap 2017 for skatteoppkreveren - Sauherad 

kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 

 

 

Saksopplysninger: 
Årsregnskap og årsrapport fra skatteoppkreveren i Sauherad kommune legges med dette frem for 

kontrollutvalget som orienteringssak. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Årsrapport 2017 for skatteoppkreveren i Sauherad kommune m/årsregnskap, datert 19.01.2018. 
 



2/18 Årsrapport og årsregnskap 2017 for skatteoppkreveren - Sauherad kommune - 18/03367-1 Årsrapport og årsregnskap 2017 for skatteoppkreveren - Sauherad kommune : Årsrapport m. årsregnskap for 2017 - Skatteoppkreveren i Sauherad kommune



2/18 Årsrapport og årsregnskap 2017 for skatteoppkreveren - Sauherad kommune - 18/03367-1 Årsrapport og årsregnskap 2017 for skatteoppkreveren - Sauherad kommune : Årsrapport m. årsregnskap for 2017 - Skatteoppkreveren i Sauherad kommune



2/18 Årsrapport og årsregnskap 2017 for skatteoppkreveren - Sauherad kommune - 18/03367-1 Årsrapport og årsregnskap 2017 for skatteoppkreveren - Sauherad kommune : Årsrapport m. årsregnskap for 2017 - Skatteoppkreveren i Sauherad kommune



2/18 Årsrapport og årsregnskap 2017 for skatteoppkreveren - Sauherad kommune - 18/03367-1 Årsrapport og årsregnskap 2017 for skatteoppkreveren - Sauherad kommune : Årsrapport m. årsregnskap for 2017 - Skatteoppkreveren i Sauherad kommune



2/18 Årsrapport og årsregnskap 2017 for skatteoppkreveren - Sauherad kommune - 18/03367-1 Årsrapport og årsregnskap 2017 for skatteoppkreveren - Sauherad kommune : Årsrapport m. årsregnskap for 2017 - Skatteoppkreveren i Sauherad kommune



2/18 Årsrapport og årsregnskap 2017 for skatteoppkreveren - Sauherad kommune - 18/03367-1 Årsrapport og årsregnskap 2017 for skatteoppkreveren - Sauherad kommune : Årsrapport m. årsregnskap for 2017 - Skatteoppkreveren i Sauherad kommune



2/18 Årsrapport og årsregnskap 2017 for skatteoppkreveren - Sauherad kommune - 18/03367-1 Årsrapport og årsregnskap 2017 for skatteoppkreveren - Sauherad kommune : Årsrapport m. årsregnskap for 2017 - Skatteoppkreveren i Sauherad kommune



2/18 Årsrapport og årsregnskap 2017 for skatteoppkreveren - Sauherad kommune - 18/03367-1 Årsrapport og årsregnskap 2017 for skatteoppkreveren - Sauherad kommune : Årsrapport m. årsregnskap for 2017 - Skatteoppkreveren i Sauherad kommune



2/18 Årsrapport og årsregnskap 2017 for skatteoppkreveren - Sauherad kommune - 18/03367-1 Årsrapport og årsregnskap 2017 for skatteoppkreveren - Sauherad kommune : Årsrapport m. årsregnskap for 2017 - Skatteoppkreveren i Sauherad kommune



2/18 Årsrapport og årsregnskap 2017 for skatteoppkreveren - Sauherad kommune - 18/03367-1 Årsrapport og årsregnskap 2017 for skatteoppkreveren - Sauherad kommune : Årsrapport m. årsregnskap for 2017 - Skatteoppkreveren i Sauherad kommune



3/18 Orientering fra revisor 26.02.2018 - 18/00187-1 Orientering fra revisor 26.02.2018 : Orientering fra revisor 26.02.2018

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 18/00187-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 26.02.2018 

 

 

 

 

   

Orientering fra revisor 26.02.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten innstilling. 
 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har som en av sine oppgaver å holde seg orientert om revisjonsarbeidet og se til at 

revidering av kommunens regnskap skjer på en god måte.  

Det er fast praksis at revisor orienterer om revisjonsarbeidet i kommunen i kontrollutvalgsmøtene.  

I løpet av høsten legger revisor i tillegg frem planleggingen av revisjonsåret, og på våren legger 

revisor frem melding fra revisor og revisors uttalelse om kommuneregnskapet. 
 

Saksopplysninger: 
Hjemmelen for dette finner man i Kommunelova:  

§ 77.Kontrollutvalget 4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir 

revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den 

økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir 

gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).  

§ 78.Revisjon 5. Kommunens eller fylkeskommunens revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og 

kontroll til kontrollutvalget.  

 

Det er også beskrevet nærmere i Kontrollutvalgsforskriften:  

§ 6.Regnskapsrevisjon  

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller 

fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende 

orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov 

og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor.  

 

Det er også en egen forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner som gir føringer for arbeidet til 

revisor.  

 

Oppdragsrevisor Birgitte L. Bøen vil orientere om revisjonsarbeidet i Sauherad kommune i møtet. 
 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten innstilling siden orienteringen gis i møtet. 
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Arkivsak-dok. 18/02464-2 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 26.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet 2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering.  

 

 

 

Saksopplysninger: 
I henhold til forskrift om revisjon § 15 skal oppdragsansvarlig revisor årlig avgi en skriftlig 

egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Foreliggende egenvurdering legges frem for 

kontrollutvalget for gjennomgang.  

 

Vedlagt følger en slik egenvurdering fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson, datert 

09.01.2018.  

 

For regnskapsrevisor vil en lignende uavhengighetserklæring bli fremlagt som normalt til høsten. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen merknader til egenvurderingen. 

 

 

Vedlegg:  

- Sauherad kommune – Forvaltningsrevisors uavhengighetserklæring 2018 
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‘ TELEMARK

KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkontor:Kontrollutvalget i Sauherad
Postboks 2805, 3702 Skien

v/Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat lKS Tif.: 35 91 70 30
Postbo ks 4 e-post: post-tkrtekomrev.no

3833 BØ i Telemark
Distriktskontor:

Postboks 83, 3833 Bo

Tif.: 35 05 90 00

Foretaksregisteret:
985 867 402

Vår ref.: i 8/50/tork
Deres ref.:
Arkivkode: 72201 5

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet - forvaltningsrevisjon

Kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften stiller krav til vandel, uavhengighet og objektivitet
hos revisor.

I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en
skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Kirsti Torbjørnson er
oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjonsprosjekter som Telemark kommunerevisjon IKS
gjennomfører i Sauherad kommune. Egenvurdering av uavhengighet og objektivitet følger
vedlagt.

Vandelsattest er dokumentert ved ansettelse i Telemark kommunerevisjon IKS.

Skien, 09 .01.2019
Telemark kommunerevisjon IKS

ikdkjz, )J:’2
Mette Nilsen
sekretær

Ved/egg: Skrift/ig egenvurdering av uavhengighet og objektivitet
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Vedlegg: Skriftlig egenvurdering av uavhengighet og objektivitet for
forvaltningsrevisjonsprosjekt i Sauherad kommune

Pkt 1: Undertegnede har ikke ansettelsesforhold hos andre arbeidsgivere enn i Telemark
Ansettelsesforhold kommunerevisjon lKS

Pkt 2: Medlem i Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som Sauherad
styrende organer kommune deltar i.

Pkt 3: Delta eller inneha Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som kan føre
funksjoner i annen til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.
virksomhet, som kan
føre til interessekonflikt
eller svekket tillit
Pkt 4: Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har en tilknytning til Sauherad kommune som

har betydning for uavhengighet og objektivitet.

Pkt 5: Rådgivnings- eller Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester som er egnet til å påvirke
andre tjenester som er min habilitet overfor Sauherad kommune.
egnet til å påvirke
revisors habilitet
Pkt 6: Tjenester under Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Sauherad kommune som hører inn under
kommunens egne kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.
ledelses- og
kontrolloppgaver
Pkt 7: Opptre som Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Sauherad kommune.
fullmektig for den
revisjonspliktige
Pkt 8: Andre særegne Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten
forhold til uavhengighet og objektivitet.

Skien, 09.01.2018
Telemark kommunerevisjon IKS

4Çb-

Kirsti Torbjørnson
oppdragsansvarlig for forvaltningsrevisjon
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Arkivsak-dok. 18/00173-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 26.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 26.02.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Referatsakene tas til orientering 
 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Referatsaker  

 NKRF sin kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 7-8. februar – betraktninger 

 Temark har vårkonferanse 19. april i Kristiansand 

 Eierskapsmelding – Sauherad kommune 

 Tilsyn – Kommunen som barnehagemyndighet 

 
 

2. Neste møte 28.02.18 kl. 09:00  

 Sauherad kommunes årsregnskap 2017 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjon – Arkiv og dokumenthåndtering 

 Referatsaker/eventuelt  

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Eierskapsmelding – Sauherad kommune 

- Tilsynsrapport – Kommunen som barnehagemyndighet 
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Del I Eigarskap og selskapsstyring 
 

1.1 Innleiing 
 

1.1.1 Kvifor eigarskapsmelding? 
 

Viktige verdiar, interesser og samfunnsfunksjonar blir forvalta i kommunale selskap og føretak. Eit mål med 

eigarskapsmeldinga er å drøfte kommunen sine motiv for å opprette eller delta i selskap, å få etablert nokre 

prinsipp og retningsliner som skal vere generelle for kommunen si eigarstyring, ramme for utøving av 

eigarskap i ulike selskapsformer, samt reglar og prosedyrar for politisk og administrativ oppfølging av 

selskapa. Kommunen har også eit kontroll- og tilsynsansvar ovanfor sine eigarinteresser i selskap og 

kontrollutvalet har ei sjølvstendig rolle i høve til eigarane og selskapsleiinga, jf. Kommunelova, kap. 12. Ein 

føresetnad for aktiv eigarstyring er at det er formulert klåre mål og eigarstrategiar for selskapa. Prioriteringar 

og tiltak i eigarstrategien skal sikre at selskapet tek omsyn til kommunen sine målsettingar. Eigarstrategien 

saman med vedtak og føresetnader knytt til det enkelte selskap, vert og eit utgangspunkt for 

selskapskontrollen og kommunestyret si behandling av drift og resultat. Det vert tilrådd ei ordning med 

jamleg behandling av eigarskapsmeldinga i kommunestyret. Sauherad kommune vil utvikle seg som eigar, 

og det vil vere med å klargjere rolledelinga mellom eigar og selskap. 

 

Selskapa sine strategiske mål vert i stor grad utforma av eigarstyra. Derfor er det viktig at kommunestyret i 

Bø ovanfor selskap med sterke kommunale interesser aktivt definerer og revurderer motiv, mål og 

forventningar. Styret si oppgåve er å vidareutvikle strategien og å arbeide for å realisere selskapa sine mål. 

Bø og Sauherad har vedteke å slå seg saman og bygge ny kommune. Alle selskapa kommunane eig kvar for 

seg, vil bli overført til ny kommune. 

1.1.2 KS Eierforum 
 

KS Eierforum er eit kompetanseforum. Forumet har lagt fram 21 råd om eigarskap, selskapsleiing og 

kontroll av kommunalt eigde selskap og føretak, sist revidert november 2015. Sjølve anbefalingane er i 

hovudsak dei same som tidlegare, men dei er oppdatert og ordna på ein annan måte. Følgjande tema og som 

også er utgangspunktet for Sauherad kommune sine retningsliner for eigarskap, leiing og kontroll av 

selskapa er omtalt i kap. 2.4 er:  

 

 Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalde 

 Vurdering og val av selskapsform 

 Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet 

 Utarbeiding av eigarskapsmeldingar 

 Utarbeiding og revidering av styringsdokumenter 

 Eigarmøter 

 Eigarorganets samansetning og funksjon 

 Gjennomføring av generalforsamlingar og representantskapsmøter 

 Samansetninga av styret 

 Valkomité og styreutnemningar 

 Kjønnsmessig balanse i styra 

 Rutinar for å sikre riktig kompetanse i selskapsstyrene 

 Styresamansetning i konsernmodell 

 Oppnemning av vararepresentantar 

 Habilitetsvurderingar 

 Godtgjering av styreverv 

 Registrering av styreverv 

 Arbeidsgjevartilhørigheit i sjølvstendige rettssubjekter 

 Utarbeiding av etiske retningsliner 

 Særlig om administrasjonssjefens rolle i kommunale føretak 

 Utøvelse av tilsyn og kontroll 

 

KS Eierforum er nå inngått i KS og medlemsskapet dekkast av ordinær kontingent. 
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1.1.3 Oppbygging av eigarskapsmeldinga 
 

Meldinga har to delar. Del I presenterer aktuelle selskapsformer, felles prinsipp og strategiar for god 

eigarstyring i dei ulike selskapsformane, samt reglar og prosedyrar for politisk og administrativ utøving av 

eigarstyringa. Del II omtalar selskap som Sauherad kommune eig eller deltek i og del III gjer eit kort 

oversyn over interkommunalt samarbeid i Midt-Telemark. Del IV gjer ein kort oversikt over stiftelsar. 

 

1.1.4 Konklusjonar frå eigarskapskontroll 2017 
 

Sauherad kommunestyre handsama kommunerevisjonen sin eigarskapskontroll i sak 40/17 i møte den 

15.06.2017. 

Eigarskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalet i sak 28/16 og bakgrunnen for bestillinga er plan for 

selskapskontroll 2016-2019 som er vedteke av kommunestyret i sak 56/16. Kontrollen gjeld hovudsakeleg 

åra 2015 og 2016. Eigarskapskontrollen frå K sak 56/16 og Bø kommune si eigarskapsmelding er lagd ved 

saka. Kontrollen for Bø ha ei anna vinkel og merknadene er annleis enn for kontrollen i Sauherad. 

 

Under fylgjer konklusjonar og anbefalingar frå eigarskapskontrollen (kap 5) 

 

Konklusjoner 

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

det gjelder valg av styremedlemmer, styreevaluering, styresammensetning og kompetanse? 

 

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

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

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

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

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

gjennomfører styreevaluering og har utarbeidet styreinstruks. 

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

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

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

som kommunen eier. 

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

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

fungerer i samsvar med det formålet eier har med selskapene I følgende selskap er styret ikke i samsvar med 

lov vedtekter: 

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

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

- Kartfestivalen AS (styremedlem ikke valgt av generalforsamling) 

 

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

styrevalg i Midt-Telemark Energi AS og Midt-Telemark Kraft AS. Følgende selskap har ikke oppdatert 

informasjon om styresammensetningen i offentlige register: 

- Midt-Telemark Næringsfond IKS 

- Midt-Telemark Næringspark AS 

- Kartfestivalen AS 

 

 Anbefalinger 

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

Sauherad kommune bør ta initiativ til at  

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

Næringspark AS, 

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

IKS, og 

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

Telemark Kraft AS. 

 

Sauherad kommune bør vurdere 

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

- å treffe tiltak for å sikre at valgkomiteene begrunner innstillingene sine, 
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- å treffe tiltak for å bedre kjønnsrepresentasjonen i styrene, og 

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

 

1.2 Selskapsformer i kommunal sektor 
 

1.2.1 Aktuelle selskapsformer 
 

Kommunen har stor fridom til å organisere tenestene slik ein finn det formålstenleg, enten som del av 

kommunen som juridisk person eller gjennom etablering av sjølvstendige rettssubjekt. Selskapsformene 

kommunane kan velje spenner seg frå kommunale føretak til stiftelsar og pensjonskasser. Her presenterer vi 

dei vanlegaste: 

 

 Aksjeselskap (AS) 

Aksjeselskap er den vanlegaste selskapsforma for utøving av næringsverksemd. 

Eit aksjeselskap er eit eige rettssubjekt som har sin eiga formue og inntekter, og svarar sjølv for 

sine forpliktelsar. Kommunen har sine eigarandelar i selskapet gjennom eigarskap til ein eller fleire 

aksjar. Det gjer kommunen økonomiske og administrative rettigheitar i selskapet, blant anna retten 

til å stemme på generalforsamlingar og retten til å krevje ekstraordinær generalforsamling når tiltak 

bør iverksettast. Ved aksjeselskapsforma er ikkje aksjeeigarane personleg ansvarleg for selskapets 

forpliktelsar og har dermed ein begrensa økonomisk risiko.  

Eit motstykke til at aksjeeigarane ikkje svarar for selskapets forpliktelsar, er at aksjeeigarane ikkje 

rår fritt over selskapets inntekter og formue. Ein aksjonær har rettigheitar i eit aksjeselskap ut i frå 

kor stor andel av selskapet kommunen eig.  

Det er viktig for kommunen at eigarandelen er tilpassa kommunens føremål med eigarskapet. Det 

vil sei at dersom kommunen har strategiske målsettingar for eigarskapet, bør kommunen eige 50% 

eller meir av dei stemmeberettiga aksjane i selskapet.  

Aksjeselskapets øvste organ og eigarorganet er generalforsamlinga. I generalforsamlinga kan 

eigarane gjennom vedtekter, instruksar etc. fastsette rammer og gje nærare reglar for styret og 

dagleg leiars leiing av selskapet. 

Organisering i aksjeselskap er egna der det er ønskeleg å redusere risikoen for kommunen. 

Tilsvarande gjeld også om det er behov for å fristille ei verksemd frå resten av kommunens 

organisasjon. 

 

 Interkommunale selskap (IKS) 

IKS er eigne rettssubjekt som rettsleg og økonomisk er skilt frå deltakarkommunane og der kvar av 

deltakarane har eit ubegrensa ansvar for ein del av selskapets samla forpliktingar. Det må vere 

minst to deltakarar i eit IKS. Selskapets øvste mynde og det operative eigarorganet er 

representantskapet. Representantskapet er eigaranes organ, mens forvaltning av selskapet tillegger 

styret og dagleg leiar som i andre selskap. Eigaranes innflytelse skjer gjennom deiras representantar 

i representantskapet som samla treff vedtak som er bindande for styret. I motsetning til aksjeselskap 

kan ikkje interkommunale selskap ta opp lån med mindre det er gjett særskild adgang til det i 

selskapsavtala. Deltakarkommunane har større innverknad over styring av selskapet enn det 

aksjelova gjer deltakarane i eit aksjeselskap. 

 

 Interkommunalt samarbeid etter kommunelova § 27 

Interkommunalt samarbeid etter kommunelova § 27 nyttast for samarbeid om meir 

forvaltningsprega oppgåver. Samarbeidet må vere organisert med eiget styre og styret må tildelast 

ein viss sjølvstendig avgjerelsesmynde. Styrets mynde er betrakteleg mindre enn i eit IKS og må 

begrensast til avgjersler som angjeng verksemdas drift og organisering. 

 

 Vertskommunesamarbeid etter kommunelova § 28 
Det meste av det interkommunale samarbeidet er organisert etter «Vertskommune modellen» dvs. 

etter kommunelova § 28. Samarbeidsmodellen er regulert i kommunelova § 28 b og c, og er meint 

bruka for lovpålagte oppgåver og offentleg myndigheitsutøving.  

Punkt b og c angjer samarbeidsformane: 

b) Administrativt vertskommunesamarbeid 

c) Vertskommunesamarbeid med felles folkevald nemnd 
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I eit vertskommunesamarbeid overlet kommunen ansvaret for bestemte oppgåver og 

beslutningar til ein annan kommune – vertskommunen. Samarbeidet inneberer ikkje etablering 

av ein eigen juridisk person, men er eit reint avtalebasert samarbeid. Vertskommunen har 

drifts- og budsjettansvaret mot at dei andre kommunane refunderer utgiftene etter vedtatt 

samarbeidsmodell.  

I eit administrativt vertskommunesamarbeid utfører vertskommunen oppgåver og treff 

avgjersler etter delegert mynde frå samarbeidskommunen i enkeltsakar eller typer av saker som 

ikkje er av prinsipiell betydning. 

 

Samarbeid med felles folkevald nemnd inneberer at all offentleg myndigheitsutvøing kan 

delegerast til vertskommunen, med mindre dette er avskore i lov. Ettersom denne 

vertskommunemodellen gjer anledning til å delegere oppgåver og beslutningsmynde på mange 

av kommunens kjerneområde, vil omsynet til folkevald innflytelse vere viktig. Det opprettast 

ein egen folkevald nemnd i vertskommunen.  

 

Kommunestyret må gje eigarorganet politiske fullmakter og rammevilkår til å utøve eigarskapet i tråd med 

det politiske fleirtal. 

 

Kommunane har også høve til å velje nokre andre organisasjonsformer: 

 

 Kommunale føretak (KF) 

Kommunale føretak er ein del av kommunens forvaltningsapparat og ikkje eit eige rettssubjekt. 

Føretaket drivast som ein del av kommunens verksemd og er underlagt kommunestyrets 

budsjettmynde. Kommunestyret er føretakets øvste organ og fastset rammene for styrets mynde 

gjennom vedtekter, økonomiplan, budsjett og godkjenning av føretakets rekneskap. Kommunale 

føretak leiast av eit styre som veljast av kommunestyret og er direkte underlagt kommunestyret 

som politisk organ. Hovudføremålet er å gje delar av kommunal verksemd større grad av fristilling 

frå dei politiske vedtaka enn andre organisasjonsformar etter kommunelova. Rådmannen har rett til 

å legge ei sak som er eller har vært til behandling i føretaket fram for kommunestyret med 

innstilling. Rådmannen kan bestemme at vedtak, teke av føretaket, skal utsettast til etter at 

kommunestyret har handsama saka. Kommunale føretak er eit alternativ til aksjeselskap og mest 

aktuell for verksemd der det ikkje er så stor grad av offentleg mydigheitsutøving og der kommunen 

vil ha fullt ansvar. Selskapsforma er utfordrande styringsmessig, da det samtidig skal fristillast og 

vere kommunen sitt fulle ansvar. 

 

 Stiftelsar 

Stiftelsar er eigne rettssubjekt med styre, men utan eigarar og der stiftarane har fastsett formålet. 

Stiftelsar nyttast ved verksemd av ikkje-økonomisk karakter, spesielt med eit sosialt eller kulturelt 

formål. Stiftelsar skal ved oppretting ha ein grunnkapital på minst kr 100 000. Stiftelsesforma er 

spesiell og bør bare nyttast når kommunen ikkje har styringsinteresser på innhaldet i verksemda og 

ikkje ha økonomisk ansvar for verksemda. Stiftelsar bør derfor ikkje nyttast når oppgåva har 

karakter av myndigheitsutøving, verkemiddelforvaltning eller tenesteyting der kommunen har 

ansvar for omfang og kvalitet av ei teneste. 

 

 

1.2.2 Eigarstrategi og selskapsform 
 

Det er kommunen sitt ansvar å sikre ei selskapsform som er tilpassa verksemda sitt føremål, eigar sitt 

styringsbehov, marknadsmessige tilhøve og konkurranseregelverk. Dersom selskapet er i ein 

konkurransesituasjon og målet er økonomisk avkastning, så talar det for val av AS-forma. Dersom ønsket er 

god politisk og demokratisk kontroll og styring, så bør verksemda haldast innan vanleg kommunal 

organisasjonsstruktur, eller kommunalt føretak evt. velje § 27 i Kommunelova, dersom det er samarbeid 

mellom fleire kommunar. Dilemma ved å fristille delar av den kommunale verksemda gjennom oppretting 

av sjølvstendige selskap, er å balansere fridom og styring. 

 

1.2.3 Motiv for selskapsetablering – formålsklassifisering 
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Når det etablerast eit føretak, eit selskap eller gjeng inn som medeigar eller deltakar saman med andre, så er 

det for at kommunen skal oppnå noe. Der private eigarar vil ha økonomisk utbytte som hovudmål for sitt 

selskap, kan kommunen ha ein del andre mål. 

 

Eigarskapet kan delast inn i fem motiver for selskapsdanning. Føremåla for etableringa av selskapa er 

forankra i selskapsavtala eller vedtektene. Det er ikkje uvanleg at det kan vere fleire motiv bak etableringa 

av eit selskap. Motiv og mål med selskapet får følgjer for korleis eigarstyringa innrettast. 

Dei fem motiva presenterast her: 

 

Finansielt motiv 

Dersom hovudføremålet med eigarskapet er å oppnå økonomiske resultater, definerast eigarskapet som 

finansielt. Finansielt føremål betyr ikkje at eigar har ein kortsiktig horisont på sitt eigarskap eller at eigar 

ønskjer å selje aksjane i selskapet. Finansielt føremål er naturleg for selskap som er forretningsmessig 

orientert og kvar bedriftsøkonomiske lønsomheitskriterie ligg til grunn for selskapas arbeide. Eigarskap med 

eit finansielt motiv vil ofte innebere ein økonomisk risiko. 

 

Politisk motivert 

Selskapsdanningar der motivet og viktigaste grunngjeving for eigarskapet er strategiske val om å posisjonere 

kommunen/regionen. Verken økonomi, omsynet til tenesteyting eller liknande er føremål for eigarskapet. 

 

Effektivisering av tenesteproduksjon 

Selskapsdanningar som er motivert og grunngjeve med at fellesløysingar bidreg til meir effektiv 

tenesteproduksjon enn å yte tenesta sjølv. Sentralt her er å oppnå auka mengde av teneste for dei midlane 

som er til disposisjon og betre forvaltning av anleggsmidlane. 

 

Samfunnsøkonomisk motivert 

Selskapsdanningar som er motivera og begrunna i at kommunen gjennom selskapet vil oppnå totalt sett meir 

samfunnsøkonomiske resultat eller gjennomføring av oppgåver. Offentleg engasjement og styring i 

oppgåveløysinga vil stå sentralt i grunngjeving for denne kategorien. 

 

Regionalpolitisk posisjonering 

Selskapsdanningar som er motivera og begrunna i at det styrkar regionens moglegheiter og posisjon til å 

gjennomføre oppgåver i forhold til andre regionar og nasjonale aktørar. Her kan også posisjonering for å 

utløyse statlege midlar/prioriteringar vere ein del av begrunninga. 

Kommunen bør velje organisasjonsform ut i frå vurdering om økonomisk risiko og behovet for politisk 

styring.  

 

Er hovudformålet å oppnå økonomisk avkastning, definerast eigarskapet som finansielt. Selskap med 

finansielt formål, kan likevel ha verksemd på område av stor politisk tyding. Er selskapet 

gjennomføringsorgan for politiske vedtak definerast eigarskapet som politisk. Tilsvarande dersom formålet 

er å ivaretake eller utføre kommunale kjerneoppgåver. Sauherad kommune sine eigarskap er i hovudsak 

politisk motivert og den samfunnsmessige verdiskapinga er formålet bak investeringa. Det vil si at den 

samfunnsøkonomiske nytta skal vere større enn kostnaden med å produsere denne tenesta. Det er den 

samfunnsøkonomiske nytta som representerer det politiske elementet i eigarskapet. 

 

1.2.4 Vurdering og val av selskapsform – konsekvens for eigarstyring 
 

Dersom det ikkje er avgrensingar i lovar og forskrifter for oppgåveområdet, står kommunen fritt til val av 

selskapsform. Val av selskapsform har likevel betyding for kommunen sine tre ulike roller som utøvar av 

mynde, eigar og tenesteprodusent. Mellom anna gjeld dette i kva grad selskapet skal delegerast oppgåver, 

omsynet til konkurransereglement, omsynet til offentlegheit m.m. Når vedtak om val av selskapsform er 

gjort, så må eigarskapen utøvast gjennom selskapet sitt eigarorgan og i samsvar med eigardokumenta. 

Kommunestyret si eigarstyring følgjer av den valde selskapsforma. For kommunale føretak (KF) er 

kommunestyret føretaket sitt øvste organ. For interkommunale selskap og aksjeselskap vert eigarskapen 

utøvd i representantskapet eller i generalforsamlinga. 
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Figuren syner korleis dei ulike organiseringsformene gjev ulikt høve til å drive folkevald leiarskap. Her er 

organiseringsformene plasserte på ein skala frå direkte til indirekte styring og frå høg til låg politisk kontroll. 

Plasseringa av organisasjonsformene kan vere knytte til faktorar som det ikkje er tatt høgde for her. Til 

dømes er det skilnad på å vere vertskommune og samarbeidskommune i eit vertskommunesamarbeid, og det 

er skilnad på eit heileigd og deleigd aksjeselskap. 

 
1.2.5 Selskapskontroll – kapittel 12 i Kommunelova 
 

Kommunelova, kapittel 12 omhandlar internt tilsyn, kontroll og revisjon. Kontrollutvalet skal føra tilsyn og 

kontroll med forvaltninga av kommunen sine interesser i selskapa. I interkommunale selskap og i 

aksjeselskap der kommunen aleine eller saman med andre kommunar og fylkeskommunar eig alle aksjane, 

og i heileigde dotterselskap av slike selskap, har kontrollutvalet og revisor rett til å krevja relevante 

opplysningar både frå selskapet sin daglege leiar, styret og ekstern revisor. Kommunestyret kan fastsetja 

reglar for denne kontrollen. Kontrollutvalet skal minst ein gong i valperioden utarbeida ein plan for 

gjennomføringa av selskapskontrollen. Ein slik plan er behandla i kommunestyret. Med utgangspunktet i 

planen for selskapskontroll skal kontrollutvalet rapportere til kommunestyret om kva kontrollar som er 

gjennomført, og om resultata av desse. 

 

Ein årleg gjennomgang av eigarskapsmeldinga i kommunestyret i same møte som kontrollutvalet legg fram 

sin rapport vil gje eit godt og samla informasjonsgrunnlag for kommunestyret, og medverka til ei meir 

effektiv forvaltning og kontroll med selskapa. 

 

1.2.6 Offentlegheitslova 
 

Offentlegheitslova har med verknad frå 1. januar 2008 fått eit utvida verkeområde. Verksemder med over 

50% offentleg eigarandel vert omfatta av lova sine vilkår. Unnateke er selskap som driv verksemd i 

konkurranse med andre. 

 

1.3 Krav til godt eigarskap 
 

Utforming av visjonar, mål og strategiar må skje i nært samarbeid mellom eigar, styret og dagleg leiar. 

Eigarskapsmeldinga tek derfor opp punkt som kan danne grunnlag for visjonar, mål og strategiar. Desse 

punkta er: 

 

 Gjennomgang av Sauherad kommune sitt eigarskap 
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 Vurdere og synleggjere Sauherad kommune sin eigarskapstrategi 

 Legge på plass eit system for dialog med styremedlemmer/generalforsamling/representantskap 

 Eigars styringskontroll er i hovudsak ved gjennomgang av årsoppgjer og rapport på måloppnåing. I 

tillegg ha system for informasjon og kommunikasjon mellom eigar og selskap slik at eigar har 

nødvendig informasjon. Kommunens administrasjon skal ha kompetanse på kontroll og oppfølging 

for å sikre eigarinteresse. 

 

For aksjeselskap er det først og fremst gjennom generalforsamling at kommunen formelt sett kan utøve 

eigarskapet. Andre verkemidlar er utforming av vedtektene, instruksar og styringsdokument som fastsett 

rammar og reglar for styret og dagleg drift av selskapet. 

 

1.3.1 Grunnlag for godt kommunalt eigarskap 
 

Krav retta mot eigar: 

 Det skal vere opne forhold rundt kommunen sitt eigarskap 

o Meiroffentlegheit bør vere eit prinsipp 

o Det bør vere opne forhold rundt val av styremedlemmar 

o Det bør vere opne forhold rundt godtgjersle til styret 

 Kommunen fremmer sine interesser gjennom generalforsamling og representantskap 

o Politisk vedtatt eigarstrategi bind deltakarane i generalforsamlinga og representantskap 

o Det bør utformast ein eigaravtale som viser forholdet mellom eigarane, informasjon til 

eigarane utanom generalforsamling/representantskap, selskapet si verksemd og val av 

styret 

 Kommunen sett klare mål for eigarskapet. Styret har ansvaret for realisering av måla 

 

Krav retta mot selskapet: 

 Selskapet skal vere bevisst sitt samfunnsansvar 

 Eigarane skal behandlast likt 

 Selskapet si opningsbalanse skal vere tilpassa føremålet med eigarskapet og selskapet sin situasjon 

 Løns- og insentivordningar bør utformast slik at dei fremjar verdiskapinga og skal vera rimelege. 

Hovudprinsippet bør vera at selskap med kommunar som eigar, følgjer kommunale lønsvilkår 

 Styret skal ha nødvendig kompetanse, kapasitet og mangfald 

 Styret skal ovanfor dagleg eigar, på sjølvstendig grunnlag, ha ei aktiv rolle m.o.t. service, kontroll, 

strategi og ressurssituasjon/-bruk 

 

 

1.4 Sauherad kommune sine retningsliner for eigarskap, leiing og 
kontroll av selskap 
 

Med utgangspunkt i KS Eierforum sine 21 råd om eigarskap, samt gjeldane lovverk og etablerte rutinar og 

ordningar i kommunen, legg vi i dette kapittelet (tekst i ramme) fram ei samla oversikt over prinsipp, reglar 

og rutinar som leggjast til grunn for Sauherad kommune si eigarskapspolitikk. 

 

 

1. Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalde 

 
Råd frå KS:  

Kommuner bør som en del av sitt folkevalgtprogram gjennomføre obligatoriske kurs eller 

eierskapsseminarer. Den første opplæringen bør gjennomføres i løpet av de første 6 månedene av 

valgperioden og etter 2 år. Det anbefales også at det nye kommunestyret tidlig i perioden får en oversikt 

over status for selskapene. 
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2. Vurdering og val av selskapsform 

 
Råd frå KS:  

Det er eiers ansvar å sikre selskapsform som er tilpasset selskapets formål, eierstyringsbehov, 

samfunnsansvar, hensynet til innsyn, markedsforhold og det aktuelle lovverket. Et aktivt eierskap er 

grunnleggende for en best mulig lokalpolitisk forvaltning av kommunens samlede verdier og har direkte 

konsekvenser for selskapene, deres disposisjoner og deres markedsposisjon. Samtidig vil et aktivt eierskap 

gi viktige signaler overfor omverden og styrke kommunens omdømme. Når deler av virksomheten skal 

legges ut i et selskap, og selskapsformen diskuteres, bør kommunestyret med utgangspunkt i selskapets 

formål, vurdere hvilket styringsbehov kommunen har.  

 

 
 

3. Fysisk skilje mellom monopol og konkurranseverksemd 

 
Råd frå KS:  

Selskapet som opererer i et marked i konkurranse med andre aktører i tillegg til monopolvirksomhet, bør 

som hovedregel skille ut den markedsrettede delen av virksomheten for å unngå rolleblanding og 

kryssubsidiering. Organiseringen av konkurranseutsatt virksomhet bør så langt mulig ledelsesmessig, 

personellmessig og fysisk atskilt fra monopolvirksomheten.  

 
 

4. Utarbeiding av eigarskapsmeldingar 

 
Råd frå KS:  

Kommunestyrene bør hvert år fastsette overordnede prinsipper for sitt eierskap ved å utarbeide en 

eierskapsmelding for alle sine selskaper. Eierskapsmeldingen skal behandles i kommunestyret. 

Sauherad kommune vil organisere ei systematisk opplæring av folkevalde knytt til eigarstyring. Dette 

vil skje som ein del av den generelle opplæringa av folkevalde, og kan i tillegg knytast som tema til 

kommunestyret si behandling av eigarskapsmeldinga og kontrollutvalet si melding og 

selskapskontroll. 
 

Før det vert teke endeleg stilling til om aktivitetar skal selskapsorganiserast og til val av selskapsform, 

så skal desse tilhøva vere vurdert for å sikre at den vedtekne selskapsforma står i høve til oppgåver, 

formål og funksjonar for selskapet. 

- Vilkåra for og behovet for direkte og reel politisk styring og utøving av strategisk eigarskap 

- Økonomisk ansvar; plikter som kommunen tek på seg i høve selskapet 

- Risikovurderingar; økonomisk, marknad, miljø og samfunnstryggleik, kvalitet og kvantitet på 

den kommunale tenesta og tilhøvet til sluttbrukar/innbyggjar 

- Selskapet sin økonomiske fridom; forpliktingar i forhold til eit selskap kontra det å behalde 

eige vedtaksmynde når det gjeld prioritering av ressursbruk 

- Tilhøvet mellom kommunen si rolle som eigar og som myndigheitsutøvar 

- Moglegheiter og avgrensingar m.o.t. delegasjon av mynde 

- Fleksibilitet; endring av eigarforhold/samarbeid med private 

- Forholdet til forvaltningslov/offentlegheitslov 

- Skatte- og avgiftsmessige tilhøve 

- Innkjøpsrutine 

- Personalpolitikk 
 

Sauherad kommune som eigar skal gjere ei særleg vurdering av om selskap driv 

konkurranseverksemd i tillegg til monopolverksemd. Kommunen vil i slike høve i størst mogleg grad 

legge til grunn at selskap og verksemder som dette er aktuelt for fysisk og organisatorisk, skil dei 

konkurranseutsette aktivitetane fysisk og organisatorisk frå monopolverksemda. 
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Eierskapsmeldingen skal primært omhandle selskapene der kommunen er hel- eller deleier, men bør også 

reflektere styringen av de interkommunale samarbeidene. 

Eierskapsmeldingen bør minimum ha disse hovedpunktene: 

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

2. Politisk styringsgrunnlag gjennom kommunens prinsipper for eierstyring 

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

4. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder styringsdokumentene 

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

 

 

 
 

5. Utarbeiding og revidering av styringsdokumenter 

 
Råd frå KS:  

Kommunestyret skal utarbeide og bør jevnlig revidere styringsdokumentene og avtalene som regulerer 

styringen av selskapet. Kommunen bør ha en open og klart uttrykt eierstrategi for sitt eierskap i ulike 

selskaper. Vedtektene for aksjeselskaper og kommunale foretak, samt selskapsavtalen for IKS regulerer 

viktige sider ved selskapenes og det kommunale foretakets rettsfohold. Hovedintensjonen er å regulere 

forholdet mellom eierne og mellom eierne og selskapet, eller interne forhold i virksomheten. 

 

 
 

 

6. Eigarmøter 

 
Råd frå KS:  

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

selskapet. Et eiermøte er et møte mellom representanter fra kommunen som eier, styret og daglig leder for 

selskapet. Noen ganger har eierne behov for å diskutere strategier seg imellom utan å treffe formelle 

beslutninger, og dette bør kunne gjøres uten å måtte innkalle til møte i generalforsamlingen eller 

representantskapet etter de formelle reglene i loven. Et eiermøte er ikke lovregulert og er bare en uformell 

arena der det ikke skal treffes vedtak. Eiermøtene er uforpliktende for eierne og for selskapet. 

 

 
 

7. Eigarorganets samansetning og funksjon 

 

Sauherad kommune utarbeider si eigarskapsmelding etter KS Eierforum sine råd. Målet er å utvikle 

kommunen som ein betre eigar, for dermed å sikra at kommunen og samfunnet sine interesser i 

selskapa, vert forvalta i tråd med vedtekne formål, forventningar og føresetnader. 

Eigarskapsmeldinga reviderast annakvart år og leggjast fram for kommunestyret til godkjenning. Så 

langt råd er skal dette skje i første møte på nyåret. Administrativ kapasitet (og kompetanse) kan verta 

ein avgrensande faktor når det gjeld rådmannen si saksbehandling og oppfølging. Det er likevel ein 

føresetnad at det i samband med den årlege behandlinga av meldinga vert lagt til rette for ei generell 

drøfting av prinsippa og rutinane som denne meldinga legg opp til, saman med ei evaluering av 

formål, resultat og drift knytt til selskap som er særleg viktige for kommunen. Eventuelle endringar i 

strategi og eller tiltak i høve einskildeselskap skal så langt råd er døftast i dette møtet. 
 

Sauherad kommune skal ha eit langsiktig og ansvarleg perspektiv på sitt eigarskap i ulike selskap. 

Eigarstrategien skal tydeleggjera målet med selskapa, og desse skal gå fram av 

selskapsavtale/vedtekter. Innanfor rammene av selskapsavtala/vedtektene skal selskapa utvikle 

detaljerte mål og strategiar for si verksemd. Formålet med selskapa vert vurdert med jamne 

mellomrom for å sjå om det er behov for endringar. 
 

Sauherad kommune bør gjennomføre eigarmøte i samsvar med tilråding frå KS Eierforum. 
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Råd frå KS: 

Avhengig av selskapets formål, anbefales det som hovedregel at kommunestyret oppnevner sentrale 

folkevalgte som selskapets eierrepresentanter i eierorganet. Eierstyring skal utøves innenfor rammen av 

kommunestyrets vedtak. Eierstyringen skal skje gjennom eierorganet for selskapene og gjennom 

kommunestyret for foretakene. For selskapsformene AS og IKS bør det for å sikre engasjement, debatt og 

reel politisk avklaring av eierorganets myndighet, etableres forutsigbare kommunikasjonsformer mellom 

kommunestyre og eierorganet som forankres i eierskapsmeldingen. Aksjeloven sier ikke noe om kven som 

skal møte som aksjonær. Ordfører eller andre kommunestyrerepresentanter må gis fullmakt for å kunne 

stemme på generalforsamling. Medlemmer av et representantskap (IKS) er valgt av kommunestyret etter 

kommunelovens regler, og i motsetning til aksjeloven, kan ikke andre møte etter fullmakt. Det bør utnevnes 

varamedlemmer for representantskapsmedlemmene. 

 

 
 

8. Gjennomføring av generalforsamlingar og representantskapsmøter 

 
Råd frå KS: 

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

Bestemmelser om innkallingsfrist bøs tas inn i vedtektene, slik at det tas hensyn til kommunens behov for å 

ha tid til å behandle aktuelle saker. Styreleder og daglig leder har plikt til å delta på generalforsamlingen i 

aksjeselskap. Andre styremedlemmer har rett, men ikke plikt. Revisor har rett til å være tilstede og noen 

ganger plikt når de saker som skal behandles gjør dette nødvendig. For interkommunale selskap har styrets 

leder og daglig leder plikt til å være tilstede på representantskapsmøtet. Dette gjelder ikke for revisor, men 

det anbefales å følgje aksjelovens regler på dette. Gjennom IKS-loven er representantskapet tillagt flere 

oppgaver enn generalforsamlingen i et aksjeselskap. Representantskapet skal bl.a. fastsette budsjett, 

økonomiplan og rekneskap.  

 

 
 

9. Samansetninga av styret 

 
Råd frå KS: 

Sauherad kommune vil i hovudsak bygge opp ein praksis lik forslag frå Bø kommune. «Prinsipp for 

korleis ein skal velje medlemmer til nemnder, råd og utval, stiftingar, interkommunale selskap og 

aksjeselskap» 

- Politisk leiing vert oppnemnd som eigarrepresentant (ar) i kommunale selskap og i selskap 

der kommunestyret har uttrykt ønske og behov for oppfølging av selskapet si verksemd. I 

generalforsamling vil til vanleg ordføraren, eller den som han gjer fullmakt, representere 

kommunen. 

- Einskilde selskap vert i periodar følgd opp tettare, avhengig av situasjon, eigarinteresse og 

føremål. 

- Ordføraren har eit særleg ansvar for at det vert lagt til rette for gode avklaringar i 

eigarrelaterte saker mellom selskapet og kommunen mellom dei formelle eigarmøta. 

- Årsrekneskapar, årsrapportar, strategidokument og liknande vert lagt fram for politisk 

behandling i forkant av eigarmøte (meldast opp til møte i kommunestyret). Eigarmøte skal 

varslast tidleg på året, og dokumenta bør liggja føre minst 30 dagar før møte i 

generalforsamling/representantskap (vedtektsfesting). 

- Det politiske organet som har desse sakene til behandling (kommunestyret, formannskapet) 

gjer eventuelle «styringssignal» til kommunen sin representant i eigarmøte, og kan eventuelt 

instruere desse. Dei valde representantane skal generelt ivareta kommunen sine interesser 

gjennom ei aktiv deltaking i selskapet sitt eigarorgan. 

- I dei selskapa som ikkje har eiga valnemnd er det den lokale politiske valnemnda som gjer 

framlegg om kandidatar til styreverv. 
 

Gjennomføringa av generalforsamlingar og representantskapsmøter skal gjennomførast i samsvar 

med gjeldane lovverk og i samsvar med anbefalingar frå KS Eierforum. Sauherad kommune ønskjer å 

vedtektsfeste innkallingsfristar, slik at det kan takast omsyn til kommunens behov for å ha tid til å 

behandle aktuelle sakar. 
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Det er eiers ansvar å sørge for at styrets kompetanse samlet sett er tilpasset det enkelte selskaps virksomhet. 

Det anbefales at kommunen sikrer opplæring av styremedlemmene. Styret skal gjenspeile og representere 

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

markedet som selskapet opererer i. Videre bør styret inneha faglig innsikt og ha en interesse for selskapets 

formål. Kommunen må selv definere hva slags kompetanse og kapasitet som forventes av styremedlemmene. 

Et godt utgangspunkt for denne vurderingen kan være selskapets formålsparagraf, de langsiktige 

strategiene som er lagt for selskapet og situasjonsbestemte forhold de nærmeste årene. Det bør tilstrebes en 

sammensetning med komplementær kompetanse og erfaring. Det er viktig å oppnevne styremedlemmer som 

kan sikre styrets kontrollfunksjon overfor daglig leder. Når det er spørsmål om å velge folkevalgte eller 

ansatte i kommunen til styremedlemmer i selskaper kommunen har eierandeler i, bør kommunen vurdere 

hvor ofte vedkommende vil bli inhabil. 

 

 
 

10. Valkomité og styreutnemningar 

 
Råd frå KS: 

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

Representantskapet/generalforsamlingen bør velge leder av valgkomiteen. I selskap med flere eierkommuner 

bør valgkomiteen sammensettes slik at den reflekterer eierandelene. Ordningen med valgkomite er ikke 

lovregulert, og den bør derfor vedtektsfestes, alternativt nedfelles i selskapsavtalen. Videre anbefales det at 

det utarbeides retningslinjer som regulerer deres arbeid. Det anbefales også at valgkomiteen har en dialog 

med styret før forslag fremmes, og at valgkomiteen begrunner sine forslag. Hele styret bør normalt ikke 

skiftes ut samtidig, for å sikre kontinuitet og videreføring av kompetanse. Det kan derfor være 

hensiktsmessig med overlappende valgperiode for ulike styremedlemmer. 

 

 
 

 

11. Kjønnsmessig balanse 

 
Råd frå KS: 

Det anbefales et eierorganet uavhengig av organisasjonsform tilstreber balansert kjønnsrepresentasjon. 

Styremedlemmene behøver ikke være bosatt i kommunen. I henhold til IKS-loven § 10 er det krav om 

tilnærmet 40% kjønnsrepresentasjon i styrene. Reglene i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge 

kjønn i styret gjelder tilsvarende for aksjeselskap hvor kommuner og fylkeskommuner til sammen eier minst 

to tredjedeler av aksjene i selskapet. Dette følger av kommuneloven § 80a. 

 

 
 

12. Rutinar for å sikre riktig kompetanse i selskapsstyra 

 
Råd frå KS: 

Eier har ansvar for å sikre at styret har den nødvendige kompetansen for å nå selskapets mål. Eier bør også 

anbefale styret selv jevnlig å vurdere egen kompetanse ut fra eiernes formål med selskapet. Det er derfor 

anbefalt flere rutiner for å sikre nødvendig kompetanse. 

Den samla kompetansen i styret skal vurderast i høve til selskapet sitt føremål. Styret skal ha både 

generalist- og fagspesifikk kompetanse. Eit profesjonelt samansett styre har kompetansen som er 

naudsynt for å følgje opp eigar sine forventningar. Dersom naudsynt kompetanse ikkje er tilstades i 

utgangspunktet, vil likevel ansvaret for forventningane til selskapet stå ved lag, og det vert om 

naudsynt gitt tilbod om opplæring. 
 

Sauherad kommune nyttar ein rettleiar for valkomité i aksjeselskap etter mønster frå Bø. Denne gjer 

føringar for korleis ein vel styremedlemmar og styreleiar. Medlemar av valkomiteen skal vera 

aksjeeigarar eller representantar for aksjeeigarane. Sjå punkt. 1.5 i eigarskapsmeldinga. 
 

Sauherad kommune vil uavhengig av selskapsform arbeide for lik kjønnsrepresentasjon i styra. 
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For å sikre utvikling av nødvendig kompetanse i styret anbefales det at styret etablerer følgende rutiner: 

 Fastsetter styreinstruks og instruks for daglig leder med særlig vekt på en klar intern ansvars- og 

oppgavefordeling 

 Foretar en egenevaluering hvert år 

 Vurderer behovet for ekstern styreopplæring. Nye medlemmer skal gis opplæring om ansvar, oppgaver 

og rollefordeling 

 Gjennomfører egne styreseminarer om roller, ansvar og oppgaver 

 Fastsetter en årlig plan, herunder møteplan, for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og gjennomføring 

 Gir en samlet redegjørelse for selskapets styring og ledelse i en årsrapport 

 

 

13. Styresamensetning i konsernmodell 

 
Råd frå KS: 

Styremedlemmer i morselskap bør ikke sitte i styret til datterselskap. Konserndirektøren kan være 

representert i datterselskapenes styrer. Styret i morsselskapet bør ikke sitte i styret til datterselskap fordi 

styret i morselskap utgjør generalforsamling i datterselskap. Bestemmelsen er viktig for å unngå 

rolleblanding i konsernforhold. Særlig må man være oppmerksom på problemstillinger knyttet til anbud om 

inhabilitet dersom ett av selskapene inngir anbud til et annet selskap i samme konsern. 

 

 
 

 

14. Oppnemning av vararepresentantar 

 
Råd frå KS: 

Der det utpekes varamedlemmer til styret bør ordningen med numeriske varamedlemmer benyttes for å sikre 

kontinuitet og kompetanse i styret. Lovverket gir mulighet til å utpeke enten personlige eller numeriske vara. 

Anbefalingen om numerisk vara er gitt ut i fra behovet for kontinuitet og kompetanse. Det anbefales også at 

1. varamedlem blir invitert til styremøtene for på den måten å sikre best mulig kompetanse og kontinuitet. 

 

 
 

15. Habilitetsvurderingar 

 
Råd frå KS: 

Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter. Ordfører og 

rådmann bør ikke sitte i styrer i selskaper. Inhabilitet inntrer blant annet når en person antas å ha 

personlige interesser i utfallet av en sak som skal behandles, og som antas å ha påvirkning på vedkommende 

Styreleiar har eit særleg ansvar for å sikra at styrearbeidet fungerer godt og at styret har naudsynte 

rutinar for sitt arbeid i høve selskapet si verksemd og storleik. Styreleiar er ansvarleg for at den 

samla kompetansen i styret effektivt vert nytta, og at kompetanse blant styremedlemmene vert 

utvikla, jamfør KS Eierforum sine tilrådingar. Som ein generell regel skal alle styremedlemmene ha 

høve til opplæring i styrearbeid. Styret skal i si årsmelding gje ei samla vurdering av selskapet si 

styring og leiing. I årsmeldinga bør det stå kor mange styremedlemar selskapet har og kva slags 

kompetanse dei har. Vidare bør årsmeldinga ha ei vurdering av styrets uavhengigheit og 

rapportering av antall styremøter og ei kort omtale av sakane styret har arbeidd med det siste året. 

?????? 
 

Sauherad kommune vil i selskap organisert etter konsernmodell, så langt som det er råd, leggje 

premissar skissert i KS Eierforum til grunn for styrerepresentasjon. 
 

Sauherad kommune vil som hovudregel gå inn for ei ordning med numerisk varamedlemmer til 

styret for å sikre kontinuitet og kompetanse. Det bør også tilstrebes at 1. varamedlem blir invitert til 

styremøta. 
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sine vurderinger under behandling av saken. At en person er inhabil innebærer at vedkommende ikke kan 

tilrettelegge saksgrunnlaget eller treffe avgjørelser i en sak. Forvaltningsloven fastslår blant annet at en 

person er inhabil når han leder eller har en ledende stilling i, eller er medlem av styret eller 

bedriftsforsamling, for et selskap som er part i saken, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part 

i saken. Ingen kommunalt ansatte eller folkevalgte skal håndtere saker i kommunen som gjelder et selskap 

der de selv er styremedlem.  

 

 
 

16. Godtgjøring av styreverv 

 
Råd frå KS: 

Kommunen bør i forbindelse med utarbeidelse av eierskapsmelding ha en prinsipiell diskusjon om 

godtgjøring av styreverv. Denne bør danne grunnlag for eierorganets fastsetting av styrehonorar. 

Styremedlemmer bør ikke påta seg særskilte oppgaver for det aktuelle selskapet i tillegg til styrevervet. Det 

anbefales at styremedlemmer ikke omfattes av selskapets incentiv-/bonusordninger, da dette vil kunne 

påvirke deres uavhengighet. Godtgjørelsen bør reflektere styrets økonomiske og strafferettslige ansvar, i 

tillegg til kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Dette innebærer at honorar i selskaper som 

opererer i et marked og hvor det er betydelig risiko, bør reflektere dette ansvaret. Generelt bør styreleder 

godtgjøres høyere enn styremedlemmene. Aksjeloven gir generalforsamlingen ansvar for å fastsette 

godtgjøring til styremedlemmene. I et IKS er det representantskapet som fastsetter godtgjøringen til 

styremedlemmene, og det er kommunestyret eller fylkestinget selv som fastsetter godtgjøringen til styret i 

foretak (KF). 

 

 
 

 

17. Registrering av styreverv 

 
Råd frå KS: 

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

www.styrevervregisteret.no. Det anbefales at kommunen registrerer vervene for allment innsyn. Kommuner 

er som folkevalgte organer avhengig av allmennhetens tillit når det gjelder både forvaltning og styring. 

Åpenhet rundt hvilke andre roller lokalpolitikere har i samfunnslivet er viktig for å unngå mistanke om 

rolleblanding. Registrering i kommunesektorens eget styrevervregister vil i seg selv skape økt bevissthet om 

de ulike rollene en lokalpolitiker har og herunder være til nytte ved vurdering av representantens 

habilitetssituasjon. 

 

 
 

18. Arbeidsgjevartilhørigheit i sjølvstendige rettssubjekt 

 
Råd frå KS: 

Som hovudregel skal leiande politikarar (dvs. formannskapet) ikkje sitja i selskapsstyra. Spørsmålet 

skal vurderast utifrå selskapet sitt føremål og utifrå om selskapet har kommunal stønad eller om 

selskapet er mogleg inntektskjelde for kommunen. Valnemnda skal i si innstilling særleg vurdera 

moglege rollekonfliktar og habilitetstilhøve etter forvaltningslova. 
 

Godtgjersler i selskap som kommunen eig eller har vesentlege eigarinteresser i skal mellom anna 

reflektera styret sitt ansvar. Generelt bør styreleiar godtgjerast særskilt i høve styremedlemmene. 

Selskap med avgrensa ansvar bør teikne styreforsikring for økonomisk ansvar for alle 

styremedlemmene. Styremedlemmer bør ikkje ta på seg særskilde oppgåver for det aktuelle selskapet 

i tillegg til styrevervet. Dersom det skjer, skal arbeidsavtala godkjennast av generalforsamlinga.  
 

Sauherad kommune ønskjer openheit rundt kva slags roller lokalpolitikarane har i samfunnet. For å 

skape auka bevisstheit rundt dei ulike rollane lokalpolitikarane har, skal alle som påtek seg styreverv 

registrere desse verva i styrevervregisteret (www.styrevervregisteret.no).  
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Det anbefales at selskapene søker medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon. KS Bedrift vil være et 

naturlig valg for mange av disse selskapene. Ved utskilling av virksomhet i selvstendige rettssubjekter er det 

aktuelle selskapet ikke lenger tilknyttet kommunens lønns- og avtaleforhold gjennom det kommunale 

systemet. 

 

 
 

19. Utarbeiding av etiske retningsliner 

 
Råd frå KS: 

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

Kommunale selskaper forvalter fellesskapets ressurser. Forvaltningen skal skje på en måte som samsvarer 

med befolkningens oppfatninger om rett og galt. Kommunens omdømme vil derfor i økende grad også 

avhenge av hvordan en forvalter sitt samfunnsansvar gjennom sine bedrifter. Etikk er en viktig del av de 

vurderinger som gjøres i forbindelse med det å drive et selskap, fordi de etiske holdningene legger 

grunnlaget for hvordan man faktisk handler. Etiske retningslinjer bør derfor utarbeides i det enkelte 

selskap. Retningslinjene bør diskuteres og eventuelt revideres årlig. 

 

 
 

20. Særlig om administrasjonssjefens (rådmannens) rolle i kommunale føretak 

 
Råd frå KS: 

Det anbefales at kommunestyrene ved opprettelse av kommunale foretak diskuterer administrasjonssjefens 

rolle og handlingsmuligheter overfor daglig leder. Kommunale foretak er ikke et selvstendig rettssubjekt, 

men en del av kommunen. Styret er direkte underordnet kommunestyret, men organisasjonsformen har en 

selvstendig stilling sammenliknet med kommunen for øvrig. Administrasjonssjefen har ingen styringsrett 

overfor foretakene, og daglig leder er underordnet styret i foretaket. 

 

 
 

21. Utøving av tilsyn og kontroll 

 
Råd frå KS: 

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

etterleves og at etiske hensyn ivaretas. Kontrollen utføres blant annet gjennom regnskapsrevisjon, 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Kontrollansvaret gjelder også når virksomheten er skilt ut i egne 

selskaper. Kontrollutvalget skal på kommunestyrets vegne påse at det føres kontroll med kommunens 

eierinteresser i selskapene. Det er viktig at kontrollutvalget sikres gode nok rammebetingelser slik at de har 

mulighet til å utøve sin funksjon på en god måte. Kontrollutvalget skal minst èn gang i valgperioden 

utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret. Det 

anbefales at kommunestyret innenfor rammen av kommunelovens bestemmelser fastsetterregler og etablerer 

rutiner for selskapskontrollen, herunder hvilke dokumenter som uoppfordret skal sendes kontrollutvalget 

med angivelse av kven denne plikten påhviler. For at kontrollutvalget skal kunne ivareta sine tilsyns- og 

kontrolloppgaver i selskaper, gir kommuneloven § 80 kontrollutvalget en vidtgående rett til opplysninger og 

innsyn i selskaper som kommunen i sin helhet eier alene eller sammen med andre kommuner eller 

Ved eventuell utskiljing av kommunal verksemd i sjølvstendig rettssubjekt, så skal spørsmålet om 

tilknyting til ein arbeidsgjevarorganisasjon vurderast særskild. 
 

Sauherad kommune vil arbeida for at etiske prinsipp og samfunnsansvarleg forretningsdrift vert 

forankra i formål og lagt til grunn for verksemda i selskap som kommunen har eigarinteresser i. Styret 

står ansvarleg for at etiske retningsliner blir utarbeida og fylgt opp. 
 

Rådmannen eller hans underordna skal ikkje sitte i styre for selskap der kommunen har 

eigarinteresser. For evt. kommunale føretak skal rådmannen utøve tilsynsfunksjonar på vegne av 

kommunestyret, og kan på eiga initiativ fremme saker for kommunestyret som berører dei 

kommunale føretaka sin verksemd.  
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fylkeskommuner. Eierskapskontroll innebærer en vurdering av eierskapsutøvelsen og forhold knyttet til 

rapportering og informasjonsflyt fra et eierperspektiv. Det er opp til kommunestyret å avgjøre om 

selskapskontrollen også skal omfatte forvaltningsrevisjon som innebærer systematiske vurderinger av 

økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut i fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

 

 
 

 

1.5 Rettleiar for valkomité i aksjeselskap 
 

Sauherad kommune har ikkje utarbeidde rettleiar for valkomité i aksjeselskap. Her er eit forslag frå Bø 

kommune i sju punkt frå 2015. Med tanke på ei fratidig samanslåing kan Sauherad nytta rettleinga også 

brukas at Sauherad.  

 

1. Selskapet skal ha ein valkomité med tre til seks medlemar som vert valde av generalforsamlinga etter 

framlegg frå aksjonærane. Valkomiteens leiar vert vald av generalforsamlinga. 

2. Medlemar av valkomiteen skal vera aksjeeigarar eller representantar for aksjeeigarane og skal vera 

ubunden av styre og den daglege leiinga i selskapet. 

3. Leiaren i styret pliktar å møte i valkomiteen etter innkalling. Valkomiteen kan elles hente inn 

opplysningar frå styret, og/eller dagleg leiar i selskapet eller andre som kan vera relevante i arbeidet. 

4. Valkomiteen skal ta omsyn til dei lover og forskrifter som gjeld for styrerepresentasjon i selskapet og 

oppdatere seg på reglar for eigarstyring og selskapsleiing. Dette omfattar også vedtektene til selskapet 

og eigarskapsmeldinga i Sauherad kommune. 

5. Valkomiteen startar arbeidet sitt 3 (4) månadar før generalforsamlingsmøtet. Dagleg leiar kallar inn til 

møte i valkomiteen (i selskap som ikkje har dagleg leiar tek styreleiar initiativ til oppstart av 

prosessen). Valkomiteen legg fram forslag om kandidatar til verv som styreleiar og styremedlemar. 

Framlegget skal grunngjevast og skal sendast ut saman med innkalling til generalforsamlinga. 

6. Valkomiteen set sjølv grensene for sitt arbeid, men skal: 

- Kontakte styreleiar, styremedlemar og dagleg leiar i selskapet 

- Eksterne rådgjevarar kan kontaktast ved behov 

- Dei største aksjeeigarane kontaktast for å vera kjent med eventuelle styringssignal 

- Styret si eigenvurdering av verksemd, kompetanse og samansetting 

 

Ved val av medlemar til styret skal det leggjast vekt på følgjande: 

 

- Vurdere det sitjande styret i høve til «det mest hensiktsmessige» jf. kompetanse, kor lang tid som 

styremedlem m.m. 

- At styret får den kompetanse som er naudsynt for selskapet 

- At styremedlemane har gode samarbeidsevner 

- Ein representativ samansetting og minimum 40% representasjon av kvart kjønn 

- Ivareta selskapet sin interkommunale eigarskap (dersom aktuelt) 

- Styret skal settast saman slik at alle eigarkommunane er representert (dersom aktuelt) 

 

Før valkomiteen gjer framlegg om kandidatar skal desse vera førespurt om dei er villige til å motta vervet 

som styremedlem eller evt. styreleiar. Berre kandidatar som har stadfesta at dei er villige til å inneha slike 

verv, skal vera med i framlegget frå valkomiteen. Kandidatane skal også avklarast i høve til eventuell 

habilitetsutfordringar. 

 

I samsvar med § 80 i kommunelova kan kommunestyret vedta kva slags dokument som skal sendast 

til kontrollutvalet og revisor som grunnlag for kontroll. Kontrollen bør og omfatte korleis 

eigarstyringa vert utøvd. Før det vert vedteke nærare reglar for aktuelle eigarstyringsdokument som 

skal sendast kontrollutvalet, så er det naturleg at utvalet kjem med innspel til kva dokument utvalet 

treng som grunnlag for sitt kontrollarbeid. Kommunen si eigarskapsmelding er eit naturleg 

dokument. Kontrollutvalet skal i ein konkret plan for gjennomføring av årleg selskapskontroll gjera 

greie for innhaldet i selskapskontrollen, korleis rapporteringa skal skje, prioriteringar og tidsrom for 

gjennomføring av planen. Kontrollplanen skal leggjast fram for kommunestyret. Kontrollutvalet skal 

rapportera til kommunestyret på bakgrunn av utført forvaltnings- og selskapskontroll. 

Kontrollrapportar behandlast fortløpande i kommunestyret. 
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7. Leiaren innkallar til møter i valkomiteen eller dersom to medlemar, styreleiar eller dagleg leiar ber om 

det. 

 

 

1.6 Selskapa sine rapporteringsrutinar 
 

KS tilråder at kommunen fremmar forslag til vedtektsfesta innkallingsfristar, som sikrar kommunens behov 

for å ha tid til å behandle aktuelle sakar på ein forsvarleg måte. 

 

For å sikre politiske behandlingar og for å gje eventuelle styringssignal til kommunen sine representantar er 

det viktig at alle sakspapir som t.d. innkallingar og protokollar blir sendt til postmottaket i kommunen (e-

post eller i papirpost).  

 

Adresse: 

Sauherad kommune 

Idunsvoll 3 

3812 AKKERHAUGEN 

 

eller; 

postmottak@sauherad.kommune.no  

 

Selskapa skal uoppfordra sende kommunen dokumenter som er nedfelt i tabellen nedanfor. 

 

Kva 

 

Når 

Generell informasjon om selskapet: 

- Kontaktperson 

- Selskapets kontaktinformasjon 

Snarast ved nyetablering 

Fortløpande ved endringar 

Selskapets styringsdokumenter: 

- Gjeldande aksjonæravtale 

- Selskapsavtale 

- Vedtekter 

- Styreinstruks 

- Strategiplanar 

- Etiske retningsliner 

- Budsjett 

Snarast ved nyetablering 

Fortløpande ved endringar 

Generalforsamling/representantskap: 

- Innkalling og saksdokumenter 

- Årsmelding m/rekneskap 

- Årsplan m/budsjett/årsrapport 

- Grunngjeven innstilling på 

styremedlemar. 

 

- Protokoll med tilhøyrande 

dokumenter (revisorbekrefta 

årsregnskap og styrets beretning) 

 

 

Seinast 6 veker før 

generalforsamling/representantskap 

 

 

 

 

Snarast og seinast 1 mnd etter gjennomført møte 
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Del II Selskapsoversyn 
 

2.1 Avgrensing av selskapsgjennomgangen 
 

Det vert i denne omtalt dei fleste selskap der kommunen er heil- eller deleigar. Nokre selskap vert det berre 

referert til i ei konsentrert oppstilling (kap. 2.5). 

 

Det er nytta ein metodikk som gjer at den årlege oppdateringa ikkje vert særleg tidkrevjande. Følgjande 

opplysningar vert så langt råd knytt til omtala av det enkelte selskap: 

 

1. Namn på selskapet/samarbeidsorgan 

2. Eigarar og eigardelar i pst 

3. Formål (refererer stort sett til vedtekter) 

4. Sentrale oppgåver for selskapet 

5. Styringsform og styringsorgan 

6. Kommunens representasjon 

7. Kommunens økonomiske engasjement 

8. Nøkkeltal for selskapet/samarbeidet 

9. Kommentarar (motiv for eigarskap eller andre tilhøve knytt til eigarskapet) 

 

 

2.2 Kommunale føretak (KF) 
 

Sauherad kommune har inga kommunale føretak. 

 

2.3 Interkommunale selskap (IKS) 
 

2.3.1 Agder og Telemark kontrollutvalgssekreteriat IKS 
 

Organisasjonsnummer: 987 993 766 

Etablert: 08.02.2005 

Nettside: www.temark.no 

  

Dagleg leiar: Line Bosnes Hegna 

 

Eigarar og eigarandelar 

Selskapet er eigd av 31 kommunar og 3 fylkeskommunar i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Sauherad 

har ein eigardel på 2,1 % (kr 20 800).  Bø kommune sin eigardel er på 2,2 % (kr 22000). Aksjekapitalen er 

på kr 990 000. 

 

Formål § 4 

Agder og Telemark kontrollutvalgssekreteriat IKS skal utføre den lovpålagte sekretærfunksjonen for 

deltakernes kontrollutvalg. Selskapet kan utføre tilsvarende oppgaver for andre bestillere. 

 

Sentrale oppgåver for selskapet 

Utfører sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalet. 

 

Styringsform og styringsorgan 

Styret består av 3 medlemar med 3 personlege varamedlemar. Styremedlemane veljast av 

representantskapet. Styremedlemane skal fortrinnsvis veljast blant styremedlemane i KS Agder og 

Telemark. Desse er vald på representantskapsmøte 21.04.17. 

Representantskapet har 34 representantar og 34 vararepresentantar. 

 

Styreleiar: Jørund A. Ruud  personleg vara: Gry A. Rekanes Amundsen 

Nestleiar: Irene Solli   personleg vara: Harald Fauskanger Andersen 

Styremedlem: Dag Eide  personleg vara: Tormod Vågsnes 
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Kommunens representasjon 

Kommunestyret vel ein representant med vara etter framlegg frå den politiske, lokale valnemnda til 

representantskapet. Representanten og vara veljast for valperioden – 4 år.  

  

Sauherad kommune sin representant: Helge Aarnes (H) 

Vararepresentant: Gunhild Kleven Ripegutu (A) 

 

2.3.2 Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS 
 

Organisasjonsnummer: 971 309 040 

Etablert: 13.11.2002 

Nettside: www.ikakongsberg.no 

 

Dagleg leiar: Wenche Risdal Lund 

 

Eigarar og eigarandelar 

Selskapet har 42 eigarar frå Telemark, Buskerud og Vestfold  i 2018. Eigarane betalar inn årleg tilskot til 

drift av selskapet i samsvar med vedtak i representantskapet. Grunnlaget for utrekninga er eigarane sitt 

tilskot, er folketalet ved innmelding i selskapet og ein fordelingsnøkkel som vert fastlagt av 

representantskapet. Eigarandelen justerast ved inn- og utmelding. Ny selskapsavtale er  veteken i KS sak 

90/17 den 16.11.2017 er gjeldande frå 1.1.2018. 

Sauherad kommune sin eigarandel er 1,25% pr. 13.03.17. Det er betalt inn kr. 332 191,- i eigartilskot til IKA 

Kongsberg til drift for året 2017. For 2018  er eigerandelen 1,24 % og eigartilskot på kr. 332 191,-. Bø 

kommune sin eigardel er 1,47%. 

 

Formål § 4 

Formålet med selskapet er å legge forholda til rette for eigarnes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive 

gjennomføring av arkivlovens intensjonar og bestemmelsar. Selskapet skal fungere som arkivdepot for 

eigarne samt selje kompetanse og arkivtenester for andre. Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for 

deltakande fylkeskommunar. Selskapet skal kunne følgje Lov om arkiv og forskrifter og offentlige arkiv. 

 

Sentrale oppgåver for selskapet 

Selskapet er regulert gjennom ei selskapsavtale, og arbeidsoppgåver er definerte via eit strategidokument. 

IKA Kongsbergs hovudoppgåve er å legge forholda til rette for eigaranes rasjonelle, funksjonsdyktige og 

effektive gjennomføring av arkivloven sine intensjonar og føringar, samt å bevare og formidle deponerte 

arkiv som har rettsleg, forvaltningsmessig og kulturell verdi. 

 

Styringsform og styringsorgan 

Styret består av 6 medlemar kvar 5 veljast av representantskapet etter valkomiteens innstilling. Dei skal ha 3 

nummererte varamedlemar. Det siste medlemmet veljast av dei tilsette med vara. Representantskapet har 1 

representant frå kvar av eigarane. Representantskapet si valnemnd har 3 medlemar, ein frå kvart fylke. 

 

Styreleiar: Astrid Sommerstad 

Nestleiar: Bjørg Tveito Lundefaret 

Styremedlemar: Steffen Stordalen, Grete Vallumrød og Knut Orre  

 

Varamedlemar: 

1. Tone Mjøs 

2. Hege Mørk 

3. Sven Tore Løkslid 

 

Valnemnd:  

 

Leiar: Alf Johan Svele 

Jon Gjæver Pedersen 

Mette Haugholt 

 

 

Kommunens representasjon 
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Kommunestyret vel ein representant med vara etter framlegg frå den politiske, lokale valnemnda til 

representantskapet. Representanten og vara veljast for valperioden – 4 år. 

 

Sauherad kommune sin representant: Mette Haugholt  

Vararepresentant: Alf Rose Sørgaarden  

 

 

2.3.3 Midt-Telemark Næringsfond IKS 
 

Organisasjonsnummer: 987 363 517 

Etablert: 24.09.2004 

Nettside:  

 

Dagleg leiar: Otto Christian Dahl 

 

Eigarar og eigarandelar 

Selskapet er eigd av Nome, Sauherad og Bø, med følgjande eigarandelar 41%, 27% og 32%.  

Nome kommune sin del av selskapskapitalene er  kr 6 150´ 

Sauherad kommune sin del av selskapskapitalene er  kr 4 050´ 

Bø kommune sin del av selskapskapitalen er   kr 4 800’.  

Selskapet sin kapital ved etablering var 15 mill. kr. 

 

Formål § 3 

Gi avkastning som skal finansiere næringsutviklingstiltak i Midt-Telemark gjennom Midt-Telemark 

næringsutvikling AS (MTNU). 

 

Sentrale oppgåver for selskapet 

Forvaltning av interkommunalt næringsfond. 

 

Styringsform og styringsorgan 

Styret består av 3 medlemar. Representantskapet veller både styreleiar og styremedlem. Styret veljast for 2 

år. 

 

Styreleiar: Bjørn Magne Langkås 

Nestleiar: Torunn Brukåsa Kleiva 

Styremedlem: Per Simon Slettebø 

 

Styrets oppgåver 

Styret har ansvar for kapitalforvaltninga. 10% av rentemidlane skal settast av til kapitalvedlikehald. Netto 

avkastning elles gjeng til Midt-Telemark næringsutvikling AS for næringstviklingsføremål i Midt-Telemark. 

Det er Midt-Telemarkrådets sekretariat som er dagleg leiar og forretningsførselen utførast av Nome 

kommune v/Jan Inge Danielsen. Selskapet yter inga godtgjering til styret eller dagleg leiar. 

 

Kommunens representasjon 

Kommunestyret vel ein representant med vara etter framlegg frå den politiske, lokale valnemnda til 

representantskapet. Representanten og vara veljast for valperioden – 4 år. 

 

Økonomi. Avkastning siste 3 år 

 

2014: kr 577 000,- 2015: kr 427 093,- 2016: kr 348 271,- 

 

Eigarskapskontroll  

Eigarskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalet i sak 28/16 og bakgrunnen for bestillinga er plan for 

selskapskontroll 2016-2019 som er vedteke av kommunestyret i sak 56/16. Kontrollen gjeld hovudsakeleg 

åra 2015 og 2016. 

 

Funn etter eigarskapskontrollen utført av Telemark kommunerevisjon IKS: 

Sauherad kommune bør ta initiativ til at at det blir samsvar mellom selskapsavtalen og ønsket funksjonstid 

for styret i Midt-Telemark. 

Funn etter eigarskapskontrollen utført av Telemark kommunerevisjon IKS - sjå kap. 1.1.4. 
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2.3.4 Telemark kommunerevisjon IKS 
 

Organisasjonsnummer: 985 867 402 

Etablert: 06.03.2033 

Nettside: www.tekomrev.no  

 

Dagleg leiar: Kjell Peter Ekman 

 

Eigarar og eigarandelar 

Selskapet er frå 2018 eigd av 20 eigarar: 18 kommunar i Telemark, Telemark fylkeskommune og 1 

kommune i Vestfold  Larvik (Lardal og Larvik er ein kommune frå 1.1.2018). Selskapet sin kapital pr. 

31.12.17 er kr 1 198 500,-. Sauherad kommune sin eigardel er 1,64%. Bø kommune sin eigardel er 1,95%. 

 

Formål § 4 

Utføre lovpålagte revisjonsoppgaver samt andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne. I tillegg å 

utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre selskaper. Selskapet har ikkje erverv til formål.  

 

Sentrale oppgåver for selskapet 

Utfører revisjon og andre liknande tenester for eigarane. 

 

Styringsform og styringsorgan 

Styret har 7 medlemar, inkludert 1 representant frå dei tilsette. 6 styremedlemar og 6 varamedlemar veljast 

av representantskapet og 1 representant med vararepresentant for dei tilsette veljast av og blant dei tilsette. 

Representantskapet har 21 representantar. 

 

Styreleiar: Ranveig Sem 

Nestleiar: Edvard Mæland 

Styremedlemar: Erik Johan Bystrøm, Maj-Lis Stordal, Erik Seierstad og Liv Grinde 

Tilsetterep.: Anne Hagen Stridsklev 

 

Varamedlemar: Nils Per Hovland (møter fast i styremøte), Heidi Årmot, Jakob Thor Einar Holmgard, 

Kjellaug Westbye Abrahamsen, Stein Devik, Anne Serine Nærum og Geir Kastet Dahle (vara tilsetterep.). 

 

Kommunens representasjon 

Kommunen har eit medlem i representantskapet. Kommunestyret vel representant med vara etter framlegg 

frå den lokale, politiske valnemnda. Veljast for valperioden – 4 år.  

 

Sauherad kommune sin representant: Helge Aarnes (H) 

Vararepresentant: Gunhild Kleven Ripegutu (AP) 

 

2.4 Aksjeselskap (AS) 
 

2.4.1 Norsk Eplefest AS 

 
Organisasjonsnummer: 994 387 960 

Etablert: 2006 

Nettside: www.eplefest.no   

 

Kontaktperson: Eivind Lønheim 

 
Eigarar og eigardelar 

Selskapet har 50 aksjonærar som til saman eig 102 aksjar à kr. 2000,-. Selskapets aksjekapital er på kr. 

204.000,-. Sauherad kommune har 50 aksjar som tilsvarar eigarandel på 24,51%. Dei største aksjonærane 

med meir enn 4% er Telefrukt AS med 9,8%, Epleblomsten AS 4,9 % Norsjø Ferieland 4,9 %, Nes Mållag 

4,9 %. 

 

På generalforsamlinga 28.04.2011 var det gjort fylgjande vedtak i § 7 i vedtektene: 
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«Ein aksjonær kan ikkje, verken direkte eller indirekte, eige meir enn 30 prosent av aksjane i selskapet». 

 
Formål 

 

«Norsk Eplefest skal være et nasjonalt arrangement med utgangspunkt i tettstedet Gvarv og 

tilliggende fruktdistrikt, som skal promotere norsk fruktproduksjon, men med særlig vekt på 

fruktproduksjon i Midt-Telemark. Norsk Eplefest skal promotere kortreist norsk 

kvalitetsfrukt som er bærekraftig produsert. Norsk Eplefest skal også være et viktig 

kontaktpunkt for internasjonale aktører på aktuelle felt. 

Norsk Eplefest AS skal bidra til økt verdiskaping med utgangspunkt i regionens og landets 

fruktproduksjon. 

Norsk Eplefest skal være en arena for fremme av kunst og kultur, og skal bygge opp under 

stolthet og identitet til de som bor og vokser opp i det sentrale fruktdistriktet i Midt- 

Telemark. 

Norsk Eplefest AS skal i samarbeid med relevante aktører arbeide med å utvikle opplevelser 

med utgangspunkt i frukt, kunst og kultur som gjør det attraktivt å besøke vår region. 

Selskapet skal ikke gi utbytte til aksjeeierene, overskudd skal disponeres for best mulig 

oppfyllelse av selskapets formål.» 

 

Styringsform og styringsorgan 

Selskapets styre skal ha seks medlemar og seks varamedlemar, og ein valnemnd på tre personar. 

Norsk Eplefest AS er et selskap uten mål om økonomisk gevinst for aksjereierene. Ingen styremedlemmer 

eller andre med formelle roller i selskapet får godgjørelse for sin innsats for selskapet. I tillegg legger andre 

frivillige ned et stort arbeide for å oppfylle de ambisøse målsettingene for Norsk Eplefest AS. 

Styremedlemar 

 

Styreleiar:  Eivind Lønheim 2017-2018,  

medlemar: Svein Tor Bakaas,2017-2018 

Ikke på valg:  Sollaug Klevstad, Sigrid Haukvik Ole-Kristian Ingelstad, 

 Angelika Faber Karsrud, 2017-2018 

Varamedlemar: Halvor Holtskog, 2017 -2019 Anlaug Haukvik Grave, 2017-2019 

Ikke på valg:  Svanhild Dahl, Nils Angard, Jan Olav Eilevstjønn, Vebjørn Hagen 

Valnemnd: Gunnar Sæther, Kjell Ivar Schia, Hans Sundsvalen. 

Val frå  generalforsamling 10.juni 2017 

 

Kommunens representasjon 

Solaug Klevstad, styremedlem. Hun vert vald av kommunestyet som medlem til styret som kommunen sin 

representant til generalforsamlinga i 2016. 

 

 

Nøkkeltal for selskapet: 

 2014 2015 2016 

Driftsinntekter 727 000 643 000 481 000 

Driftsresultat 727 000 643 000 481 000 

Resultat før skatt 4 000 -90 000 17 000 

Balanserekneskap 

Omløpsmidlar 411 000 241 000 259 000 

Anleggsmidlar 28 000 28 000 20 000 

Sum eigenkapital 278 000 188 000 205 000 

Sum gjeld 431 000 269 000 287 000 
Kjelde: Proff.no 

Historikk 

Sauherad kommune satt av midlar til aksjetegning i Norsk Eplefest AS med kr 50 000,- i sitt budsjett for 

2009, . 

Sauherad Næringsråd, som er eit fellesorgan for dei ulike næringane i kommunen, gjorde i styremøte 

03.12.2008 slikt vedtak: "1) Styret Sauherad næringsråd ser på fortsatt drift og utvikling av Norsk eplefest 

som viktig og ber Sauherad kommune prioritere deltakelse i den organiseringen av Norsk eplefest som nå 

blir foreslått, med eventuell aksjekapital og med aktuelle ressurser for drift", og uttaler videre: " Styret ser 

det som viktig at næringsaktører slutter opp om Norsk eplefest..". 
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2.4.2 Kartfestivalen AS 

 
Organisasjonsnummer: 991 332 901 

Etablert: 27.03.1991 

Nettside: www.kartfestivalen.no  

 

Kontaktperson: Eva Rismo 

 

Eigarar og eigardelar 

Selskapet har ein aksjekapital på kr. 100.000,-  fordelt på 100 aksjar à kr. 1.000,-. Selskapet har 5 aksjonærar 

og Sauherad kommune er aksjonær med 20 aksjar som er ein eigardel på 20%. Andre aksjonærar er 3 

privatpersonar med kvar 25 %. Gvarv Idrettslag har 5 % eigardel. 

 

Formål 

Kartfestivalen AS har som føremål «Selskapets virksomhet er å arrangere musikkfestivaler, andre 

kulturarrangementer og annet som naturlig faller inn under dette» 

 

Styringsform og styringsorgan 

Styret har 4 styremedlemar.  

Styreleiar: Øyvind Dag Dahle 

Medlem Tom Ivar Gravklev 

Medlem Jo Henning Kåsin 

Medlem Jøran Bø er vald frå Sauherad kommune 

 

Ordførar representerer kommunen i generalforsamlinga. 

 

Kommunens representasjon 

Jøran Bø, styremedlem. Han vert vald av kommunestyet som medlem til styret som kommunen sin 

representant til generalforsamlinga i 2016. 

 

Styringssignal frå Sauherad kommune til selskapet 

Sauherad kommunestyre valde politisk representant til styret.  

Sauherad kommunestyre ga selskapet ei tidsavrensa garanti på kr 500.000 i KS  sak 88/16 i møte 22.09.16. 

Funksjonstid i styret må fastsetjast. 

 

 

Nøkkeltal for selskapet: 

 2014 2015 2016 

Driftsinntekter 2 908 000 2 786 000 2 565 000 

Driftsresultat 1 403 000 1 309 000 1 2019 

Resultat før skatt 206 000 2 000 -64 000 

Balanserekneskap 

Omløpsmidlar 258 000 290 000 198 000 

Anleggsmidlar 22 000  22 000 10 000 

Sum eigenkapital 120 000 122 000 59 000 

Sum gjeld 280 000 311 000 208 000 
Kjelde: Proff.no 

 

Historikk 

 

Eigarskapskontroll  

Eigarskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalet i sak 28/16 og bakgrunnen for bestillinga er plan for 

selskapskontroll 2016-2019 som er vedteke av kommunestyret i sak 56/16. Kontrollen gjeld hovudsakeleg 

åra 2015 og 2016. 

 

Funn etter eigarskapskontrollen utført av Telemark kommunerevisjon IKS: 

 

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

fastsetter ikke styrets tjenestetid. Det innebærer at tjenestetiden reguleres av aksjeloven § 6-6, dvs. at styret 

skal velges for to år. 
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Det fremgår av protokollen fra generalforsamlingen i 2016 at representantene til Sauherad kommune og 

Gvarv IL går ut at styret. Nytt styremedlem nominert av kommunen blir valgt.   ….» 

 

 

2.4.3 IRMAT AS 

 
Organisasjonsnummer: 984 364 458 

Etablert: 22.02.2002 

Nettside: www.irmat.no  

 

Dagleg leiar: Stein Harald Asmundsen 

 

Eigarar og eigardelar 

Selskapet sin aksjekapital er på kr. 4.000.000,- fordelt på 4.000 aksjar à kr. 1.000,-. 

Sauherad kommune har 752 aksjar som tilvarer 18,8% eigarandel. Dei andre eigarane er Notodden 

kommune med 52,30%, Hjartdal kommune med 7,20% og Bø kommune har 868 aksjar som tilsvarar 

21,70% eigarandel. Aksjeeigaravtalen og vedtektene blei revidert i generalforsamling 11.06.2012. 

 

Formål 

IRMAT skal vere eit leiande avfallsselskap i regionen og bli oppfatta som det naturlege val for mottak og 

vidarehandtering av alt avfall. Mål for kommunale renovasjonsoppgåver er å tilby eigarkommunane høg 

kvalitet til låg pris. Mål for næringsverksamd er at IRMAT skal utvikle Goasholtmyra til eit attraktivt og 

moderne industriområde som nyttar avfall som ressurs. 

 

Sentrale oppgåver for selskapet 

IRMAT AS skal ivareta følgjande oppgåver for sine eigarkommunar: 

1. Innsamling og transport av alle avfallstyper i eigarkommunane. 

2. Behandling av avfall frå hushaldningane i eigarkommunane. 

3. Eigarkommunane har leveringsplikt til selskapet. Selskapet skal stimulere til heimekompostering av 

våtorganisk avfall. 

4. Fakturering og innkrevjing av renovasjonsavgifta etter nærare avtale med eigarkommunane. 

5. Selskapet skal vere ein pådrivar ovanfor eigarkommunane, lokalt næringsliv og innbyggjarane når 

det gjeld miljømessig utnytting av avfallet. 

6. Selskapet skal nytte dei økonomiske moglegheiter som ligg i stordriftsfordelar og kommersiell 

tenesteyting i avfallsmarknaden. 

 

Selskapet har pr. dags dato overtatt ansvaret for dei nemnte funksjonar bortsett frå punkt 4. 

 

Styringsform og styringsorgan 

Styret har 5 medlemar med personlege varamedlemar. Øvste organ er generalforsamlinga, som skal haldast 

kvart år innan utgangen av april månad. Ein av styremedlemane skal veljast mellom dei tilsette. 

Generalforsamlinga vel styrets leiar og nestleiar for eit år. Generalforsamlinga veljar kvart år ei valnemnd 

med eit medlem frå kvar av eigarane til å fremja forslag ovanfor generalforsamlinga på val av styre. 

 

Styreleiar: Eivind Eckbo (2017-2018) 

Nestleiar: Helge Granlund (2017-2018) 

Styremedlem: Elin Løberg Pedersen17-19 personleg vara: Hanne Kirsti Ljosland Waale 17-19 

Styremedlem: Wenche Akkerhaugen 16-18 personleg vara: Kjetil Nyhus 16-18 

Tilsettes rep.: Wilhelm Brendemo 117-19 personleg vara: Espen Hagen 17-19 

 

Valnemnd: Heidi Troneng (leiar), Torgeir Bakken, Sondre Tveiten og Heidi Hovde Skårnes.(2017-2018) 

 

Kommunens økonomiske engasjement 

Kommunen har garantiansvar knytt til overtaking av Goasholtmyra avfallsanlegg. 

Kommunen betalar eit årleg driftstilskot etter antal abonnement, basert på budsjettberegningar gjort i 

sjølvkostsystemet. 

 
Nøkkeltal for selskapet: 

 2014 2015 2016 

Driftsinntekter 41 278 934 42 949 940 45 744 996 
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Driftsresultat 1 416 890 816 169 1 738 950 

Resultat før skatt 735 507 583 216 1 194 190 

Balanserekneskap 

Omløpsmidlar 10 610 049 10 167 627 9 820 516 

Anleggsmidlar 26 710 298 34 859 443 36 191 939 

Sum eigenkapital 10 686 682 11 269 898 12 179 652 

Sum gjeld 26 633 665 33 757 171 33 832 803 

 

Selskapets framtidige utvikling 

Styret er opptatt av fortsatt utvikling av verksemda, slik at den også framover ivareteke eigarkommunanes 

krav om handtering av avfall på best mogleg økonomisk og miljømessig måte. Investeringsplanane framover 

omfattar etablering av ein ny felles gjenvinningsstasjon for Bø og Sauherad og eit nytt administrasjonsbygg 

på Goasholtmyra. 

 

IRMAT AS etablerar ein felles stasjon for miljøstasjon frå hushaldningane i Bø og Sauherad på Brenna.  

 

Rådmannen har peika på at det primære for kommunen er å sikre innbyggjarane gode tenestar til 

konkurransedyktig pris og nærleik til avfallsstasjon for ekstraavfall. 

 

 

Eigarskapskontroll  

Eigarskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalet i sak 28/16 og bakgrunnen for bestillinga er plan for 

selskapskontroll 2016-2019 som er vedteke av kommunestyret i sak 56/16. Kontrollen gjeld hovudsakeleg 

åra 2015 og 2016. 

 

Funn etter eigarskapskontrollen utført av Telemark kommunerevisjon IKS - sjå kap. 1.1.4. 

 

Eigarkommunane har i 2017 bede om ein forvaltningsrevisjon i IRMAT. 

 

2.4.4 Midt-Telemark Energi AS 
 

Organisasjonsnummer: 963 022 158 

Etablert: 18.11.2003 

Nettside: www.mtenergi.no  

 

Dagleg leiar: Jon Arne Mørch Jonassen 

Eigarar og eigardelar 

Selskapets aksjekapital er kr. 10.000.000,- fordelt på 10.000 aksjar à kr. 1.000,-. Bø kommune har 3.600 

aksjar som tilsvarar 36% eigarandel. Dei andre eigarane er Nome kommune med 40% og Sauherad 

kommune med 24%. 

 

Formål 

Selskapets føremål er å eige og drive kraftverk, herunder produksjon, overføring og omsetning av elektrisk 

energi, samt å drive med verksemd som står i naturleg forbindelse med dette. 

 

Sentrale oppgåver for selskapet 

Midt-Telemark Energi AS skal marknadsføre og selje sine produkt, kompetanse og tenester med høg kvalitet 

og god service. Ved utgangen av 2016 har selskapet 31 tilsette som utgjer 30,3 årsverk og ein lærling. 

Hovudmålet er å oppretthalde høg marknadsdel i Midt-Telemark. Selskapet eig 2 mindre kraftstasjonar. 

Oterholt Kraftverk og Kvitingen Kraftverk. For Oterholt er det sett i gang forprosjekt for bygging av «Nye 

Oterholtfoss» og blei sendt melding til NVE i 2013. 

 

Status Nye Oterholtfoss kraftverk 

Det vart sendt søknad om konsesjon for bygging av Nye Oterholtfoss kraftverk i Bøelva til NVE 12.09.14.  

I brev frå NVE 31.10.17 orienterte dei om innstillinga til Olje- og energidepartementet der dei ikkje 

anbefaler at det blir gjett konsesjon. I NVEs vurdering er det lagt vekt på negative effektar på gyte- og 

oppvekstområder for laks og ørret og på elvemuslingbestanden nedstrøms Oterholtfossen. Influensområdets 

verdi for utøvelse av friluftsaktivitetar og Oterholtfossens spesielle betyding for kultur- og 

landskapsoppleving er også vektlagt i vurderinga. 
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Status Herrefoss kraftverk 

Interimsstyre for Herrefoss kraftverk sendte søknad til NVE 29.01.2016 om å utnytte fallet i Herrefoss i Bø 

til kraftproduksjon i Herrefoss kraftverk. Det vart søkt om føljande tillatelsar: 

1. Etter vatnressurslova, jf. § 8 om tillatelse til 

a. Bygging av Herrefoss kraftverk  

2. Etter energilova om tillatelse til 

a. Bygging og drift av Herrefoss kraftverk med tilhøyrande koplingsanlegg og kraftliner 

 

Bø kommune mottok den 31.10.17 brev frå NVE med avslag på søknad om utbygging av Herrefoss 

kraftverk. NVE meiner at ulempene ved bygging av Herrefoss kraftverk er større enn fordelane og kravet i 

vatnressurslova § 25 ikkje er oppfylt. NVE sitt avslag er i stor grad knytt til dei negative konsekvensane for 

elvas verdi for storørret og elvemusling. Formannskapet behandla vedtaket 20.11.17 og vedtok samrøystes å 

ta fagleg rådgjeving frå NVE og Norconsult til etterretning, og Bø kommune vil ikkje klage på vedtaket. 

 

Styringsform og styringsorgan 

Styret består av 5 medlemar. Styreleiar veljast av generalforsamlinga. Styremedlemar veljast med eitt 

medlem frå kvar av kommunane Bø, Nome og Sauherad. For representanten frå eigarkommunane skal det 

veljast personlege varamedlemar. Styremedlemar veljast for 2 år, styreleiar for 1 år. Tilsette har eitt 

styremedlem med vara. 

 

Øvste organ er generalforsamlinga. Generalforsamlinga skal haldast ein gong pr. år, seinast innan utgongen 

av juni månad. Aksjonæravtala regulerar eigarskap og samarbeid i selskapet. 

 

Styreleiar: Harald Dagfinn Kjelstad (2017-2018) 

Nestleiar: Wenche Hvattum (2017-2019) personleg vara: Torstein Haukvik (2017-2019) 

Styremedlem: Vigdis Olafsen (2017-2019) personleg vara: Gunleik Hynne (2017-2019) 

Styremedlem: Audun Thorstensen (2016-2018) personleg vara: Anja Tveitan (2016-2018) 

Tilsettesrep.: Sven Tore Dammen (2017-2019) personleg vara: Lise Omsberg (2017-2019) 

 

Valnemnd: Olav Kasland, Mette Haugholt og Bjørg Tveito Lundefaret 

 

Formannskapet i kvar kommune innstiller på representant frå kommunen med personleg vara. Den 

kommunale valnemnda innstiller overfor formannskapet. Ordførarane er valnemnd for val av styreleiar og 

innstiller til generalforsamlinga. 

 

 

Organisering av kraftselskapa 

Organisering av kraftselskapa i Midt-Telemark har vært eige prosjekt i regi av Midt-Telemarkrådet i 2012-

2013, der ein m.a. vurderte framtidig selskaps- og styringsstruktur. Kommunane Bø, Nome og Sauherad eig 

100% av aksjane i både Midt-Telemark Energi AS og Midt-Telemark Kraft AS. Gjennom desse to selskapa 

eig kommunane 66,7% av aksjane i Norsjøkraft AS. På ekstraordinær generalforsamling 23.10.2013 blei det 

vedteke å arbeide for ein framtidig ny organisering av selskapa etter modell 6.3 (jf. rapport frå ECO Group i 

2013). Modellen reindyrkar kjerneverksemda, dvs. skil produksjon (Norsjøkraft AS) og kapitalbasen (Midt-

Telemark Kraft AS) frå anna operativ verksemd (Midt-Telemark Energi AS). Det inneber å ha felles 

aksjonærvalte styremedlemar i Midt-Telemark Kraft AS og Midt-Telemark Energi AS og same 

administrasjon. Kan vere gjennomgåande styrerepresentasjon også i Norsjøkraft AS. 

 

 

Nøkkeltal for selskapet: 

 2014 2015 2016 

Driftsinntekter 118 188 000 128 935 000 142 650 000 

Driftsresultat 15 939 000 20 685 000 22 470 000 

Resultat før skatt 13 845 000 18 010 000 21 531 000 

Balanserekneskap 

Omløpsmidlar 43 074 000 42 820 000 49 780 000 

Anleggsmidlar 354 393 000 359 539 000 368 633 000 

Sum eigenkapital 174 543 000 190 376 000 191 374 000 

Sum gjeld 221 993 000 211 983 000 227 039 000 

 

 

Eigarskap i andre selskap 
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 Planselskapet Bøfossane AS – Oppretta i 1997. Midt-Telemark Energi AS eig 51% av aksjane i 

selskapet. Planselskapet har som målsetning å utreia alle konsekvensar ved ei eventuell 

kraftutbygging i Bøelva. 

 Bø Fjernvarme AS – Oppretta i 2006. Midt-Telemark Energi As eig 50% av aksjane i selskapet. 

Gjennom Bø Fjernvarme AS eig selskapet 49% av aksjane i Nome Biovarme AS. 

 Midt-Telemark Breiband AS – Oppretta i 2011. Midt-Telemark Energi AS eig 45% av aksjane i 

selskapet.  

 Norsjøkraft AS – Oppretta i 2012. Midt-Telemark Energi AS eig 22,2% av aksjane i selskapet. Sjå 

kap. 2.5.1. 

 Norsk Enøk & Miljø AS – Oppretta i 1992. Midt-Telemark Energi AS eig 0,68% av aksjane i 

selskapet. Selskapets aksjonærar består av fleire nettselskap i Noreg. 

 Nettalliansen AS – Oppretta i 2012. Selskapets aksjonærar består av fleire nettselskap i Noreg. 

 

Felles eigarskapsmelding for interkommunale aksjeselskap i Midt-Telemark 

Det er vedteke felles eigarskapsmelding for interkommunale aksjeselskap i Midt-Telemark. Sak i Midt-

Telemarkrådet 06.06.2012 og kommunestyret 10.09.2012. Vedtaket for Midt-Telemark Energi AS: 

 

Midt-Telemark Energi AS er heileigd av kommunane i Midt-Telemark. 

 Val av styre: Kommunane som eigarar skal oppnemne styre. Dette skjer i dag gjennom tre separate 

politiske valkomitear, ein i kvar kommune. For å sikre betre koordinering i samansetjing av styret 

etablerer selskapet ei ordning med valkomité som består av dei tre ordførarane. Desse kontaktast 

av administrasjonen i selskapet i god tid før forberedelsar til generalforsamling for å sikre at det er 

tid til slik koordinering. 

 Utbyttepolitikk: Kommunane vil ha framtidige forventningar til utbytte. Overskot i selskapet etter 

avsetningar til investeringar og vedlikehald av anlegg og infrastruktur gjeng til bygging av 

eigenkapitalen i selskapet eller til utbytte. Kommunane sine krav til utbytte må sjåast i samanheng 

med kva som vurderast som forsvarleg minste eigenkapital i selskapet. Eigarkommunane tilrår 

denne konkrete modellen, med effekt for utmålinga av utbytte til kommunane f.o.m. inneverande 

budsjettår (2012): 

Det høgaste av eit minstenivå for samla utbytte på 8,100 mill. kr. (i 2012-kroner, der denne 

terskelen vert regulert med 3% frå år til år) og ei utmåling av utbytte etter desse kriteria: 

o 95% av eit årsresultat (-overskot) på inntil 4,5 mill. kr. 

o + 85% av beløpet utover 4,5 mill. kr. for eit årsresultat i intervallet 4,5 – 7 mill. kr. 

o + 70% av beløpet utover 7 mill. kr. for eit årsresultat i intervallet 7 – 9,5 mill. kr. 

o + 55% av beløpet utover 9,5 mill. kr. for eit årsresultat i intervallet 9,5 – 12 mill. kr. 

o + 40% av beløpet utover 12 mill. kr. for eit årsresultat i dette intervallet. 

Ved særlege tilfelle – som t.d. ved store utbyggingar/investeringar i regi av selskapet, eller når t.d. 

særskilte salderingsbehov måtte oppstå i budsjettet for ein eller fleire av eigarkommunane, vil 

modellen kunne fråvikast. 

 

Eigarskapskontroll  

Eigarskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalet i sak 28/16 og bakgrunnen for bestillinga er plan for 

selskapskontroll 2016-2019 som er vedteke av kommunestyret i sak 56/16. Kontrollen gjeld hovudsakeleg 

åra 2015 og 2016. 

 

Funn etter eigarskapskontrollen utført av Telemark kommunerevisjon IKS: 

 

Sauherad kommune bør ta initiativ til at at det er samsvar mellom vedtekter og ønsket praksis for 

valgprosess i Midt-Telemark Energi AS og Midt-Telemark Kraft AS. 

Motstrid mellom aksjonæravtala og vedtektene når det gjeld talet på styremedlemar og valprosess for 

styremedlemar. I aksjonæravtala står det at eigarkommunane skal peike ut styremedlemar, og at 

generalforsamlinga skal velje styreleiar og nestleiar. Dette er ikkje i samsvar med aksjelova § 6-3, som krev 

at generalforsamlinga skal velje minst halvparten av styret sine medlemar. 

Det er heller ikkje samsvar mellom selskapet sine vedtekter og dei føringane som er gitt i den felles 

eigarskapsmeldinga for Midt-Telemark. 

 

Norsjøkraft AS 
Organisasjonsnummer: 998 890 314 

Etablert: 03.09.2012 

Nettside: www.norsjokraft.no  
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Dagleg leiar: Jon Arne Mørch Jonassen 

 

Eigarar og eigardelar 

Selskapets aksjekapital er kr. 5.400.000,- fordelt på 3.600 A-aksjar og 1.800 B-aksjar. Kvar aksje er på kr. 

1.000,-. Selskapets A-aksjar skal eigast og kontrollerast slik at reglane om offentleg eigarskap etter 

industrikonsesjonslova er oppfylt. Midt-Telemark Kraft AS eig 2.400 A-aksjar som tilsvarar 44,4%, Midt-

Telemark Energi eig 1.200 A-aksjar som tilsvarar 22,22% og Brennebu AS eig 1.800 B-aksjar som tilsvarar 

33,33%. 

 

Formål 

Selskapets føremål er å eige og drive kreftverk i Eidselva. 

 

Sentrale oppgåver for selskapet 

Vrangfoss kraftverk (195 GWh) og Eidsfoss (84 GWh). 

 

Styringsform og styringsorgan 

Styret skal bestå av inntil 10 medlemar med personlege varamedlemar. Kan ha gjennomgåande styreleiar 

med Midt-Telemark Energi AS og Midt-Telemark Kraft AS. 

 

Styreleiar: Harald Kjelstad 2017-2018 

Styremedlem:  Personleg vara                   Kommune             Valgperiode 

Harald Orekåsa  Jørund Dorholt    Nome   2016-2018 

Line Bosnes Hegna  Anja Tveitan  Nome   2016-2018 

Hans Sundsvalen  Bjørg Hesthag  Sauherad  2016-2018 

Aslaug Norendal  Torstein Haukvik  Sauherad  2016-2018 

Gunleik Hynne  Olav Berge  Bø   2016-2018 

Bergit A. Myrjord  Vigdis Olafsen  Bø   2016-2018 

Carl D. Cappelen  Jan Halvor Sæl(2017-2018)Brennebu as  2016-2018 

Egil Stokken      Brennebu as  2016-2018 

Anne L. Nordlien     Brennebu as  2016-2018 

 

Det vises til selskapets vedtekter § 5 hvor det er bestemt at selskapets styre skal bestå av fire til ti 

medlemm er hvorav tre til syv styremedlemmer velges av eier (ne) av A-aksjer og to til tre velges av 

eier(ne) av B-aksjer. Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Styrets leder velges for ett år av 

gangen. Nestleder velges av styret. 

 

Nøkkeltal for selskapet: 

 2014 2015 2016 

Driftsinntekter 63 246 570 67 506 656 44 881 164 

Driftsresultat 36 840 757 39 177 546 17 656 981 

Resultat før skatt 22 361 385 25 576 334 4 252 604 

Balanserekneskap 

Omløpsmidlar 85 540 844 76 221 278 48 038 135 

Anleggsmidlar 972 001 227 989 059 313 1 034 305 358 

Sum eigenkapital 540 035 424 540 183 066 535 529 877 

Sum gjeld 517 506 647 525 097 525 546 813 616 

 

 

2.4.5 Midt-Telemark Kraft AS 

 
Organisasjonsnummer: 956 444 764 

Etablert: 12.03.1995 

Nettside:  

 

Dagleg leiar: Jon Arne Mørch Jonassen 

 
Eigarar og eigardelar 

Selskapets aksjekapital er kr. 1.000.000,- fordelt på 1.000.000 aksjar à kr. 1,-. Aksjekapitalen består av 

333.000 A-aksjar og 667.000 B-aksjar. Bø kommune eig 99.234 A-aksjar og 198.766 B-aksjar, noko som 

tilsvarar ein eigarandel på 29,80%. Dei andre eigarane er Sauherad kommune med 21,80% og Nome 
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kommune med 48,40%. B-aksjane kan berre eigast av norske kommunar, fylkeskommunar og andre selskap 

som blir sett på som offentlege i konsesjonsrettsleg samanheng i samsvar med konsesjonsreglane slik dei 

gjeld til ein kvar tid. B-aksjane sitt samla pålydande skal utgjera minimum 2/3 av aksjekapitalen og røystene 

i selskapet. Elles er aksjeklassane likestilte.  

 

Formål 

Selskapets verksamd er å eige og drive kraftverk, sal av kraft, og forvalte selskapets øvrige eigendelar og 

interesser, herunder fallrettar, samt rettigheitar til erstatningskraft. Selskapet skal drivast etter 

forretningsmessige prinsipper. 

 

Sentrale oppgåver for selskapet 

Midt-Telemark Kraft AS skal medverke til kraftproduksjon i Midt-Telemark, og for å få eit optimalt 

økonomisk resultat. Dei skal ha ein utbytteprofil som ivaretek eigarane og sørgja for god likviditet og 

økonomisk handlingsrom. Midt-Telemark Kraft AS eig 44,4% i Norsjøkraft AS, sjå kap. 2.5.1. 

 

Styringsform og styringsorgan 

Styret består av 4 medlemar. Styreleiar veljast av generalforsamlinga. Styremedlemar veljast med eitt 

medlem frå kvar av kommunane Bø, Nome og Sauherad. For representanten frå eigarkommunane skal det 

veljast personlege varamedlemar. Styremedlemar veljast for 2 år, mens styreleiar veljast for 1 år. 

 

Øvste organ er generalforsamlinga. Generalforsamlinga skal haldast ein gong pr. år, seinast innan utgangen 

av juni månad. Aksjonæravtala regulerar eigarskap og samarbeid i selskapet. 

 

Styreleiar: Harald Dagfinn Kjelstad (2017-2018) 

Nestleiar: Wenche Hvattum (2017-2019) personleg vara: Torstein Haukvik (2017-2019) 

Styremedlem: Vigdis Olafsen (2017-2019) personleg vara: Gunleik Hynne (2017-2019) 

Styremedlem: Audun Thorstensen (2016-2018) personleg vara: Anja Tveitan (2016-2018) 

Tilsettesrep.: Sven Tore Dammen (2017-2019) personleg vara: Lise Omsberg (2017-2019) 

 Selskapet har inga tilsette. 

 

Valnemnd: Olav Kasland, Mette Haugholt og Bjørg Tveito Lundefaret 

 

Formannskapet i kvar kommune innstiller på representant frå kommunen med personleg vara. Den 

kommunale valnemnda innstiller overfor formannskapet. Ordførarane er valnemnd for val av styreleiar og 

innstiller til generalforsamlinga. 

 

Nøkkeltal for selskapet: 

 2014 2015 2016 

Driftsinntekter 0 4 444 500 0 

Driftsresultat -337 874 4 041 706 -317 826 

Resultat før skatt 734 500 3 502 582 -896 287 

Balanserekneskap 

Omløpsmidlar 2 671 650 5 142 488 303 751 

Anleggsmidlar 240 180 000 240 180 000 240 180 000 

Sum eigenkapital 215 622 095 214 052 217 213 271 222 

Sum gjeld 27 229 555 31 270 271 27 212 529 

 

Felles eigarskapsmelding for interkommunale aksjeselskap i Midt-Telemark 

Det er vedteke felles eigarskapsmelding for interkommunale aksjeselskap i Midt-Telemark. Sak i Midt-

Telemarkrådet 06.06.2012 og kommunestyret 10.09.2012. Vedtaket for Midt-Telemark Kraft AS: 

 

Midt-Telemark Kraft AS er heileigd av kommunane i Midt-Telemark. 

 Val av styre: Kommunane som eigarar skal oppnemne styre. Dette skjer i dag gjennom tre separate 

politiske valkomitear, ein i kvar kommune. For å sikre betre koordinering i samansetjing av styret 

etablerer selskapet ei ordning med valkomité som består av dei tre ordførarane. Desse kontaktast 

av administrasjonen i selskapet i god tid før forberedelsar til generalforsamling for å sikre at det er 

tid til slik koordinering. 

 Utbyttepolitikk: Kommunane vil ha framtidige forventningar til utbytte. Overskot i selskapet etter 

avsetningar til investeringar og vedlikehald av anlegg og infrastruktur gjeng til bygging av 

eigenkapitalen i selskapet eller til utbytte. Kommunane sine krav til utbytte må sjåast i samanheng 

med kva som vurderast som forsvarleg minste eigenkapital i selskapet. Eigarkommunane tilrår 
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denne konkrete modellen, med effekt for utmålinga av utbytte til kommunane f.o.m. inneverande 

budsjettår (2012): 

Det høgaste av eit minstenivå for samla utbytte på 4,700 mill. kr. (i 2012-kroner, der denne 

terskelen vert regulert med 3% frå år til år) og ei utmåling av utbytte etter desse kriteria: 

o 95% av eit årsresultat (-overskot) på inntil 2,5 mill. kr. 

o + 85% av beløpet utover 2,5 mill. kr. for eit årsresultat i intervallet 2,5 – 4 mill. kr. 

o + 70% av beløpet utover 4 mill. kr. for eit årsresultat i intervallet47 – 5,5 mill. kr. 

o + 55% av beløpet utover59,5 mill. kr. for eit årsresultat i intervallet59,5 – 7 mill. kr. 

o + 40% av beløpet utover 7 mill. kr. for eit årsresultat i dette intervallet. 

Ved særlege tilfelle – som t.d. ved store utbyggingar/investeringar i regi av selskapet, eller når t.d. 

særskilte salderingsbehov måtte oppstå i budsjettet for ein eller fleire av eigarkommunane, vil 

modellen kunne fråvikast. Prinsippa og utrekningsreglane vil elles kunne fastsettast på nytt når 

Midt-Telemark Kraft AS får dei fulle produksjonsrettane ved Eidsfoss pr. 01.01.2015, dvs. med 

effekt for budsjettføresetnader for eigarkommunane f.o.m. 2016. 

 

Eigarskapskontroll  

Eigarskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalet i sak 28/16 og bakgrunnen for bestillinga er plan for 

selskapskontroll 2016-2019 som er vedteke av kommunestyret i sak 56/16. Kontrollen gjeld hovudsakeleg 

åra 2015 og 2016. 

 

Funn etter eigarskapskontrollen utført av Telemark kommunerevisjon IKS - sjå kap. 1.1.4. 

 

2.4.6 Midt-Telemark Næringspark AS 
 

Organisasjonsnummer: 994 854 607 

Etablert: 04.11.2009 

Nettside: www.mtnp.no  

 

Dagleg leiar: Bent Gurholt 

 

Eigarar og eigardelar 

Selskapets aksjekapital er på kr. 3.400.000,- fordelt på 3.400 aksjar à kr. 100,- som skal lyda på namn. Kvar 

aksje har ei røyst. Bø kommune eig selskapet saman med Sauherad kommune kor kommunane har 50% 

kvar. Kvar kommune har 1.700 aksjar.  

 

Formål 

Selskapets føremål er å opparbeide og utvikle eigedomar til næringsverksamd og næringsretta infrastruktur 

for der igjennom å bidra til næringsutvikling i kommunane. Selskapet skal i hovudsak ikkje ha langsiktig 

eigedomsdrift som føremål, men skal søkje å realisere sine eigarandelar i ferdig utvikla prosjekter for 

dermed å kunne bruke dei frigjorte midlane til utvikling av nye prosjekter. Selskapet får fullmakt til å 

forvalte kommunens eigarinteresser i følgjande areal:  

 Næringsområde på Brenna – Midt-Telemark Næringspark.  

 

Selskapet gis fullmakt til å utvikle desse areala til næringsføremål og gis rett til å oppebære avkastning frå 

utviklinga av eigedomane. Nye område kan leggjast til selskapet etter vedtak i kommunestyra. 

 

Styringsform og styringsorgan 

Det skal veljast eit styre på 5 medlemar med personlege varamedlemar, derav to politikarar som folkevalde 

styremedlemar. Styremedlemane veljast av generalforsamlinga for periodar på inntil 2 år av gongen. Det bør 

tilstrebes at nær halvparten av styremedlemane er på val kvart år. Styrets leiar veljast av generalforsamlinga 

blant styrets medlemar. Generalforsamling blir halde kvart år innan utgangen av juni månad. 

 

Generalforsamlinga oppnemner ei valnemnd på 3 medlemar som skal gje innstilling til generalforsamlinga 

om val av medlemar til styret. Medlemane i valnemnda blir valde av generalforsamlinga for periodar på 

inntil 2 år av gongen. Ein av medlemane bør vera på val kvart år. 

 

Ordføraren representerer Sauherad kommune på generalforsamlinga. 

 

Det er vedteke ei eigen samarbeidsavtale for Midt-Telemark Næringspark AS mellom Bø og Sauherad 

kommunar (Sauherad kommunestyre  sak 10/10 i møte 1.03.2010). 
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Styreleiar: Kjell Arne Lunde (2017-2019) 

Styremedlemar: Geir Sønstebø (2017-2019) og Marit Svalastog (2017-2019) 

 

Kommunens økonomiske engasjement 

Bø og Sauherad kommunar har ansvaret for å gje naudsynte økonomiske garantiar for utvikling av Midt-

Telemark Næringspark AS. Aktuelle garantibeløp fordelast andelsmessig likt mellom kommunane lik 

aksjefordelinga. Respektive kommunestyrer må godkjenne aktuelle garantibeløp før iverksettelse. 

 

Bø og Sauherad kommunar har gitt Midt-Telemark Næringspark AS garanti ved simpel kausjon for opptak 

av lån på tilsaman kr. 11.500.000,- (kvar med 50% andel av samla låneopptak) for utbygging av Midt-

Telemark Næringspark AS byggetrinn 2. Garantien blei gitt for 10 år, gjeldande frå 2010.  

 

Status for selskapet 

Det er solgt ei tomt  i 2017. I tillegg ble det gitt opsjon til ein aktør om å kjøpe tomta som er regulert til nytt 

lensmannskontor. Det forventas ein avklaring frå politiet innen 1. kvartal 2018 vedr. lokalisering. Tomta til 

politiet utgjør ca 4500 m2. 

Av hensyn til selskapets likviditet blei det avtalt ei utsettelse av avdragsbetaling på selskapets lån i 2017. 

 

Selskapets vedtekter er endra frå 5 til 3 styremedlemmer. 

 

Nøkkeltal for selskapet: 

 2014 2015 2016 

Driftsinntekter -1 000 0 61 600 

Driftsresultat -350 120 -441 467 -181 500 

Resultat før skatt -741 763 -798 291 -620 221 

Balanserekneskap 

Omløpsmidlar 2 439 873 1 494 135 558 691 

Anleggsmidlar 11 525 007 11 525 007 11 525 007 

Sum eigenkapital 1 825 971 1 027 680 507 459 

Sum gjeld 12 138 909 11 991 462 11 576 239 

 

Lensmannskontor på Brenna 

Som effekt av nærpolitireformen som trådte i kraft 1. januar 2017 skal norsk politi omstrukturerast og 

moderniserast. I kommunestyresak 026/15 den 13.04.15 om samlokalisering/samanslåing av 

lensmannskontora i Nome, og Bø/Sauherad kom det fram i analysa frå politiet at dei har peika på 

Brenna/Storkaas som aktuelt område for det nye lensmannskontoret i Midt-Telemark. For å kunne leggje 

lensmannskontoret hit måtte det ein omregulering til for å sleppe til «offentlege aktivitetar» på 

næringsområdet.  

 

Midt-Telemark Næringspark AS fremja forslag om planendring til Sauherad kommune. I kommunestyret i 

Sauherad 15.06.17 blei det vedteke endring i reguleringsplanen for Brenna/Storkaasa, delområde D2. 

Hensikten med endringa av planen er å leggje til rette for nytt felles lensmanskontor for Bø, Sauherad og 

Nome. Endringa opnar også opp for at anna offentleg teneyting med beredskapsfunksjonar leggjast hit. 

 

Eigarskapskontroll  

Eigarskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalet i sak 28/16 og bakgrunnen for bestillinga er plan for 

selskapskontroll 2016-2019 som er vedteke av kommunestyret i sak 56/16. Kontrollen gjeld hovudsakeleg 

åra 2015 og 2016. 

 

Funn etter eigarskapskontrollen utført av Telemark kommunerevisjon IKS: 

Sauherad kommune bør ta initiativ til  

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

Næringspark AS. (antall styremedlemmer iflg. vedtekter) 

 

 

2.4.7 Midt-Telemark Næringsutvikling AS 

 
Organisasjonsnummer: 986 425 535 

Etablert: 16.10.2003 

Nettside: www.mtnu.no  
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Dagleg leiar: Bent Gurholt 

 
Eigarar og eigardelar 

Selskapet er eigd av dei tre kommunane og næringslivet i regionen. Selskapet har ein aksjekapital på kr. 

200.000,-, fordelt på 200 aksjar pålydande kr. 1.000,-. Bø kommune har 33 aksjar som tilsvarar 16,5%. Dei 

største aksjeeigarane med meir enn 5%, er Nome kommune med 42 aksjar, Sauherad kommune med 27 

aksjar, Sparebank1 Telemark med 18 aksjar, Cappelen Holding AS med 12 aksjar og Nome 

Investeringsselskap AS med 12 aksjar. 

 

 2012 2016 

Ant årsverk/tilsatte 4/4 4/4 

Økonomisk nettoramme 2.600.000 2.700.000 

 
Formål 

Fremme næringsutvikling i Midt-Telemark. Selskapet skal drivast på non-profitt grunnlag. Det er ikkje 

selskapets formål å maksimere avkastning eller akkumulere verdiar og verksemda skal over tid gå i balanse. 

Selskapet har ikkje anledning til å betale utbytte. 

 

Sentrale oppgåver for selskapet 

Midt-Telemark Næringsutvikling AS er eit regionalt næringsutviklingsselskap for kommunane Bø, Nome og 

Sauherad. Dei tre kommunane har etablert eit omfattande og forpliktande interkommunalt samarbeid på ei 

rekke område. Som eit tiltak i ei overordna strategi for å styrke og utvikle regionen, er det oppretta eit 

regionalt næringsutviklingsselskap med kommunane som eigarar av 51% av aksjane i selskapet. Øvrige 

aksjonærar er næringslivet. Kommunane bidreg til drifta av selskapet. 

 

Styringsform og styringsorgan 

Styret består av 5 til 7 medlemar med personlege varamedlemar som veljast av generalforsamlinga for 

periodar på inntil 2 år av gongen. Det skal tilstrebes at nær halvparten av styremedlemane er på val kvart år. 

 

Styreleiar: Geir Sønstebø (2017-2018)  Vara: Bjørn Magne Langkås 

Nestleiar: Morten Eek (2017-2019)  Vara: Sveinung Sauar 

Styremedlem: Torstein Haukvik (2017-2018) Vara: Kjell Arne Lunde 

Styremedlem: Knut Helkås Dahl (2017-2018) Vara: Inger Signe Tveito 

Styremedlem: Hans Vetle Sjørholt (2017-2019) Vara: Karin Kjeldal 

Styremedlem: Anne Lise Haugestøl (2017-2019)Vara: Margrethe Seljord 

Styremedlem: Erik Aarnes (2017-2019) Vara: Tone Jøran Oredalen 

Tilsettes representant: Ann Kristin Ødegård (2017-2018) 

 

Valnemnd: Leiar Jon Hesthag, Jan Einar Støland og Astrid Plassen. 

 

Kommunen har 1 styremedlem med vara. 

 
Kommunens økonomiske engasjement 

Kommunen sin andel til drift utan mva: 

 

År Bø Sauherad 

2015 915.000,- 739.000,- 

2016 945.000,- 760.000,- 

2017 996.840,- 763.324,- 

2018 1 260 000,- 713.000,- 

 

Kostnaden blir fordelt etter folketal pr 1.7 kvart år. Sum kostnad blir regulert årleg med statens lønn og 

prisvekst (deflator). Kommunanes totale kostnad for MTNU AS i 2018 er 2 841 000,- 

 

Nøkkeltal for selskapet: 

 2014 2015 2016 

Driftsinntekter 5 966 373 5 626 193 4 579 084 

Driftsresultat 222 050 106 115 241 454 

Resultat før skatt 262 079 132 502 204 064 
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Balanserekneskap 

Omløpsmidlar 4 183 821 5 377 439 5 182 614 

Anleggsmidlar 153 018 102 500 14 500 

Sum eigenkapital 2 461 083 2 593 585 2 797 649 

Sum gjeld 1 875 755 2 886 354 2 399 465 

 

Felles eigarskapsmelding for interkommunale aksjeselskap i Midt-Telemark 

Det er vedteke felles eigarskapsmelding for interkommunale aksjeselskap i Midt-Telemark. Sak i Midt-

Telemarkrådet 06.06.2012 og kommunestyret 10.09.2012. Vedtaket for Midt-Telemark Næringsutvikling 

AS: 

 Val av styre: Selskapet har valkomité i dag. Hittil har kommunane «automatisk» vore representert 

ved ordførarane. Dette prinsippet strider fot tilrådingar frå KS, først og fremst fordi ordførarane 

også er fleirtalet på generalforsamlinga i selskapet. Kommunane er no difor i ferd med å foreslå 

andre enn ordførar som kommunens «representant» i selskapet. Det blir difor viktig at valkomiteen 

i framtida også har kontakt med ordførarane i sitt arbeid for å sikre eit koordinert framlegg til nytt 

styre på generalforsamlinga. 

 Utbytte: Det betalast ikkje utbytte etter vedtektene. Selskapet er etablert for å løyse kommunale 

næringsutviklingsoppgåver i samspel med næringslivet. 

 Oppdragsavtale: Rådmennene får i oppgåve å utarbeide framlegg til felles oppdragsavtale for 

selskapet som regulerer kva for oppgåver som ligg til selskapet innanfor dei faste rammene og kva 

for rutinar som skal følgjast for å etablere midlertidige oppgåver på prosjektbasis. 

 

Rådmann:  

Bø og Sauherad kommuner har vedtak om å slå seg saman frå 1.1.2020. Kommunane har i dag organisert 

sitt næringsarbeid ved å kjøpe tenester frå MTNU as. Kommunestyret ber fellesnemda gjere ei analyse av 

dagens situasjon og sjå det i samanheng med krav og prioriteringar for næringsarbeidet i ny kommune, jf. 

Intensjonsavtala.  

 

2.4.8 Norsjø Kammermusikkfest AS 
 

Organisasjonsnummer: 815 559 762 

Etablert: 23.03.2015 

Nettside: norkamfest.lightweb.no  

 

Kontaktperson: Kjell Stundal 

 

Eigarar og eigardelar 

Selskapets aksjekapital er på kr. 126.000,- fordelt på 126 aksjar à kr. 1.000,- kvar – Sauherad kommune har 

25 aksjar.(19,84%) Bø kommune har også 25 aksjar. 

Selskapet har 38 eigarar.  

 

Formål 

Presentere konsertar med kammermusikk på høgt nivå rundt Norsjø i Telemark ei veke i slutten av april 

kvart år. Engasjere eit ungt publikum ved å la dei møte unge musikarar. Inspirere unge talentar til å gå 

vidare med musikken. Auke interessa for kammermusikk i Telemark. 

 

Styringsform og styringsorgan 

Styret skal ha 7 medlemar og 2 varamedlemar. Ein veljer styret for to år av gongen, men slik at halvparten 

av medlemane skiftast ut kvart år. Generalforsamlinga oppnemner ein valnemnd på 3 til 5 personar som skal 

kome til neste års generalforsamling med forslag på styreleiar, nytt styre og ny valnemnd. 

 

Styret kan meddele prokura og tildele signaturrett. Styret konstituerar seg sjølv. Styret er vedtaksført når 

minst 50% av medlemmane er tilstades. Ved stemmelikheit har styreleiaren dobbeltstemme.  

 

Styret engasjerer kunstnarisk leiing. Innan ein avtalt frist foreslår den kunstnariske leiinga motto og 

musikarar til komande festival, og legg opp konsertar og repertoar. Vidare bistår dei styret/dagleg leiar i 

planleggingsarbeidet. Styret kan oppnemne eit kunstnarisk råd. 

 

Styreleiar: Kjell Stundal 
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Styremedlem: Trude Lindgren, Hans Sundsvalen, Trond Villa, Guri Røsok, Øyvind Strand og Torbjørn 

Solbakken. 

Varamedlemar: Sverre Jacobsen og Hilde Pedersen. 

 

Valnemnd: Jacob Zethner, Janne Brudvig Villa og Henrik Ødegaard. 

 

Nøkkeltal for selskapet: 

 2014 2015 2016 

Driftsinntekter 0 42 747 889 803 

Driftsresultat 0 120 810 (inkl.finans) -44 849 (inkl.finans) 

Resultat før skatt 0 -31 136 -43 939 

Balanserekneskap 

Omløpsmidlar 0 267 040 213 724 

Anleggsmidlar 0 0 0 

Sum eigenkapital 0 246 810 201 962 

Sum gjeld 0 20 230 11 762 

 

 

2.4.9 Norsk Bane AS 
 

Organisasjonsnummer: 984 365 772 

Etablert: 16.01.2002 

Nettside: www.norskbane.no 

 

Dagleg leiar: Jørg Wember Westermann 

 

Eigarar og eigardelar 

Sauherad kommune eig 100 aksjar à kr. 1.000,- pr. aksje. Dvs. totalt kr. 100.000,-. (0.98%) 

Bø kommune eig 208 aksjar à kr. 1.000,- pr. aksje. Dvs. totalt kr. 208.000,-. (2,04%) 

Selskapets aksjekapital er pr. 31.12.16 kr. 10.159.000,-. 

 

Formål 

Planleggje og realisere eit høgfarts-banenett i Noreg og dei tiltaka som synest naudsynt for å kunne oppnå 

dette. Høgfartsbanen over Haukeli er eit nøkkelelement. Selskapet kan selje jernbanefagleg kompetanse. 

 

Styringsform og styringsorgan 

Styret for selskapet skal ha 3 til 9 medlemar etter nærare avgjerd i generalforsamlinga. Ein vel styret for to 

år om gongen. På stiftingsmøtet vel ein halvparten av styremedlemane for eitt år, dei andre for to år. 

Generalforsamlinga kan oppnemne ei valnemnd på 3 til 5 personar. 

 

Styreleiar: Kjell Stundal 

Nestleiar: Renate Nedregård 

Styremedlemar: Georg Stub, Einar Helland Berger, Ingrid Marie Kielland, Einar Velde, May Britt Tabak og 

Jon Rikard Kleven. 

 

Valnemnd: Hanne Marte Vatnaland, Hans Kristian Lehmann og Hallgeir Langeland. 

 

Status for drift 

Aksjelova har i § 3-4 og § 3-5 to krav til aksjeselskap sin eigenkapital. Det mest grunnleggjande kravet er at 

eigenkapitalen til ei kvar tid må stå i eit forsvarleg høve til omfanget og risikoen til selskapet si verksemd. 

 

Ved utgangen av 2016 var Norsk Bane AS sin eigenkapital på kr. 130.032,-. Minimumskravet til 

aksjekapital er kr. 30.000,-. Aksjekapitalen til Norsk Bane AS er på kr. 10.159.000,-, og den bokførte 

eigenkapitalen ved utgangen av 2016 utgjorde ca. 1,3% av aksjekapitalen. Generalforsamlinga tok 

orienteringa om eigenkapitalsituasjonen og den aktuelle økonomiske situasjonen i selskapet til etterretning 

på generalforsamlinga 13.06.2017. Generalforsamlinga slutta seg til styret sitt framlegg om at 

driftssituasjonen elles gjev grunnlag for å halde fram drifta på minst same nivå som tidlegare. 

 

Nøkkeltal for selskapet: 

 2014 2015 2016 
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Driftsinntekter 1 903 527 1 859 757 2 427 164 

Driftsresultat -203 427 37 950 -19 220 

Resultat før skatt -200 920 38 017 -18 607 

Balanserekneskap 

Omløpsmidlar 476 608 379 114 321 097 

Anleggsmidlar 335 163 0 0 

Sum eigenkapital 410 786 113 639 130 032 

Sum gjeld og 

eigenkapital 

811 771 379 114 321 097 

 

Kommunens eigarinteresse er av samfunnsmessig karakter. 

Kommunen sin intensjon med å gå inn med aksjekapital i selskapet er å vera med å støtte Norsk Bane AS i 

arbeidet med å få etablert høgfartsbane over Haukeli. 

 

2.4.10 Rehabiliteringssenteret AiR AS 
Organisasjonsnummer: 934 452 011 

Etablert: 04.05.1987 

Nettside: www.air.no 

 

Dagleg leiar: Svein Kostveit 

 

Eigarar og eigardelar 

Sauherad kommune eig 2 aksjar à kr 500,-. Selskapets aksjekapital er pr. 31.12.2016 kr. 981.000,- fordelt på 

1 962 aksjar. 

  

Formål 

Drift av eit rehabiliteringssenter i spesialhelsetenesta der auka arbeidsdeltaking er det overordna målet. AiR-

klinikk si kjerneverksemd er å bidra til at personar som er utanfor, eller i fare for å falle ut av arbeidslivet på 

grunn av helseproblem, får betre funksjon og auka bevisstgjering av deira ressursar og moglegheiter, på ein 

måte som styrkjer arbeidsevna. AiR-klinikk har fokus på både individet og omgjevande for å oppnå auka 

arbeidsdeltaking. AiR – Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering si kjerneverksemd er å 

bidra til forsking, fagutvikling, formidling, nettverk og innovasjon innan faget arbeidsretta rehabilitering. 

 

Styringsform og styringsorgan 

Selskapets styre har 8 medlemar og 8 varamedlemar. 

Styreleiar: Ola Heen Strømmen 

Nestleiar: Jan Otto Risebrobakken 

Styremedlemmar: Gers Kristiansen, Roar Johnsen, Tom Erik Moritz Hanssen (brukarrepresentant), Kristian 

Holtberget (tilsettes representant), Elin Haatvedt (tilsettes representant) og Thomas Johansen (tilsettes 

representant). 

 

Varamedlemar: Øystein Høgetveit, Erik Dahl-Hansen, Stig Grydeland, Karen Walseth Hara, Marit 

Skraastad (brukarrepresentant), Espen Arnesen (tilsettes representant), Monica Eftedal (tilsettes 

representant) og Ane Killingtveit (tilsettes representant). 

 

Valnemnd: Arild Ljaadal, Jan Myrekrok og Ola Vea Gustavsen. 

 

Eigardelen gjev ingen rett til representasjon i styret for selskapet.  

 

Kommunens representant til generalforsamlinga er ordføraren. 

 
Nøkkeltal for selskapet: 

 2014 2015 2016 

Driftsinntekter 69 512 610 76 423 378 86 322 013 

Driftsresultat 10 913 240 5 638 770 16 033 790 

Resultat før skatt 10 668 400 5 631 610 16 295 933 

Balanserekneskap 

Omløpsmidlar 35 694 952 37 793 493 33 592 742 

Anleggsmidlar 41 199 404 40 149 013 48 056 016 

Sum eigenkapital 9 487 620 30 080 106 49 634 962 
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Sum gjeld 67 406 736 47 862 400 32 013 796 

 

Kommunens eigarinteresse er av samfunnsmessig karakter. 

 

2.4.11 Visit Bø AS  
Organisasjonsnummer: 980 476 286 

Etablert  22.12.1998 

Nettside: www.midt-telemark.com  

 

Dagleg leiar: Marianne Dale 

 

Eigarar og eigardelar 

Sauherad kommune har  2.040 aksjar som tilsvarar 1,5 % av samla kapital. 

Bø kommune har 24.725 aksjar og er med dette den største aksjeeigaren i selskapet med 18,14 % av 

selskapskapitalen. Selskapets aksjekapital er på kr. 149.900,- fordelt på 136.273 aksjar à kr. 1,10. 

 

Formål 

Leveranse av tenestar til handels- og reiselivsbedriftane i Bø, Nome og Sauherad, der igjennom vedlikehalde 

eksisterande tilbod, vidareutvikle reiselivprodukter i samarbeid med andre støttespelarar, kvalitetssikre og 

markedsføre regionen som eit heilhetleg opplevelsesprodukt. Selskapet kan også inngå i aktivitetar som har 

naturleg tilknyting til dette, samt ved aksjetegning eller på annan måte gjere seg interessert i andre 

foretagender av betyding for verksemda.  

 

Sentrale oppgåver for selskapet 

Destinasjonsselskapet er eit felles reiselivsorgan for Bø, Nome og Sauherad som skal ha fokus på 

informasjon og profilering av regionen. Selskapet skal i tillegg til å drive turistkontorverksamd også arbeide 

med vidareutvikling, vedlikehald, kvalitetssikring og marknadsføring av område som eit heilheitleg 

reisemål. Ca. 50 reiselivsverksemder er medlemar i tillegg til Nome, Sauherad og Bø kommunar. 

Hovudoppgåver for selskapet, i tillegg til drift av turistkontor er: 

- Produkt- og konseptutvikling saman med medlemane 

- Prosjektleiing og deltaking i reiselivsrelatert arbeid 

- Marknadsføring, synleggjering og profilering 

- Koordinering mot handel og kommune 

- Utgiving av Kulturguiden og div. publikasjonar 

- Ivareta regionens pliktar mot eksterne interessentar og partnarar 

 

Styringsform og styringsorgan 

Selskapets styre skal ha frå 5 til 7 medlemar etter generalforsamlingas nærare slutning. Styreleiar veljast av 

generalforsamlinga. Det veljast 2 varamedlemar. Styrets signatur innehas av 2 av styremedlemane. 

Selskapet har eiga valnemnd. 

 

Styreleiar: Erling Rønnekleiv (2017-2018 år) 

Styremedlemar: Sandra Kallestad (2017-2019), Helge Solberg (2017-2019), Rene Sas (2017-2018), Marita 

Veum (2017-2019). 

Varamedlemar: Erling Skoe (2017-2018) og Jorid Vale (2017-2018). 

 

Valnemnda: Asbjørn Botnen, Wenche Hvattum og Arnhild Bø. 

 

Kommunens representant til generalforsamlinga er ordføraren. 

 

Kommunens økonomiske engasjement 

Kommunens økonomiske engasjement frå 01.01.2014 er kr. 200.000,- og deretter årleg prisregulering med 

kommunal deflator. 

 

Visit Bø AS er Midt-Telemark kommunanes lokale destinasjonsselskap. Modellen bygger på at kommunane 

driv vertskapsarbeid saman med lokalt næringsliv. Innhaldet utgjørast både av kommunale tenester og 

næringa sine kommersielle varar og tenester. Samordning av informasjonen om dei ulike tenestene er Visit 

Bø AS sitt ansvar. Informasjonsarbeidet har endra seg mykje i løpet av dei siste åra og det gjenspeglast i den 

nye avtala som i mykje større grad vektlegg fellesløysingar og bruk av ny teknologi. Dette er også 
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bakgrunnen for ny fordeling mellom kommunane der Sauherad og Nome gjeng inn med eit minimumsbidrag 

på kr. 200.000,-, mens Bø sitt tilskot er det dobbelte, da dei har fleire reiselivbedrifter. 

 

Nøkkeltal for selskapet: 

 2014 2015 2016 

Driftsinntekter 3 614 058 3 864 759 4 859 639 

Driftsresultat 10 727 24 717 (44 488) 

Resultat før skatt 5 927 21 647 (49 021) 

Balanserekneskap 

Omløpsmidlar 676 196 784 484 993 448 

Anleggsmidlar 102 804 61 507 35 486 

Sum eigenkapital 359 794 372 694 323 673 

Sum gjeld 419 206 473 297 705 261 

 

Oppdragsavtale 

Sauherad kommune har ikkje oppdragsavtale. 

Det er skrive avtale mellom Visit Bø AS (Telemark Turist AS) og  Bø kommunen for perioden 01.01.2014 – 

31.12.2018. 

 

Namneendring 

Destinasjonsselskapet for Midt-Telemark fekk i 2015 namnet Telemark Turist AS. Namnet på 

organisasjonen viste seg å få fleire negative konsekvensar. Telemark Turist blei mislikt av fleire 

samarbeidspartnarar i resten av Telemark, samtidig som det blei forveksla med Visit Telemark AS.  

 

Generalforsamlinga i mai 2017 ba styret å utarbeide ei sak med forslag til marknadsstrategi og namn på 

selskapet. Argumentasjonane for ønska namneendring frå Telemark Turist til Visit Bø var gjennomgang av 

Google Trends og at ein brukar eit namn som er kjend i marknaden eller kan forbindast med nokre av 

Telemarks spydspissar/fyrtårnattraksjonar.  

 

I ein ekstraordinær generalforsamling 30.10.17 vedtok generalforsamlinga med meir enn to tredjedels 

fleirtal å endre namn på selskapet til Visit Bø AS. 

 

Felles eigarskapsmelding for interkommunale aksjeselskap i Midt-Telemark 

Det er vedteke felles eigarskapsmelding for interkommunale aksjeselskap i Midt-Telemark. Sak i Midt-

Telemarkrådet 06.06.2012 og kommunestyret 10.09.2012. Vedtaket for (Telemark Turist AS) Visit Bø AS: 

 

Telemark Turist AS (Visit Bø AS) er eit selskap der kommunane er mindretalseigar. Formålet med 

kommunane sitt eigarskap er samarbeid med reiselivet i Midt-Telemark om lokale fellesoppgåver der også 

kommunale informasjonsbehov og vertsskapsoppgåver løysast i samarbeid med næringslivet. 

 Val av styre: Kommunane ynskjer at minst ein av styret skal ha kompetanse eller tilhøyrighet i 

kommunane. Valkomiteen skal i sitt arbeid med samansetjing av eit kompetent styre ha kontakt med 

ordførarane for dialog om kandidatar. 

 Oppdragsavtale: Dei konkrete kommunale oppgåvene som Telemark Turist AS (Visit Bø) skal 

utføre for kommunane skal regulerast av tenesteavtalar som er langsiktige, men kan endrast i takt 

med teknisk eller organisatorisk utvikling. For å sikre tid til gode prosessar for å etablere ein 

større destinasjonsorganisasjon for Telemark, forlengast den gjeldande tenesteavtala, med 

prisjustering, til utløpet av 2018. 

 

 

2.6 Andre selskap der Sauherad kommune har eigar- eller 
deltakarinteresse 
 

Namn Kommunal del i kr/% Føremål 

KLP – Kommunal 

Landspensjonskasse 

 Ta vare på medlemane sine behov 

for tenestepensjonsordningar 

Visit Telemark AS 

Tidl. Telemarkreiser a/l (162 

medlemer) Medlemmer er og med 

i Telemark Reiselivsråd. 

Sauherad har 10 aksjer á kr1000 

av 842 aksjar. (1,18% 

Bø kommune har 10 aksjar av 

842 1,18%)991 andelar (1,01%)  

Strategisk føremål for kommunen. 
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Del III Interkommunalt samarbeid 
 

3.1 Alarmsentralen 110 – Telemark 
 

Avtale frå 01.01.2004. 

Avtala gjelder alarmering av brannmannskap i alle Telemarks kommunar. Samarbeidet er organisert etter 

kommunelova § 27 om interkommunalt samarbeid. 

 

Eigarar og eigardelar 

Samarbeidet om Alarmsentralen 110 – Telemark omfattar alle kommunane i Telemark. 

 

Formål 

Alarmsentralen 110 – Telemark har som mål å ta i mot og formidle til rett brannvesen eller andre som skal 

aksjonere, alle varslingar, meldingar eller alarmar om akutte hendelsar som 110 – Telemark tek i mot, og 

støtte dei som er i aksjon. 

 

Sentrale oppgåver 

110-Telemark har som primæroppgåve å ta i mot brannmeldingar og meldingar om akutt forureining på 

telefonnummer 110 og vidareformidle desse i henhald til rutinar gjedd av brannsjefen i den aktuelle 

kommune til rett uttrykningsstyrke, og opprette samband med desse. Det skal vere tilrettelagte og innøvde 

naudprosedyrar for desse oppgåvene. 

 

Styringsform og styringsorgan 

Styret har ei funksjonstid på 4 år, i periodar som samsvarar med kommunal valperiode. Styret består av 6 

medlemar med varamedlemar vald av årsmøtet, kvar det er minst to brannsjefar og minst 2 med helsefagleg 

bakgrunn. Styret består også av rådmannen i Skien, eller den han utpeikar og 1 medlem med varamedlem 

som veljast blant dei tilsette.  

 

Styreleiar: Nicholay Underthun (brannsjef i Porsgrunn) 

Nestleiar: Jan Petter Johansen (assisterende rådmann i Skien) 

Styremedlem: Stig Selbo (brannsjef i Notodden) 

Styremedlem: Tore Metveit (brannsjef i Vest-Telemark) 

Styremedlem: Anne-Lise Lønne (brannsjef i Kragerø) 

Styremedlem: Kari Hagane (virksomhetsleiar helse/velferd i Bamble) 

Styremedlem: Aud Fleten (virksomhetsleiar helse/velferd i Porsgrunn) 

Tilsetterp.: Knut Rune Hansen 

 

Varamedlemar: 

 Brannsjefen i Bamble for brannsjefen i Porsgrunn 

 Brannsjefen i Midt-Telemark for brannsjefen i Notodden 

 Brannsjefen i Tinn for brannsjefen i Vest-Telemark 

 Brannsjefen i Drangedal for brannsjefen i Kragerø 

 Plan- og fagansvarleg helse/velferd i Bø, urban Eriksen for Kari Hagane 

 Fagsjef helse/velferd i Skien, May Omland for Aud Fleten 

 

Kommunens økonomiske engasjement 

Kostnadane fordelast mellom deltakande kommunar og fordelast i henhald til folketal pr. 1. januar same år. 

 

Vertskommune 

Skien kommune 

 

Ny nødalarmsentral 

Tønsberg kommune er pålagt å etablere ny 110 nødalarmsentral for region Sør-Øst. Alle kommunane i 

regionen er plikta til å knytte seg til sentralen og gjennom avtale delta i finansiering av drift og etablering. 

Dagens 110 – Telemark i Skien vil opphøyra. Det vart i desember 2017 sendt ut ei høyring på val av 

organisasjonsform av den nye 110-nødalarmsentralen, kor KS-Konsulent anbefalte IKS som organisering og 

selskapsform. Kommunestyret i Bø behandla saka i møte 11.12.17 kor dei støtta anbefalinga frå KS-

Konsulent. 
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3.2 Krisesenteret i Telemark 
 

Avtale vedteken i kommunestyret 22.10.2015, k-sak 048/15. 

Samarbeidet er forankra i kommunelova § 28b. Krisesenteret i Telemark er organisert som 

vertskommunesamarbeid. 

 

Eigarar og eigardelar 

Deltakarar i dette samarbeidet er alle kommunane i Telemark, unnateken Notodden komme. 

 

Formål 

Føremålet er å sikre eit godt og heilhetleg krisesentertilbod til kvinner, menn og barn som er utsett for vald 

og truslar om vald i nære relasjonar. 

 

Styringsform og styringsorgan 

Det er etablert eit samarbeidsråd beståande av representantar frå samarbeidskommunane. Samarbeidsrådet er 

rådgjevande ovanfor dagleg leiar og skal sikre samarbeidskommunane informasjon og innflytelse på drifta. 

Samarbeidskommunane representerast via sitt regionsamarbeid. Samarbeidsrådet skal bestå av 1 

representant for kvar av dei fire regionane kommunane i Telemark (Grenlandssamarbeidet, Vest-Telemark, 

Midt-Telemark og Kongsbergregionen), til saman 4 representantar. Kommuneregionane har ansvaret for å 

velje 1 representant kvar. 

 

Dagleg leiar: Svein Gjerseth 

 

Kommunens økonomiske engasjement 

Alle driftsutgifter frå etableringspunktet fordelast prosentvis mellom dei samarbeidande kommunane i 

forhold til folketalet i den enkelte kommune. 

 

Driftstilskott 

2014: kr. 877.560,- 

2015: kr. 919.688,- 

2016: kr. 578.232,- 

2017: kr. 568.000,- 

 

Vertskommune 

Skien kommune 

 

 

 

3.3 Midt- Telemark kommuneoverlege 
 

Ny avtale frå 01.01.2013 

Avtala byggjer på prinsippvedtak i kommunestyra om å organisere sine interkommunale samarbeid etter 

kommunelova sine bestemmelsar om administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelova § 28 

bokstavane a, b, e, f, h, i, j og k. 

 

 2016 2018 

Ant årsverk/ansatte 60% kommuneoverlege 

15 % plan og fagansvar 

100 % 

kommuneoverlege 

Økonomisk nettoramme 1 000 000 1 435 000 

 

Eigarar og eigardelar 

Samarbeidet om Midt-Telemark kommuneoverlege omfattar Bø, Nome og Sauherad kommunar. 

 

Formål 

Omfattar kommunens oppgåver etter Helse- og omsorgslova § 5-5. Kommuneoverlegen er medisinskfagleg 

rådgjevar for kommunane. 

 

Kommunens økonomiske engasjement 

Fordeling er folketall pr 01.07. kvart år 

I 2018: Bø 38,8%, Nome 36,1% og Sauherad 25,1%.  
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Netto budsjett i 2014: kr. 1 000 000 

Netto budsjett i 2016: kr. 1 000 000 

Netto budsjett i 2017: kr. 1 155 000 

Netto budsjett i 2018: kr. 1 435 000 

 

Vertskommune 

Bø kommune 

 

Samarbeid etter 01.01.2020 

Kommunestyret vedtok 14.desember 2017 at det interkommunale samarbeidet om kommuneoverlege 

vidareførast som eit administrativt vertskommunesamarbeid mellom den nye kommunen i Midt-Telemark 

og Nome kommune etter 01.01.2020 dersom Nome ønskjer det. Det nye kommunen vil vere vertskommune 

og Nome er samarbeidskommune. I eit vertskommunesamarbeid blir kommuneoverlegen etablera som ei 

100% stilling. 

 

3.4 Notodden interkommunale legevakt  
 

Ny avtale frå 01.06.17. 

Samarbeidsavtala om drift av felles interkommunal legevakt er inngått med heimel i kommunelova § 28a. 

Samarbeidet er eit administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelova § 28b. 

 

Eigarar og eigardelar 

Samarbeidet omfattar kommunane Notodden, Bø, Sauherad og Hjartdal som deltek fullt. Tinn, Seljord og 

Kviteseid samarbeider om delar av avtala/tenesta. 

 

Formål 

Den interkommunale legevaktsordninga skal dekke det ansvaret som kommunane har, etter Lov av 24. juni 

2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstenester m.m. 

 

Avtala omfattar: 

Legevakt kvardagar frå kl. 15.30 – 08.00 neste dag. 

Døgnope legevakt laurdag/søndag/heilagdagar. 

Heildøgns telefonsentral. 

 

Styringsform og styringsorgan 

Fagråd: Kommuneoverlegane, leiar og fagleg ansvarleg på legevakta og eit medlem frå leganes 

samarbeidsutval. 

 

Kommunens økonomiske engasjement 

Fordeling: 50% av kostnadane fordelast likt mellom partane og 50% av kostnadane delast etter antal 

innbyggjarar. 

 

Økonomi Budsjett og regnskap 

 

Vertskommune 

Notodden kommune 

 

3.5 Midt-Telemark Arbeidsgiverkontroll 
 

Ny avtale frå 01.01.2009. 

Avtala byggjer på prinsippvedtak i kommunestyra om å organisere sine interkommunale samarbeid etter 

kommunelova sine bestemmelsar om administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelova § 28 

bokstavane a, b, e, f, h, i, j og k. Avtala erstattar samarbeidsavtale inngått 10.10.1999. 

 

 2006 2012 2016 2018 

Ant årsverk/ansatte 1,65/2 3/3 3/3 3/3 

Økonomisk 

nettoramme 

534 000 839 000 952 000 1 234 000 
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Eigarar og eigardelar 

Samarbeidet om Midt-Telemark arbeidsgjevarkontroll omfattar Bø, Nome og Sauherad kommunar.  

Frå 2005 har det også vert samarbeid med kommunane Notodden, Tinn og Hjartdal.  

 

Formål 

Gjennomføre stadlege kontrollar av arbeidsgjevarane i regionen etter instruks for skatteoppkrevjarane, 

fastsatt av Skattedirektoratet med heimel i lov av betaling og innkrevjing av skatt § 56 nr 1. 

 

Styringsform og styringsorgan 

Fagråd: Torgeir Heiberg Larsen, Anne Guri Barskår og Harald Orekåsa. 

 

Avdelingsleiar: Gunn Jorun Kaasa 

 

Tenesteomfang og avgrensing 

Arbeidsgjevarkontroll og informasjonstiltak ovanfor næringsdrivande i kommunane. 

 

Kommunens økonomiske engasjement 

3 tilsette i 100% stilling i 2016.  

Fordeling: Bø 37,9%, Nome 35,8% og Sauherad 26,3%.  

Netto budsjett i 2014: kr. 12 132`. 

Netto budsjett i 2016: kr. 952 000 

Netto budsjett i 2017: kr. 1 076 000. 

 

Vertskommune 

Bø kommune 

 

3.6 Midt-Telemark Barnevern 
 

Ny avtale frå 01.11.2008. 

Avtala byggjer på prinsippvedtak i kommunestyra om å organisere sine interkommunale samarbeid etter 

kommunelovas bestemmelsar om administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28 

bokstavane a, b, e, f, h, i, j og k. Avtala erstattar vedtak i Sauherad kommunestyre frå 2003. 

 

 2006 2011 2016 

Ant årsverk/ansatte  14,2/15 16,5/21 

Økonomisk nettoramme   9.897.000 

 

Eigarar og eigardelar 

Samarbeidet om Midt-Telemark barneverntjeneste omfattar kommunane, Bø, Nome og Sauherad. 

 

Formål 

Utføre kommunane sine lovpålagte oppgåver etter barneverntenestelova. Kommunane sitt ansvar for 

førebyggjande barnevernstiltak jf. barneverntenestelova § 3-1 og §3-2, er unnateke. Midt-Telemark 

barnevernstjeneste har likevel som si oppgåve å bistå kommunane med fagkompetanse i det førebyggjande 

arbeidet. 

 

Styringsform og styringsorgan 

Fagråd: Beate Darrud (leiar) Ellem Moen, Tone Sissel Hübenbecker og Anne Storhaug 

 

Avdelingsleiar: Tone Sissel Hübenbecker 

 

Tenesteomfang og avgrensing 

Interkommunal verksemd. Kommunal barnevernsteneste for kommunane Bø, Nome og Sauherad. 

 

Kommunens økonomiske engasjement 

21 tilsette i 16,5 årsverk i 2016. 

Fordeling: antall barn 0 - 18 år pr 01.01.kvart år. 2018:  Bø 35,6%, Nome 38,9% og Sauherad 25,5%.  

Netto budsjett i 2014: kr. 9 098 000 

Netto budsjett i 2016: kr. 9 897 000 

Netto budsjett i 2018: kr. 12 977 000 
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Vertskommune 

Sauherad kommune 

 

Samarbeid etter 01.01.2020 

Kommunestyret vedtok 14.desember 2017 at det interkommunale samarbeidet om kommuneoverlege 

vidareførast som eit administrativt vertskommunesamarbeid mellom den nye kommunen i Midt-Telemark 

og Nome kommune etter 01.01.2020 dersom Nome ønskjer det. Det nye kommunen vil vere vertskommune 

og Nome er samarbeidskommune. 

 

3.7 Midt-Telemark Brann og redning 
 

Ny avtale frå 01.01.2009. 

Avtala byggjer på prinsippvedtak i kommunestyra om å organisere sine interkommunale samarbeid etter 

kommunelovas bestemmelsar om administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28 

bokstavane a, b, e, f, h, i, j og k. Avtala erstattar tidlegare avtaler om samarbeid om felles brann og 

redningsteneste i Midt-Telemark. 

 

 2006 2012 2016 

Ant årsverk/ansatte: 6 + 40 deltid 7 + 40 deltid 8 + 40 deltid 

Økonomisk nettoramme: 7031’ 10 465’ 13 133’ 

 

Eigarar og eigardelar 

Samarbeidet omfattar kommunane, Bø, Nome og Sauherad. Samarbeidet omfattar også feietenesta.  

 

Formål 

Utføre kommunane sine oppgåver etter Brannlova og vedtekter for Midt-Telemark Brann- og 

redningsteneste. 

 

Styringsform og styringsorgan 

Fagråd: Svein Ove Kåsa, Per Kristian Bjønnes, Joar Sættem, Gudmund Amundsen og Aslak Gilde. 

 

Brannsjef/avdelingsleiar: Svein Ove Kåsa 

 

Tenesteomfang og avgrensing 

Ansvar for brannberedskapen og brannførebyggande tiltak og tilsyn i Midt-Telemark. 

 

Kommunens økonomiske engasjement 

8 tilsette i 100% stilling  og 40 deltidsmannskap utan fast stillingsprosent i 2016.  

Faste fordeling:  Bø 30,1%, Nome 42,4% og Sauherad 27,5%.  

Netto budsjett i 2014: kr. 12 132 000 

Netto budsjett i 2016: kr. 13 133 000 

Netto budsjett i 2017: kr. 13 289 000 

Netto budsjett i 2018: kr. 13 980 000 

 

Vertskommune 

Nome kommune 

 

Samarbeid etter 01.01.2020 

Kommunestyret vedtok 11.desember 2017 at det interkommunale samarbeidet om brann og redning 

vidareførast som eit administrativt vertskommunesamarbeid mellom den nye kommunen i Midt-Telemark 

og Nome kommune etter 01.01.2020 dersom Nome ønskjer det. Nome kommune vil vere vertskommune og 

og den nye kommunen i Midt-Telemark er samarbeidskommune. 

 

3.8 Midt-Telemark IKT 
Etablert i 20014 

 



5/18 Referatsaker 26.02.2018 - 18/00173-1 Referatsaker 26.02.2018 : Eierskapsmelding

Eigarskapsmelding for Sauherad kommune 2018 - 2019 

 

45 

 

Samarbeidet skal organiserast som ein felles avdeling organisert etter kommunelova § 27 om 

interkommunalt samarbeid. 

 

 2007 2012 2016 

Ant årsverk/ansatte 6,5/7 8,5/9 10,5/11 + 2 lærlinger 

Økonomisk nettoramme 3 616 5 827 8 8820 

 

Eigarar og eigardelar 

Samarbeidet omfattar kommunane, Bø, Nome og Sauherad. 

 

Formål 

Formålet er å planlegge, utvikle og drifte dei tre kommunanes IKT-systemer så rasjonelt som mogleg. 

 

Styringsform og styringsorgan 

Fagstyre: Hanne Winberg (Bø) leiar, Mona Slaaen (Sauherad), Pål Vik (Nome), og Halvor Hvilen.(tilsettes 

representant) 

Dagleg leiar Øyvind Erikstein møter i styret 

 

IKT sjef/Avdelingsleiar: Øyvind Erikstein 

 

Tenesteomfang og avgrensing 

Kommunane i Bø, Nome og Sauherad samarbeider om all innkjøp, drift og vedlikehald av kommunanes 

tekniske anlegg og programvare knytt til informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Herunder også 

telefonisystema. 

 

Kommunens økonomiske engasjement 

11 tilsette i 10,5 årsverk og 2 lærlingar i 2016.  

Fordeling: Årsverk pr 01.01. kvart år.  2018:  Bø 35,2%, Nome 43,6% og Sauherad 21,2%. 

Netto budsjett i 2014: kr. 8 809 000 

Netto budsjett i 2016: kr. 8 820 000 

Netto budsjett i 2017: kr. 10 043 000 

Netto budsjett i 2018: kr. 10 304 000 

 

Vertskommune 

Bø kommune 

 

3.9 Midt-Telemark Landbrukskontor 
 

Etablert 20015. Ny avtale frå 01.01.2009. 

 

Avtala byggjer på prinsippvedtak i kommunestyra om å organisere sine interkommunale samarbeid etter 

kommunelovas bestemmelsar om administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovas § 28 

bokstavane a, b, e, f, i, j og k. Avtala erstattar tidlegare avtalar om samarbeid om felles landbruksforvaltning 

i Midt-Telemark. 

 

 2006 2011 2016 

Ant årsverk/ansatte 6,3/7 6,35/7 6,1*/8 

Økonomisk 

nettoramme 

3 616 5 827 8 820 

*I tillegg en prosjektleiar eksternt finansiert 

 

Eigarar og eigardelar 

Samarbeidet om Midt-Telemark landbrukskontor omfattar kommunane, Bø, Nome og Sauherad. 

 

Formål 

Utføre kommunane sine oppgåver etter viltlova, innlandsfiskelova, jord-, skog- og konsesjonslova og lov 

om motorferdsel i utmark. Samt bidra med landbruksfagleg kompetanse til bruk i kommunens 

arealforvaltning, arealplanlegging og landbruksbasert næringsutvikling. Ansvar for vaktordning veterinærar. 

 

Styringsform og styringsorgan 
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Har ingen fagråd. 

 

Landbrukssjef/Avdelingsleiar: Tora Skjerkholt Aarnes 

 

Tenesteomfang og avgrensing 

Sjå formål. 

 

Kommunens økonomiske engasjement 

8 tilsette i 6,1 årsverk i 2016.  

Fordeling: Landbrukskriteriet pr 01.07. kvart år. 2018:  Bø 30,2%, Nome 36,6% og Sauherad 33,2%. 

Netto budsjett i 2013: kr. 4 370 000 

Netto budsjett i 2016: kr. 4 602 000 

Netto budsjett i 2017: kr. 4 883 000 

Netto budsjett i 2018: kr 5 010 000 

 

Vertskommune 

Sauherad kommune 

 

Samarbeid etter 01.01.2020 

Kommunestyret vedtok 14.desember 2017 at det interkommunale samarbeidet innan landbruk vidareførast 

som eit administrativt vertskommunesamarbeid mellom den nye kommunen i Midt-Telemark og Nome 

kommune etter 01.01.2020 dersom Nome ønskjer det. Det nye kommunen vil vere vertskommune og Nome 

er samarbeidskommune.  

 

3.10 Midt-Telemark Pedagogisk-Psykologisk Teneste 
 

Ny avtale frå 01.01.2009. 

Avtala byggjer på prinsippvedtak i kommunestyra om å organisere sine interkommunale samarbeid etter 

kommunelovas bestemmelsar om administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28 

bokstavane a, b, e, f, h, i, j og k.  

 

 2008 2012 2016 

Ant årsverk/ansatte 12/12 11/11 10/10 

Økonomisk nettoramme 5.451.000 5.960.000 6.386.000 

 

Eigarar og eigardelar 

Samarbeidet omfattar kommunane Bø, Nome, Sauherad og Telemark fylkeskommune. 

 

Formål 

Formålet med avtalen er å ha ein PP-teneste som kan gje heilhetleg, langsiktig og tverrfagleg oppfølging 

overfor brukargruppene, uavhengig av om kommunen eller fylkeskommunen er ansvarleg for tenesta. 

Samarbeidet skal samle og styrke fagmiljøa, skape attraktive arbeidsplassar, og på denne måten heve 

kvaliteten på tilbodet som gjevast. 

 

Styringsform og styringsorgan 

Fagråd: Monika Bø (Sauherad), Beate H. Darrud (Bø), Tone Amundsen (Nome) og Elin Hovland frå dei 

tilsette. 

 

Avdelingsleiar: Unni Lunde Stub-Jakobsen 

 

Tenesteomfang og avgrensing 

Kommunane si pedagogiske psykologiske teneste for støtte til barnehagar, skular og vaksne som har behov 

for spesielle tiltak innafor pedagogisk- psykologisk område knytt til læring. 

 

Kommunens økonomiske engasjement 

10 tilsette i 100% stilling i 2016.  

Fordeling: Antall barn i skolealder GSI pr okt. 2018:  Bø 37,6%, Nome 39,7% og Sauherad 22,7%. 

Netto budsjett i 2014: kr. 6 308 000 

Netto budsjett i 2016: kr. 6 386 000 

Netto budsjett i 2017: kr. 6 742 000 
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Netto budsjett i 2018: kr. 7 667 000 

 

Vertskommune 

Sauherad kommune 

 

Samarbeid etter 01.01.2020 

Kommunestyret vedtok 11.desember 2017 at det interkommunale samarbeidet om Pedagogisk-psykologisk 

teneste (PPT) vidareførast som eit administrativt vertskommunesamarbeid mellom den nye kommunen i 

Midt-Telemark og Nome kommune etter 01.01.2020 dersom Nome ønskjer det. Det nye kommunen vil vere 

vertskommune og Nome er samarbeidskommune.  

 

3.11 Midt-Telemarkrådet 
 

Eigarar og eigardelar 

Midt-Telemarkrådet er eit fellesorgan for kommunane Bø, Nome og Sauherad og er organisert i henhold til 

kommunelovens § 27 om interkommunalt samarbeid og med eigne styre.  

 

 2006 2012 2016 2018 

Ant årsverk/ansatte 1/1 4/5 3/3 1/0,6 

Økonomisk nettoramme   783 000 803 000 

 

Formål 

Midt-Telemarkrådet skal: 

1. Arbeide for felles interesser overfor fylkeskommunane, fylkesmannen, stat og næringsliv. 

2. Arbeide for samordning og effektivisering av den kommunale tenesteytinga. 

3. Arbeide for utvikling av næringsliv og kulturliv i regionen. 

4. Profilere regionen som et attraktivt buområde og arbeidsmarknad. 

5. Arbeide for berekraftig utvikling i regionen i tråd med Fredrikstaderklæringen. 

 

Styringsform og styringsorgan 

Styret: Mette Haugholt , Olav Kasland (leiar), Bjørg Tveito Lundefaret, Per Simon Slettebø, Bjørn Magne 

Langkås, Torunn Brukåsa Kleiva, Åse Egeland, Bjørn G. Andersen. 

 

Regionrådssekretær: Otto Christian Dahl 

 

Tenesteomfang og avgrensing 

Koordinering av politisk og administrativt samarbeid i tråd med vedtekter og viljeserklæring. Finansiere og 

gjennomføre utviklingsprosjekt i Midt-Telemark. 

 

Kommunens økonomiske engasjement 

1 tilsett i sekretariatet i utgangen av 2017. Dei årlege utgiftane til drift av sekreteriatet, samt møteutgiftane 

til regionrådet og tinget, dekkast av dei tre kommunane. Halvparten dekkast likt, mens halvparten delast 

etter folketal.  

Fordeling: 2018: Bø 36,1%, Nome 34,7% og Sauherad 29,2%. 

 

Vertskommune 

Bø kommune 

 

3.12 Unge Talenter i Midt-Telemark 
 

Etablert frå 01.01.2016. 

Avtala byggjer på kommunelovas bestemmelsar om administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommunelovas § 28 bokstavane a, b, e, f, h, i, j og k. 

 

Eigarar og eigardelar 

Samarbeidet om Unge talentar i Midt-Telemark omfattar Bø, Nome og Sauherad kommunar. NAV stat er 

også ein samarbeidspartner. 

 

Formål 
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Det interkommunale samarbeidet i Unge Talenter i Midt-Telemark omfattar kommunanes oppgåver etter 

sosialtenestelova § 17. 

 

Styringsform og styringsorgan 

Leias av NAV Midt-Telemark. 

Avdelingsleiar: Arne Morten Berntzen 

 

Tenesteomfang og avgrensing 

Sjå formål. 

 

Kommunens økonomiske engasjement 

Netto driftskostnadar for Unge Talenter i Midt-Telemark fordelast på deltakarkommunane etter folketall pr. 

01.07. 

Fordeling i 2018: Bø: 36,1%, Nome: 38,8% og Sauherad: 25,1% 

Netto budsjett i 2017: kr. 1 021 000 

Netto budsjett i 2018: kr. 1 048 000 

 

Vertskommune 

Bø kommune 

 

3.13 NAV Midt-Telemark 
Avtale med verknad frå 01.01.18. 

 

Samarbeidsavtale om administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelova § 28-1 bokstav b. 

Det opprettast eit avdelingskontor i Nome kommune og NAV Midt-Telemark skal ha tilgang til 

kontor/kundemottak på kommunehuset i Sauherad. KS  sak i møte 16.11.17 

 

Eigarar og eigardelar 

Samarbeidet om NAV Midt-Telemark omfattar Bø, Sauherad og Nome kommunar. 

 

Formål 

Det interkommunale samarbeidet om NAV omfattar kommunanes oppgåver etter lov om sosiale tenester 

etter pålagt ansvar for å sørge for at personar som bur eller opphelder seg i kommunane tilbys råd, rettleiing 

 og ulike naudsynte sosiale ytelsar. 

 

Føremålet med avtala er å: 

 Legge forholda til rette for eit kostnadseffektivt og nyskapande tenesteområde 

 Legge forholda til rette for eit likeverdig samarbeid mellom deltakarkommunane 

 

 

Styringsform og styringsorgan 

Fagråd: Terje Kili (leiar) 

  

NAV leiar /Avdelingsleiar: Målfrid Nygård Laskemoen 

 

Tenesteomfang og avgrensing 

 

Kommunens økonomiske engasjement 

Vertskommunens kostnadar til personalkostnadar, hausleige og kontorkostnadar finansierast gjennom 

delbetaling frå deltakarkommunane. Betaling og avrekning skjer i tråd med rutinehandbok for Midt-

Telemark samarbeidande. 

 

Fordeling av kostnadar i 2018 til det interkommunale kontoret NAV Midt-Telemark baserast på ein 

berekning av faktiske kostnadar som den enkelte kommune inngår i samarbeidet med. Fordelingsnøkkel frå 

og med 2019 fastsettast seinare. 

 

Vertskommune 

Bø kommune 
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3.14 Telemarkskanalen Regionalpark 
Avtale med verknad frå 01.09.12. 

 

Samarbeidsavtale om administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelova § 27. 

Eigarane er Kviteseid, Nome, Notodden, Sauherad, Skien og Tokke kommunar, (dei seks kanalkommunane) 

Telemark fylkeskommune og Telemarkskanalen FKF. 

 

Dagleg leiar: Pål Kleffelgård 

 

Eigarar og eigardelar 

§ 9 Eiernes forpliktelser  

Eierne forplikter seg til å bidra med ressurser til regionalparken i form av: a. Fast økonomisk bidrag hvert 

år (jf. tabell nedenfor) Eiernes bidrag vil årlig bli justert etter konsumprisindeksen.                    

                                                 kr i 2012 

Fylkeskommunen   904 860  

Telemarkskanalen FKF  201 080  

Kviteseid kommune   201 080  

Nome kommune   301 620  

Notodden kommune   301 620  

Sauherad kommune   201 080  

Skien kommune   402 160  

Tokke kommune   201 080  

Sum             2 714 580  
*) Fylkesmannen er ikke eier, men har sagt seg åpen for tematisk samarbeid med et beløp tilsvarende Nome og 

Notodden kommuner. 

 

Formål 

Formålet med Telemarkskanalen regionalpark er å øke området sin attraktivitet som reisemål og boplass, 

og å få til vekst og utvikling i næringslivet gjennom å foredle de særpregede ressursene knyttet til 

Telemarkskanalen og kanallandskapet.   

 

§ 4 Styret  

Telemarkskanalen regionalpark ledes av et styre med 8 medlemmer.  

Valg av styret foregår slik:  

Hver av eierne velger to representanter til styret for en fireårsperiode innen 31. desember etter 

kommunestyre- og fylkestingsvalg . Hver eier velger én av hvert kjønn. En av de valgte fra hver eier blir 

fast styremedlem, den andre blir vararepresentant. Eierne kan innstille på hvem de ønsker som fast 

representant.  

 

I valgåret veljer årsmøtet for regionalparkens ein valgkomité bestående av tre personer som sett saman eit 

nytt styre med mål om å få ei god fordeling når det gjeld politiske parti og kjønn. Styret konstituerar seg 

selv med leiar og nestleiar.  

 

Styret i Telemarkskanalen Regionalpark (vald for 2015 -2019) 

 

Tokke:   Tone Sofie Dale Solvang.   Vara: Kjell-Magne Grave. 

Sauherad:  Mette Haugholt      Vara:  Arne Petter Akseth 

Nome: Bjørg Tveito Lundefaret    Vara: Hans Gunnerud Jørgensen 

Kviteseid:  Tarjei Gjelstad     Vara: Tarjei Draugedal 

Skien:  Signy Gjærum     Vara: Tom Rasmussen  

Notodden:  Roger Heimdal    Vara: Notodden har ikkje oppnevnt ny vara etter at Åslaug 

Sem Jacobsen ble innvalgt på Stortinget og trakk seg som vara.  

Telemarkskanalen FKF:  Steinar Arntzen Vara: Agnar Waldemarsen  

Telemark fylkeskommune:  Torhild Jensen  Vara: Veslemøy Wåle 

 

 

Generalforsamling i Telemarkskanalen Regionalpark 

 

Består av ordførarane samt styreleder i kanalforetaket 

Mette Haugholt – Sauherad 

Gry Fuglestveit Bløchlinger - Notodden 
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Hedda Foss Five—Skien 

Bjørg Tveito Lundefaret – Nome 

Tarjei Gjelstad – Kviteseid 

Jarand Felland – Tokke 

Svein Tore Løkslid – Telemark fylkeskommune 

Terje Riis Johansen – Telemarkskanalen FKF 

 

Kommunens eigarinteresse er av samfunnsmessig karakter ( kulturhistorisk verdi). 

 

 

3.14 Interkommunalt samarbeid for Sauherad kommune, samla oversikt 
 

3.14.1 Felles kommunale tenester etter kommunelova § 28 
 

 Midt-Telemark Arbeidsgiverkontroll  

 Midt-Telemark Brann og redning 

 Midt-Telemark Landbruk 

 Midt-Telemark Barnevern 

 Midt-Telemark Pedagogisk-Psykologisk teneste 

 Midt-Telemark kommuneoverlege 

 Notodden interkommunale legevakt 

 Miljøretta helsevern – Miljøhygienisk avd. 

 Incestsenteret SMISO (avtale 4/12-17) 

 Overgrepsmottaket i Telemark  

 Unge Talenter i Midt-Telemark 

 Krisesenteret i Telemark    K-sak 48/15 

 NAV Midt-Telemark 

 

3.14.2 Felles kommunale tenester etter kommunelova § 27 
 

 Midt-Telemark IKT 

 Midt-Telemarkrådet 

 IUA Telemark (Interkommunalt utval mot akutt forureining i Telemark. Bamble er 

kontorkommune – K.sak 22/13) 

 Alarmsentralen 110 – Telemark 

 Telemarkskanalen Regionalpark 

 

3.14.3 Kommunalt samarbeid 
 

 Avtale om kommunalt augeblikkelig hjelp døgntilbod i Bø og Sauherad kommunar 

 Avtale om fastlege i Midt-Telemark (K-sak 55/13 i møte 14.10.13) 

 Samhandlingskoordinator – 60% frå 01.01.13 og samarbeid med Midt-Øst Telemark og STHF 

 Planforum 

 Interkommunal plan for kulturminne Bø og Sauherad (K-sak 130/16 i møte 8.12.16) 

 Barnehage – avtale om tilsyn 

 Innkjøpssamarbeid – 8 kommunar i Telemark 

 Personalnettverk 

 HMS-fagstyret 

 IKT-samarbeid (felles system) 

 Arkivsamarbeid (felles forum) 

 Web-gruppe (felles system – heimeside) 

 Kulturskulesamarbeid (avtalar om kjøp, sal, tilsetting og løn ifht. lærarar) 

 Katalogen Kunst og kunsthandverk i Midt-Telemark (fast årleg tiltak som gjeng på omgang) 
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3.14.4 Interkommunale selskap (IKS) 
 

 Telemark kommunerevisjon IKS 

 Telemark kontrollutvalgssekreteriat IKS 

 Interkommunalt Arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) 

 Midt-Telemark Næringsfond IKS 

 

3.14.5 Aksjeselskap saman med ein eller fleire kommunar 
 

 Visit Bø AS 

 Midt-Telemark Energi AS 

 Midt-Telemark Kraft AS 

 Midt-Telemark Næringsfond AS 

 Midt-Telemark Næringspark AS 

 IRMAT AS 

 Norsk Bane AS 

 RV36 Telemark AS 

 Norsjøkraft AS 

 Norsjø kammermusikkfest AS 

 

3.15 Andre Samarbeid 

3.15.1 Stiftelsen Evju Bygdetun 
• Organisasjonsnummer: 969 414 505 

Stifta 1975 

Organisasjonsform: Stifting 

Registrert i Frivillighetsregisteret. 

 

Kontaktperson: Ingeborg Jorid Vale 

 

Drivarstiftelsen Evju Bygdetun ble etablert i 1975 som resultat av eit arbeid Sauherad kommune og Evjus 

Legat hadde gjort for å ta vare på bygningar, gjenstandar og anna tradisjon som var særmerkt for Sauherad. 

Stiftelsen Evju Bygdetun står som juridisk eigar av museets bygningar og gjenstandar.  

 

Formål 

a) Å forvalte stiftelsens midler herunder den faste eiendom Hørtemoane skog og Evju gnr.88 bnr. 14 og 

Evjuskogen bnr. 23 i Sauherad kommune. 

b) Å gjera stiftelsens midlar mest muleg inntektsbringande etter reglar for forsvarleg forvaltning av 

legatmidlar. 

c) Bebyggelsen på garden med høveleg tomt omkring skal søkast utnytta til eit levande bygdetun for 

bygda. Stiftelsen skal søke og oppnå dette i samarbeid med det beståande Bygdetunlag eller andre 

interesserte lag og organisasjonar. Stiftelsesstyrat skal vera kontrollerande organ slik at anlegget blir bruka 

best muleg etter sine muligheter og i tråd med legatstiftarens intensjonar. 

d) Alt inventar og utstyr skal også brukast til beste for bygdetunet så langt det høver og det skal 

registrerast og katalogiserast som vanleg for slike samlingar. Melodisamlinga skal overførast i ekstra kopi 

på lydband og inngå i samlinga. 

DRIFT: Garden skal etter statuttene vera eit levande bygdetun  med mål om å ta vare på og vidareutvikle  

gardskulturen gjennom aktivt bruk. Selskapet er eit gardsbruk i Sauherad kommune. På garden blir det 

dyrka korn som leverast til FK kornforretning.  

Evju Bygdetun arrangerar utstillingar, kurs, konsertar, foredrag, aktivitetsdagar og matdagar. Etter 

årstidene har skuleklasser faste undervisningsdagar på Bygdetunet med ulike aktivitetar i samband med 

gardsdrift og lokal kulturhistorie innan Den kulturelle skolesekken.  Fleire interessegrupper brukar ulike 

lokaler til faste aktivitetar kvar veke gjennom året. Vi tek imot grupper til omvisning og servering heile året 

og leiger ut lokala til møter og feiringar. 

 

Organisering. 

Stiftelsen Evju Bygdetun er ansvarleg for all drift på garden og bygdetunet. Museumstyrar i 70% stilling er 

tilsett og lønna av Sauherad kommune. Museumstyraren har nært samarbeid med administrasjonen og faste 

undervisningsdagar for fleire klassetrinn (2.4.6.8.) ved Sauherad barne- og ungdomsskole med kulturarv i 
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Den kulturelle skolesekken. Museumsstyraren samarbeider også med det det frivillige kulturnettverket i 

Sauherad om arrangementer og utstillingar gjennom året. På Evju Bygdetun er det fleire interessegrupper 

og aktive arbeidsgrupper med dugnadsfolk som utfører ulikt arbeid i samråd med styret. 

Sauherad kommunale kulturskole samarbeider med Evju Bygdetun og Nes nasjonale dansarring om 

opplæring i folkedans/tradisjonsdans der undervisninga er lagt til bygdetunet. Dette er nytt 

satsningsområde i Sauherad kulturskole. 

Sauherad lokalhistoriske arkiv : Sauherad kommunestyre har handsama vedtekter om at dette ansvaret er 

lagt til Stiftelsen Evju Bygdetun. Sauherad kommune har oppnevnt ein representant til styret, Torhild 

Knutson med varerepresentantane Arne Petter Akseth og Erik Søndergaard. 

 

Samarbeid med Sauherad kommune 

Interkommunal kommunedelplan for kulturminne for Bø og Sauherad 

 

Under pkt 3.3. Arkiv, bibliotek og museum  (K-Sak 130/16 i møte 08.12.2016) 

   Hovudmål  

  Kommunane skal legge til rette for at privatarkiv, foto og gjenstandar vert sikra og formidla for framtidige 

generasjonar. 

  

Strategiar 

- Bidra til at drift ved Evju Bygdetun, Bø Museum og dei lokalhistoriske arkiva vert opprettheldt på 

minimum dagens nivå. 

- Vere ein aktiv samarbeidspartnar for musea og dei lokalhistoriske arkiva, når det gjeld undervisning, 

tradisjonsformidling og opplevingar. 

-  Legge til rette for frivillige sitt arbeid med kartlegging og digitalisering av nyare tids kulturminner. 

 

Kommunens økonomiske engasjement 

Årleg nyttast ein 70 % stilling frå Sauherad kulturskule som musumstyrar / kulturformidlar. 

 

3.16.2 Telemark interkommunale næringsfond 
Eigarar og eigarandelar 

Selskapet er eigd av Telemark fylkeskommune og 14 kommunar i Telemark. Fondskapitalen er 5 300 300 

kr.  

 

Formål § 3 

Fondet er oppretta med hovudformål å ha forutsigbar finansiering av generell reiselivsmarkedsføring av 

Telemark, og til drift og utvikling av Telemarkskanalen. Dessutan skal fondet medverke til næringsutvikling 

i fylket ved å delfinansiere fellestiltak og prosjekter med verknad for heile fylket eller deler av fylket, og 

som har regional betyding. Inntil 40% gis som tilskott til Telemark reiselivsråd for generell 

reiselivsprofilering av Telemark, og inntil 30% som tilskott til drift og utvikling av Telemarkskanalen. 

Resten av tilskuddsmidlene skal nyttes til delfinansiering av utviklingsprosjekt av inntil 3 års varighet. Det 

kan ytes tilskudd med inntil 50% kostnadsrammen. Ordningen opprettes som en tilskuddsordning for 

utviklingsprosjekt og åpner for søknader frå deltakende kommuner på www.regionalforvaltning.no.  

Midlene kan ikkje nyttes til direkte bedriftsretta støtte. 

 

Styringsform og styringsorgan 

Styret skal ha 6 medlemar med personlege varamedlemar. KS Telemark oppnemner 3 medlemar med leiar, 

som representantar for kommunane. Fylkeskommunen oppnemner dei tre andre medlemane. Funksjonstida i 

styret fylgjer valperioden (4 år). (2015-2019) 

 

Styreleiar: Bjørg Tveito Lundefaret 

Styremedlemar: Lise Wiik, Rine Negård, Hans Edvard Askjer, Anne Karin Hansen og Olav Seltveit Urbø. 

 

Varamedlemar: Audun Darrud, Mette Haugholt, Jostein Gjærum, Ida Riis-Johansen, Maja Foss Five og 

Kathrine Sætre Evensen. 

 

 

Kommunens økonomiske engasjement 

Årleg driftstilskot. 
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Del IV Stiftelsar 
  

4.1 Generelt om bustadstiftingane i Bø og Sauherad 
 

Kommunane Bø og Sauherad vil slå seg saman frå 1.1.2020. Dei to stiftingane som gjeld utleigebustader har 

formål som liknar på kvarandre. Når kommunane Bø og Sauherad vert lagt ned 1.1.2020 må Midt-Telemark 

kommune velje medlemmar til styret i dei to stiftingane. 

I tida fram mot 1.1.2020 bør fellesnemnda ta stilling til korleis kommunen skal velje styre i stiftingane. Et 

slikt val vil gå føre seg etter at kommunestyret i Midt-Telemark kommune er konstituert i oktober 2019. Det 

er mogleg å velje dei sama personane inn i begge styra for å få til ein lik styring av desse i den nye 

kommunen. Alternativt kan det takast et initiativ til samanslåing av stiftingane. 

Dersom fellesnemnda ynskjer å slå saman stiftingane bør fellesnenda fatte eit vedtak om dette og gi ei 

tilråding til kommunestyra i Bø og Sauherad. Etter eit eventuelt vedtak i kommunestyra bør det settast i 

gang arbeid for samanslåing. Det er stiftingane sjølv som søker om samanslåing med ei uttale frå opprettaren 

(kommunestyret). 

 

4.2 Sauherad boligstiftelse 
 

Organisasjonsnummer: 956 399 114 

Stifta: 1989 

Nettside: 

 

Dagleg leiar: Kjell Arne Lunde 

 

Formål 

Sauherad boligstiftelse er en selveid institusjon opprettet av Sauherad kommune. Stiftelsen 

har som formål å skaffe kommunen tilgang til boliger (eventuelt servicebygg) for 

tidsbegrenset utleie uten eget økonomisk formål. Stiftelsen skal være et redskap i 

gjennomføring av kommunens boligpolitikk og kan i den sammenheng ta på seg oppgaver 

utover det nevnte formålet så lenge det ikke er til skade for stiftelsens kapital og formål. 

Stiftelsen kan løse sine oppgaver gjennom egen drift eller ved etablering av egne selskaper. 

Boligene skaffes ved oppføring eller erverv, og leies ut uten innskott eller lån fra leietakeren. 
Eierstruktur og styring 

Stiftelsen er opprettet av Sauherad kommune og ledes av et styre som utpekes av kommunestyret. Stiftelsens 

virksomhet reguleres i lov om stiftelser med vedtekter. 

I tillegg til styreleder Hans Sundsvalen består styret av nestleder Kjetil Nyhus, styremedlemmene Mona 

Slaaen, Marit Richards Omdal, Kristine von Hirsch. I tillegg er det varamedlemmer. 

Virksomheten revideres av Telemark kommunerevisjon 

Det er inngått en forvaltning, drifts- og vedlikeholdsavtale med Bø kommunale Eigedomsselskap. Stiftelsen 

jobber spesielt med tilpasning til Midt-Telemark kommune. Vedtektsendring når det gjelder formål i 

samsvar med kommunens behov er aktuelle tema. 

Enkelte leietakere har mulighet til å kjøpe sin leilighet etter flere års botid. Dette kartlegges i samarbeid med 

kommunen (fra leie til eie). Enkelte eiendommer kan seksjoneres og selges. 

 

Økonomi 
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Av hensyn til vedlikeholdsetterslep - som er delvis utført i 2017 - har stiftelsen noe anstrengt økonomi 

likviditetsmessig. Dette er løst gjennom refinansiering. 

Hele porteføljen ble verdivurdert av Årnes Bygg og Takst i 2016. Verdien ble satt til kr 35 mill. Total 

lånegjeld utgjør ca 23,4 mill. for hele porteføljen. Tilskudd pr 31.12.17 utgjør ca 4,7 mill. Tilskuddet må 

tilbakebetales ved salg dersom eiendommen er beheftet med tilskudd. 

 

Eiendomsmasse og vedlikehold 

Eiendom adresse Sted Type Boenheter 

    

Nordagutuveien 661 Nordagutu 
Hor 
tomannsbolig 2 

Sundsmoenvegen 2A og 
2B Nordagutu Vert tomann 2 
Sundsmoenvegen 4A og 
4B Nordagutu Vert tomann 2 
Sundsmoenvegen 6A og 
6B Nordagutu Vert tomann 2 

Bakvegen 16 Nordagutu Flermannsbolig 3 

Haugenjordet 1A,1B,1C,1D Gvarv Flermannsbolig 4 

Håtveitvegen 3A, 3B Gvarv Flermannsbolig 2 

Sjøbuhaugveien 4 Gvarv 
Hor 
tomannsbolig 2 

Sjøbuhaugveien 2 Gvarv Flermannsbolig 6 

Åsvegen 13 og 13 A Gvarv 
Hor 
tomannsbolig 2 

Åsvegen 15 og 15 A Gvarv 
Hor 
tomannsbolig 2 

Åsvegen 17 og 17 A Gvarv Vert tomann 2 

Åsvegen 19 og 19 A Gvarv Vert tomann 2 

Åsenvegen 19 Bodareal Gvarv 
 

0 

Tangenveien 8 Gvarv Enebolig 1 

Åsvegen 3 Gvarv Tomannsbolig 2 

Gamlegata 4 C og 4 D Gvarv Firemannsbolig 2 

Holmenveien 18 Gvarv Enebolig 1 

Homenveien 32 A *) Gvarv 
Enebolig i 
rekke 1 

Homenveien 32 B Gvarv 
Enebolig i 
rekke 1 

    Sum     41 
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Eiendomsmassen består av flere eldre bygg som bærer preg av manglende vedlikehold over tid. Det er utført 

strakstiltak i 2017 for å gjøre alle boenhetene trygge (brannvarsling, elektro, lufting, fuktskader mv).  Styret 

har vedtatt å utføre vedlikeholdsetterslep også i 2018. For å kunne finansiere dette, er det refinansiert flere 

smålån og høynet gjelden med ca kr 2 mill. 

Styret har besluttet å selge noen eiendommer som ikke er beheftet med tilskudd. Dette for å etablere en varig 

bedre økonomi i stiftelsen. Kommunens behov vil bli dekket ved å etablere nye boenheter i nyere 

leilighetsbygg. 

Stiftelsen har i dag eiendommer på Gvarv og Nordagutu. Ved revitalisering av porteføljen, vil også andre 

tettsteder i kommunen bli vurdert. 

 

 

Stiftinga har 20 bygg med 41 husvære. 

 

Styringsform og styringsorgan 

Stiftinga blir leia av eit politisk og administrativt oppnemnt styre og dagleg leiar står for drifta av stiftinga. 

Stiftelsen skal ha eit styre med leiar, 5 styremedlemar og like mange varamedlemar. Leiar og 3 

styremedlemar med varamedlemar veljast av Kommunestyret. Tenestetida for leiar og styret følgjer 

valperioden og er på 4 år. (2015 – 2019) 

 

Medlemar    Varamedlemar 

Styreleiar: Hans Sundsvalen     Tom Sverre Aasland 

Nestleiar: Kjetil Nyhus  Karen Lis Hildrum 

Kristine Hirsh Hellstad  Gunnar Kaasa 

Marit R Omdal     

Mona Slaaen    Hans Erik Utne 

      

4.3 Stiftelsen for utleigebustader i Bø kommune  
 

Organisasjonsnummer: 956 914 221 

Stifta: 04.01.1990 

Nettside: www.bkeselskap.no  

 

Dagleg leiar: Helge Hallingby 

 

Bakgrunn og formål: 

Stiftelsen ble opprettet av Bø kommune med formål å kjøpe, bygge og drifte boliger til dekning av særskilte 

boligbehov i og for Bø kommune. 

 

Eierstruktur og styring: 

Stiftelsen er opprettet av Bø kommune, men er etter stiftelsesloven en selvstendig og selveiende virksomhet 

som ledes av et styre utpekt av kommunestyret i Bø kommune (4 stk, inkl styreleder) og eldrerådet i 

kommunen (1 stk). 

Daglig leder og styre, styrer virksomheten etter lov om stiftelser, vedtektene og elles andre lover og/eller 

forskrifter som regulerer virksomheten. 

 

I tillegg til styreleder Eivind Eckbo består styret i dag av Ingebjørg Ø. Nordbø (nestleder), Arvid Hagen, 

Kristin Kleppen og Anne Løhaugen (eldrerådets repr.) 

 

Virksomheten revideres av Telemark kommunerevisjon. 

 

Styringsform og styringsorgan 

Stiftinga blir leia av eit profesjonelt styre og den daglege drifta utøvast av Bø kommunale eigedomsselskap 

AS. Stiftelsen skal skal ha eit styre med leiar, 4 styremedlemar og like mange varamedlemar. Leiar og 3 

styremedlemar med varamedlemar veljast av Kommunestyret. Eit medlem med varamedlem veljast av 

Eldrerådet. Tenestetida for leiar og styret følgjer valperioden og er på 4 år. 

 

Styreleiar: Eivind Eckbo 

Nestleiar: Ingebjørg Nordbø 

Styremedlem: Arvid Hagen 

Styremedlem: Kristin Kleppen 
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Styremedlem: Anne Løhaugen  varamedlem: Johannes Rogdaberg 

 

Varamedlemar: 

1.Olav Lahus 

2.Bente Klokkehaug 

3.Ellen Schrumpf 

4.Halvor Heldal 

 

Eiendomsmasse og vedlikehold 

 

Type Namn/Adresse Innhald 

Omsorgsbustader eldre Lektorvegen 12-16 Kontor og 18 bueiningar 

Bufellesskap psykisk helse Hågålia 

Gamleveg 72-76 

Fellesdel og 8 bueiningar 

Bufellesskap 

utviklingshemma 

Solbakken 

Gamleveg 110 - 112 

Fellesdel, 5 bueiningar til 

utleige og 3 kommunale 

avlastningseiningar 

Rusomsorg Glenna 

Seljordvegen 192 

Eit bustadhus med 2 separate 

bueiningar 

Flyktningar Gvarvvegen 25 Eit bustadhus med 2 separate 

bueiningar og eit bygg med 4 

små bueiningar 

Bustadhus Gamleveg 51 Stor bustadeiegom (2 da.) 

 

Boligene fremstår i dag som godt vedlikeholdt. 

 

Økonomi 

Stiftelsen har sunn økonomi og god likviditet. Resultatene de siste tre årene er som følger: 
Tabell 1- Beløp i hele 1000 

Sum driftinntekter 2016 2015 2014 

Sum driftsinntekter 4 537 4 298 4 485 

Driftsresultat 1 028 453 1 300 

Resultat før skatt 704 142 949 

Sum eiendeler 33 779 34 234 35 585 

Egenkapitalandei i % 24,8 22,4 21,1 

Valuttakode NOK NOK NOK 

 

 

4.4 Stiftelsen Sauherad Samtun 
 

Organisasjonsnummer: 939 128 522 

Stifta: 17.09.1984 

Nettside: www.samtun.no 

 

Dagleg leiar: Anna Kuhlefelt 

 

Stiftelsen Sauherad Samtun blei stifta av Telemark fylkeskommune og alle kommunane i Telemark i 1984. 

Stiftelsen er ein offentleg ideell stiftelse. 

 

Formål 

Stiftelsens føremål er å dyktiggjere stoffmisbrukarar til eit sjølvstendig liv utan rusmisbruk. Det er 

stiftelsens oppgåve å gjere elevane praktisk, teoretisk og haldningsmessig i stand til å forvalte sine 

moglegheiter  i samsvar med den enkeltes forutsetningar. Ansvarleggjering skjer gjennom deltakelse, krav, 

arbeid, disiplin og langsiktige målsettingar.  

 

Stiftelsen har hatt ulike offentlege samarbeidspartnarar fram til 2004 da behandling av rusmiddelavhengige 

blei ein del av spesialisthelsetenesta. Da overtok Samtun AS, eit heileigd aksjeselskap av Stiftelsen 

Sauherad Samtun, driveransvaret. 
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Styringsform og styringsorgan 

Styret veljast av stifterne og har følgjande samansetning: 

 

Styreleiar: Tone Elisabeth Berge Hansen 

Nestleiar: Kari Vala 

Styremedlem: Ole Henrik Lia 

 

Varamedlemar: Marit Richards Omdal, Elin Nordbø og Mette Sanden. 
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ENDELIG TILSYNSRAPPORT 
 

 

 

Kommunen som barnehagemyndighet 

 
- Kommunen sine virkemiddel for å sørge for 

regelverketterlevelse, jf. barnehageloven § 8 

- Kommunens tilsyn med barnehagene, jf. barnehageloven § 16 

- Barnehagemyndighetens håndtering av regelverket om styrer jf. 

barnehageloven § 17  
 

 

 

 

Sauherad kommune  

 
Stedlig tilsyn 30.10.17 
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1. Innledning  
Fylkesmannen har i perioden fra 5.9.2017 til dags dato gjennomført tilsyn med Sauherad 

kommune som barnehagemyndighet. 

  

Tilsynet avdekket brudd på regelverket. Tilsynsrapporten er foreløpig og er å se på som et 

forhåndsvarsel etter forvaltningsloven § 16. Konklusjonen bygger på kildemateriale i innsendt 

dokumentasjon og informasjon mottatt på tilsynsdagen og tar utgangspunkt i status på det 

tidspunktet som tilsynet er gjennomført.  

 

Sauherad kommune har besluttet å slå seg sammen med Bø kommune og bli en kommune 

f.o.m. 1.1. 2020. Barnehagesektoren er allerede organisatorisk sammenslått og har fått felles 

kommunalsjef fra august 2017. Det har vært samarbeid på barnehageområdet tidligere også 

bl.a. på tilsyn.  

 

2. Sammendrag 

Tilsynsrapporten gir ikke en helhetsvurdering av barnehagemyndigheten. Rapporten 

omhandler bare resultat knyttet til tema som er valgt og på det tidspunktet tilsynet er 

gjennomført. Når det gjelder metode for tilsyn etter barnehageloven har 

Utdanningsdirektoratet utarbeidet egen håndbok som Fylkesmannen skal benytte. Håndboka 

ligger på Utdanningsdirektoratets nettsider. 

 

2.1. Tema  

Det er gjennomført tilsyn med tema: 

Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven § 8 

Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven § 16 

Styrer, jf. barnehagelova § 17 

 

2.2. Formål med tilsynet 

Det overordnede målet med tilsynet er å styrke kommunens rolle som barnehagemyndighet. 

Gjennom tilsynet ønsker Fylkesmannen å sette søkelys på barnehagemyndighetens ansvar for 

å sikre etterlevelse av kravene i barnehageloven, både for kommunen som 

barnehagemyndighet, og for den enkelte barnehage. Gjennom kontroll av kommunen skal 

eventuell lovstridig praksis avdekkes og rettes opp. 

  

Fylkesmannen legger barnehageloven med forskrifter til grunn ved tilsyn med kommunen 

som barnehagemyndighet. I tillegg skal Barnekonvensjonen sikre at barnehagetilbudet er til 

beste for barnet og skal ha grunnleggende prioritet. Artikkel 3 i konvensjonen er tydelig på at 

til beste for barn skal komme først, og skal være grunnleggende i alle tiltak og vedtak som 

gjelder barn.  

Kommunens myndighetsoppgaver er regulert i barnehageloven kap. IV 

”Barnehagemyndighetens generelle oppgaver”. Dette innebærer blant annet at kommunen 

skal veilede og kontrollere at barnehagene blir drevet etter gjeldende regelverk jf. 

barnehageloven § 8. 

  

 

2.3.Gjennomføring  

Tilsynet med Sauherad kommune ble åpnet i varselbrev 5.9.2017. Tilsynet tar utgangspunkt i 

situasjonen på barnehageområdet i Sauherad kommune på tilsynstidspunktet. 
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Sauherad kommune har til to barnehager, begge private. Hver barnehagene er organiserte med 

ett hovedhus og en «satelittavdeling», og hver barnehage har en styrer. I Sauherad kommune 

er det kommunalsjef som har ansvaret for barnehagene og som er delegert 

myndighetsansvaret. I administrasjonen i Sauherad kommune er det to pedagogiske 

konsulenter, begge i deltidsstillinger. De pedagogiske konsulentene står for gjennomføringen 

av noen myndighetsoppgaver. Kommunen har barnehagefaglig kompetanse i 

administrasjonen. 

  

Tilsynet er utført ved gjennomgang av innhentet dokumentasjon og intervju. Det er 

gjennomført intervju med kommunalsjef, pedagogiske konsulenter og to daglige ledere fra 

barnehagene. 

 

2.4. Status på rapporten og vegen videre 

I denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for retting av lovbrudd som er avdekket under 

tilsynet. Fristen er 1.3.18. 

 

Dersom lovbrudd ikke er rettet innen fristen, vil Fylkesmannen i Telemark vedta pålegg om 

retting med hjemmel i kommuneloven § 60 d. 

 

3. Om tilsynet med Sauherad kommune 

  

3.1. Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet  

Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven § 9 

første ledd. Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet er tilsyn med de 

lovpålagte oppgavene til kommunen, jf. kommunelova § 60 b. 

  

Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet er utøving av myndighet og 

skjer i samsvar med reglene i forvaltningsretten. Tilsynet skal være preget av åpenhet, 

likebehandling, skal kunne etterprøves og skal gjennomføres på en effektiv måte. I de 

tilfellene der Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, blir dette sett 

på som brudd på regelverket, uavhengig av om det er barnehagelova eller forskrift til 

barnehageloven som er brutt. 

 

3.2. Tema for tilsyn  

Tilsynet skal undersøke om kommunen utfører de oppgavene den er pålagt som 

barnehagemyndighet, jf. barnehageloven §§ 8, 16 og 17  

-Kommunen skal påse at barnehagene drives i samsvar med lovkrav, jf. barnehageloven § 8 

-Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven § 16 

-Kommunens håndtering av regelverket om styrer, jf. barnehageloven § 17 

 

Kommunen som barnehagemyndighet har fått som oppgave å påse at alle barnehagene i 

kommunen, både kommunale og private, drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. 

barnehageloven § 8. Kommunen skal påse at barnehagetilbudet og driften er i samsvar med 

barnehageloven, ved hjelp av virkemidlene godkjenning, veiledning og tilsyn. 

 

3.2.1. Veiledning 

Kommunen som barnehagemyndighet skal gjennom bruk av veiledning gi en oversikt over 

hva barnehageloven med forskrifter krever og hva som må gjøres for å få barnehagedriften i 

samsvar med denne. Barnehagemyndighetens ansvar for å veilede etter § 8, gjelder i forhold 

til barnehageloven med forskrifter, dvs. de samfunnskravene og forventningene til 

verdigrunnlag, rammevilkår, arbeidsmåter og innhold som ligger i regelverket. 



5/18 Referatsaker 26.02.2018 - 18/00173-1 Referatsaker 26.02.2018 : Endelig tilsynsrapport etter tilsyn med Sauherad kommune som barnehagemyndighet 2017

5 
 

  

Målet med veiledning er at barnehageeier endrer på forhold som kan føre til pålegg om retting 

av uforsvarlig eller ulovlige forhold. Reglene krever en viss kontinuitet i oppfølgingen. 

  

3.2.2. Tilsyn 

Kommunens ansvar for å føre tilsyn er nærmere regulert i barnehageloven § 16. 

Barnehageloven gir ingen regler for hvordan eller hvor ofte tilsyn skal gjennomføres. Tilsyn 

er likevel en viktig del av kommunens ansvar for å påse at barnehagene drives i samsvar med 

gjeldende regelverk. Kommunen skal selv vurdere behov for tilsyn ut fra lokale forhold og 

risikovurderinger. Dersom kommunen gjennomfører tilsyn er dette myndighetsutøvelse og 

forvaltningsretten må ivaretas. Dette innebærer bl.a. at skal det skrives en rapport, og 

tilsynsobjektet skal informeres om innholdet i rapporten. 

 

3.2.3 Styrer 

Hver barnehage skal ha en forsvarlig ledelse og en daglig leder. Styreren er en sentral person 

for barnehagens virksomhet og har en nøkkelrolle når det gjelder initiativ, tiltak og oppfølging 

av alle sider ved driften. Barnehagemyndighetens ansvar er å påse at barnehagen har en 

forsvarlig ledelse med rett utdanning og nødvendig kompetanse til å ta det ansvaret og gjøre 

de oppgavene loven pålegger.  

 

3.3. Om gjennomføringen av tilsynet  

Tilsyn med Sauherad kommune ble åpnet gjennom brev 5.9.17. Kommunen er pålagt å legge 

fram dokumentasjon for Fylkesmannen med hjemmel i kommuneloven § 60 c.  

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på gransking av skriftlig 

dokumentasjon fra kommunen, intervju og informasjon fra kommunen på kommunens 

hjemmesider. 

 

Følgende dokumenter inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet: 

1. Delegasjonsreglement 

2. Organisasjonskart 

3. Årshjul kommunalt tilsyn 2017 

4. Plan tilsyn – barnehagene i Sauherad 2017-2018 

5. Oversikt – Barnehagene i Sauherad 

6. Veiledningsprogram Midt-Telemark 

7. Tilsynsrapport etter skriftlig tilsyn 2017 

8. Metodehåndbok tilsyn 

9. Alle dokumenter knyttet til stedlig tilsyn med Gvarv barnehage 2015/2016 

10. Tilsyn etter barnehageloven § 17 – egenvurderingsskjema 

11. Egenvurderingsskjema Reflex 

12. Årsmeldinger fra barnehagene pr 15.12.2016 

13. Bemanningsplaner fra barnehagene 

14. Oversikt over barnegrupper i barnehagene 

 

Det ble gjennomført stedlig tilsyn 30.10.17 og avholdt sluttmøte 14.11.17. 

Disse ble intervjuet tilsynsdagen: 

Daglig leder Heidi Brekke Rasmussen 

Daglig leder Christina Slåtta Olsen 

Pedagogisk konsulent Anne-Berit Juve 

Pedagogisk konsulent Jorunn Lindgren Wighus 

Kommunalsjef Beate Darrud 
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4. Kommunens ansvar 
 

4.1. Rettslig krav § 8 kommunen som barnehagemyndighet 

§ 8 Kommunen sitt ansvar, første ledd: 

«Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at 

barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.» 

 

Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal sikre et helhetlig barnehagetilbud 

med god kvalitet tilpasset lokale forhold og behov. Kommunen skal gi veiledning og påse at 

barnehagene blir drevet i samsvar med gjeldende regelverk. Barnehagemyndigheten har et 

overordnet ansvar for å sikre at barna får et godt og forsvarlig barnehagetilbud, jf. 

barnehageloven § 8 første ledd. Barnehagetilbudet må samsvare med lokale forhold og 

prioriteringer, samtidig som nasjonale føringer skal tas hensyn til, jf. barnehageloven § 8 

andre ledd. 

 

§ 16 Tilsyn:  

«Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om 

retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige 

virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke 

lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten». 

 

Kommunen som barnehagemyndighet fører tilsyn med kommunale og private barnehager for 

å sikre at de blir drevet etter gjeldende regelverk og har en forsvarlig drift. Tilsyn etter 

barnehageloven omfatter alle krav stilt i lov og forskrifter. Tilsyn er en sentral oppgave som 

kommunen utfører kontinuerlig. Tilsynet omhandler kontroll av lovlighet og veiledning av 

barnehagene. Kommunen som barnehagemyndighet vurderer om barnehagen er drevet etter 

barnehageloven og om barnehagetilbudet er forsvarlig. Kommunen kan gi pålegg om retting 

av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter, 

jf. barnehageloven § 16, generelle merknader. 

 

For å påse regelverketterlevelse med tilsyn som virkemiddel, må barnehagemyndigheten 

vurdere forholdene i barnehagen opp mot aktuelle lovkrav og konkludere på om forholdene i 

barnehagen er i tråd med barnehageloven. Det skal skrives rapport etter tilsyn som inneholder 

vurderinger og konklusjon av funnene uansett om en finner lovbrudd eller ikke. Dersom det 

blir gitt pålegg om retting av ulovlige eller uforsvarlige forhold, må kommunen følge opp. 

Forvaltningsmessige prinsipper må følges.  Bl.a. må vedtak om lukking av brudd på 

regelverket inneholde tidsfrist. Dersom fristen for å rette pålegg ikke blir overholdt, kan 

tilsynsmyndigheten vedta tidsbegrenset stenging med ny frist for retting. Viser det seg at 

pålegget ikke kan rettes kan tilsynsmyndigheten vedta varig stenging av virksomheten. 
 

Kommunens tilsyn er utøving av offentlig myndighet. Utøving må skje i samsvar med 

forvaltningsrettslige prinsipp om likebehandling og forsvarlig drift. 

Et pålegg om retting og stenging er enkeltvedtak etter forvaltningslova § 2 b, med klagerett til 

Fylkesmannen. 

 

§ 17 Styrer: 

 «Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. 

Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som førskolelærer eller annen 

høgskoleutdanning som gir barnehagefaglig og pedagogisk kompetanse.» 
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Hovedregelen er at barnehagen skal ha en daglig leder – en styrer.  

 

Det står i forarbeidene (Ot.prp. nr. 72 (2004-2005) til lova at begrepet ”hver barnehage” er en 

lokal enhet som driv pedagogisk virksomhet for barn under opplæringspliktig alder. 

 

I forarbeidene (Ot.prp. nr. 72 (2004-2005) til loven og i Veileder om kravene til pedagogisk 

bemanning i barnehageloven med forskrifter, står det at styrerfunksjonen kan sammenfattes i 

fire hovedoppgaver: 

• lede pedagogisk virksomhet 

• utøve personalansvar 

• utføre administrative oppgaver 

• samhandling med den kommunale barnehagemyndigheten 

 

Selv om hovedregelen er at hver barnehage skal ha en styrer, åpner reglene for styrerressursen 

for en viss fleksibilitet ved organiseringen av den daglige ledelsen i den enkelte barnehage. 

Det går fram av forarbeidene til barnehageloven, Ot.prp. nr. 72 (2004-2005) at det kan i 

enkelte tilfeller være behov for at flere barnehager samler sine styreressurser, for eksempel i 

et lederteam. En slik samordning må ikke føre til en reduksjon av styrerressursene for den 

enkelte barnehage. Det blir videre lagt til grunn at det må være en hensiktsmessig avstand 

mellom barnehagene, at styrerteamet skal ha daglig kontakt og oppfølging av hver barnehage 

og at forskriftsfestet norm for pedagogisk bemanning blir overholdt. Forutsetningen er at den 

pedagogiske og administrative ledelsen i barnehagen ligger innenfor den 

forsvarlighetsnormen som følger av barnehageloven § 17 første ledd. 

 

4.2. Fylkesmannens undersøkelser  

Fylkesmannen har undersøkt om kommunen som barnehagemyndighet, gjennom aktiv 

veiledning og/eller tilsyn, påser at barnehagene blir drevet i samsvar med gjeldende regelverk 

jf. barnehageloven § 8. 

  

Fylkesmannen har mottatt egenvurderingsskjemaer og dokumentasjon fra Sauherad 

kommune. Fylkesmannen har og annen informasjon om kommunen blant annet gjennom 

BASIL, rapportering på barnehageloven § 12a, kompetanseplaner o. a.  Dette, sammen med 

intervju er grunnlaget for Fylkesmannens vurderinger. Vi har undersøkt innlevert 

dokumentasjon og kontrollert den opp mot krav fastsatt i barnehageloven. 

  

Vurderinger og konklusjoner i rapporten bygger på kontrollspørsmålene som er utarbeidet av 

Utdanningsdirektoratet. 

  

4.3. Fylkesmannens vurdering 

Fylkesmannen har vurdert om barnehagemyndigheten gjennom bruk av virkemidlene 

veiledning og tilsyn, påser at barnehagene blir drevet i samsvar med gjeldende regelverk. 

  

I. Har kommunen oversikt over barnehager de skal gi veiledning og føre tilsyn med?  

 

For å oppfylle ansvaret som barnehagemyndigheten har om påse regelverksetterlevelse i 

barnehagene, er et av minstekravene at barnehagemyndigheten har kjennskap til hvilke 

barnehager som er i kommunen. Uten kjennskap til barnehagene, kan ikke kommunen som 

barnehagemyndighet oppfylle sin plikt etter forutsetningene.  

 



5/18 Referatsaker 26.02.2018 - 18/00173-1 Referatsaker 26.02.2018 : Endelig tilsynsrapport etter tilsyn med Sauherad kommune som barnehagemyndighet 2017

8 
 

Sauherad kommune har to private barnehager. Det er ingen offentlige barnehager i Sauherad. 

Kommunalsjefen er barnehagemyndighet. I administrasjonen arbeider det to pedagogisk 

konsulenter med barnehagesaker. Kommunen har god oversikt over bemanning, barnegrupper 

og barnetall i den enkelte barnehage. Barnehagene rapporterer årlig i BASIL. I intervju med 

styrerne kommer det fram at de har god kontakt med barnehagemyndigheten. 

 

Konklusjon: Barnehagemyndigheten har god oversikt over barnehagene de skal veilede og 

føre tilsyn med. 

 

II. Har kommunen oversikt over hvilke lovkrav kommunen fører tilsyn med? 

 

For å oppfylle ansvaret som barnehagemyndighet om å påse regeletterlevelse i barnehagene, 

må kommunen ha oversikt over hvilke lovkrav den veileder om og fører tilsyn med. Dersom 

det er deler av lovverket barnehagemyndigheten ikke kjenner til, vil kommunen ikke kunne 

oppfylle sin plikt til påse regelverksetterlevelse av aktuelt regelverk på barnehagenivå. 

 

Barnehagemyndigheten i Sauherad har utarbeidet plan for tilsyn med barnehagene. Planen 

inkluderer metode for tilsyn, skjema for utfylling i ulike faser av tilsynet, samt mal for 

tilsynsrapport. Fylkesmannen får opplyst at dette skal revideres. En tar utgangspunkt i 

Utdanningsdirektoratets metodehåndbok for tilsyn. I tillegg har Sauherad kommune utarbeidet 

et årshjul hvor aktuelle og sentrale lovkrav er omfattet og tiltak fastsatt. 

 

Konklusjon: Barnehagemyndigheten har oversikt over lovkrav de fører tilsyn med.  

 

III. Har kommunen tilstrekkelig kunnskap om barnehagene til å vurdere behovet for   

veiledning og tilsyn? 

 

Plikten å påse regeletterlevelse på barnehagenivå, innebærer både aktiviteter til å vurdere 

risiko for brudd på regelverket, og plikt til å bruke virkemidlene sine slik at 

barnehagemyndigheten kan påse regeletterlevelse. Kontrollspørsmålet omhandler plikten til å 

vurdere risiko for brudd på regelverket. For å gjøre dette, må barnehagemyndigheten ha en 

viss kjennskap til regeletterlevelse på barnehagenivå. Uten informasjon, kan kommunen som 

barnehagemyndighet verken vurdere risiko for brudd på regelverket, eller hvilket behov 

barnehagene har for veiledning eller tilsyn. 

 

Sauherad kommune har utarbeidet og følger et årshjul for kommunikasjon, tilsyn, veiledning 

og risikovurdering. Det inneholder faste møter og ulike temaer er fastsatt. Barnehagene er 

kjent med og deltar i dette systemet gjennom de faste møtene med barnehagemyndigheten. Vi 

får opplyst at det foregår ulike typer rapporteringer fra barnehagene til 

barnehagemyndigheten. Det blir gjennomført sektormøter med styrere og daglige ledere både 

fra Bø og Sauherad en gang i måneden. Møtene inneholder saker fra kommunen og inkludere 

også fellessaker med skolesektoren.  Kommunalsjefen er ansvarlig for møteinnkalling og 

sakliste. Det blir skrevet referat fra møtene. Det er i tillegg tett kontakt mellom 

barnehagelederne og pedagogisk konsulent, både formell og uformell. 
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Konklusjon: Gjennom årsrapport i BASIL, annen intern rapportering, møter, årshjul, formell 

og uformell kontakt innhenter barnehagemyndigheten informasjon fra barnehagene om 

hvordan de etterlever reglene i barnehageloven med forskrifter. Vi vurderer at kommunen har 

tilstrekkelig kunnskap om barnehagene til å vurdere behovet for veiledning og tilsyn. 
 

IV. Bruker kommunen denne kunnskapen til å vurdere behovet for veiledning og 

tilsyn? 

 

På bakgrunn av informasjon om regeletterlevelse på barnehagenivå, skal 

barnehagemyndigheten vurdere behovet for veiledning og tilsyn. Dette innebærer å kartlegge 

risiko for regelverksbrudd ved bruk av kilder som sier noe om regeletterlevelse (jf. spørsmål 

III). Videre må det også vurderes hvilke virkemiddel som er egnet for å påse regeletterlevelse. 

Dersom barnehagemyndigheten ikke bruker informasjon om regeletterlevelse på 

barnehagenivå, vil heller ikke temaene som blir valgt for tilsyn og veiledning, være i tråd med 

de faktiske behovene. Dette vil igjen føre til at kommunen ikke sikrer regelverketterlevelse ved 

gjennomføring av tilsyn og veiledning, jf. § 8. 

 

Barnehagemyndigheten i Sauherad godkjenner årsmeldinger fra barnehagene i BASIL. Før 

godkjenningen er det en prosess med informasjon og veiledning. Kommunen har gjennom 

ulike andre rapporteringer god oversikt over bemanning, barn og barnegrupper i barnehagene. 

Kommunens årshjul for tilsyn er godt egnet til å få kunnskap og for å benytte denne 

kunnskapen til å vurdere veiledning og tilsyn. Barnehagemyndighetens stedlige og skriftlige 

tilsynsmetoder og aktiviteter er under revisjon.  

Sauherad kommune har god oversikt over barnehagetilbudet. Det er god dialog med 

barnehagene. Barnehagemyndigheten har system for kartlegging og oppdatering gjennom 

årshjulet og dette, sammen med møter og rapporteringer, danner grunnlag for valg av 

veiledning og/eller tilsyn som metode. På denne måten skaffer barnehagemyndigheten seg 

kunnskap til å vurdere behovet for veiledning og/eller tilsyn. 

 

Konklusjon: Barnehagemyndigheten brukar kunnskapen til å vurdere behovet for veiledning 

og tilsyn. 

 

V. Gjennomfører kommunen rettleiing og/eller tilsyn som svarer til behovet? 

 

Behovet for veiledning og tilsyn er omtalt i kontrollspørsmål III og IV. Disse spørsmålene 

handler om at kommunen som barnehagemyndighet skaffer seg tilstrekkelig kunnskap om 

barnehagene og på bakgrunn av dette vurderer virkemiddel. Dersom disse to trinnene blir 

gjennomført, vil kommunen ha et bilde av hvor regelverketterlevelse eventuelt er mangelfull 

(risikovurdering). På bakgrunn av denne informasjonen, må barnehagemyndigheten bruke 

virkemidlene sine (veiledning og tilsyn). Dersom ikke virkemidlene blir brukt i tråd med det 

behovet som er kartlagt, oppfyller ikke kommunen som barnehagemyndighet plikten til å påse  

regelverketterlevelse, jf. § 8. 

Intervju med barnehagemyndigheten viser at de har god kontakt med de daglige lederne noe 

de bekrefter. Kontakten barnehagemyndigheten har med barnehagene er dialog, e-post og i de 

faste møtene. Kommunen forklarer at aktivitetene i årshjulet i praksis er å se på som 
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informasjonsinnhenting, tilsyn og veiledning. Også dette blir bekreftet av de daglige lederne. 

Kommunen vurderer det som viktig å «forebygge» i forhold til regelverksetterlevelse og 

oppgir dette som noe av hovedformålet med å arbeide bevisst med årshjulet. Eksempler på 

hvordan dette fungerer er at det er satt opp tema: Taushetsplikt og politiattest. Før møtet må 

barnehagene sende inn etterspurt dokumentasjon, barnehagemyndigheten bruker denne 

dokumentasjonen til å danne seg et blide av situasjonen på dette regelverksområdet. Hvis 

mangler kan en etterspørre ytterligere, korrigere, veilede, før en møtes for en grundig 

gjennomgang av regelverket.  

Fylkesmannen har mottatt dokumentasjon fra siste stedlig tilsyn med barnehagene. Dette ble 

avsluttet med en tilsynsrapport datert januar 2016. Her er det varslet en revisjon av 

tilsynsmetodikk. I 2017 er det gjennomført et skriftlig tilsyn. Dette ble utført som en 

elektronisk spørreundersøkelse, men gjennomført med varsel og avsluttet med tilsynsrapport 

fra myndighetenes side. Spørsmålene som ble stilt i det skriftlige tilsynet var på ingen måte 

egnet til å avdekke lovbrudd etter barnehageloven. Fylkesmannen sitter igjen med et inntrykk 

av at dette var en utprøving av en måte å gjennomføre et skriftlig tilsyn på.  

 

Konklusjon: Fylkesmannen finner det godtgjort at kommunen gjennom sine system 

gjennomfører veiledning og tilsyn som svarer til behovet. 

  

VI. Er kommunens veiledning og tilsyn basert på rett lovforståelse av lovgrunnlaget? 

 

For at kommunen som barnehagemyndighet skal oppfylle sin plikt til påse  

regelverketterlevelse, må kommunen sørge for å ha rett forståelse av regelverket. Det gjelder 

også når det blir gitt pålegg om retting av ulovlige forhold, jf. §16. 

 

Barnehagemyndigheten viser gjennom årshjulet og møtereferat at lovkrav i barnehageloven 

blir gjennomgått. Barnehagemyndigheten deltar på Fylkesmannen 

kontaktmøter/regelverksmøter, bruker Utdanningsdirektoratets informasjon aktivt og opptrer 

sikker på regelverksforståelsen. 

 

Konklusjon: Fylkesmannen finn det godtgjort at rettleiing og/eller tilsyn er basert på rett 

lovforståelse av lovgrunnlaget. 

 

VII. Vurderer og konkluderer kommunen på lovlig/ ikke lovlig i tilsynet og blir 

vurderinger og konklusjoner i tilsynet formidlet skriftlig til tilsynsobjektet? 

 

For å påse regelverketterlevelse med tilsyn som virkemiddel, må barnehagemyndigheten 

vurdere forholdene i barnehagen opp mot aktuelle lovkrav og konkludere på om forholdene i 

barnehagen er i tråd med barnehagelova. Barnehagen har gjennom forvaltningsrettens 

ulovfestede prinsipp om god forvaltningsskikk krav på å få vite hvilke vurderinger som er 

gjort i tilsynet, og hvilken konklusjon barnehagemyndigheten landet på. Dette må gjøres 

skriftlig. Videre har kommunen som barnehagemyndighet plikt til å påse 

regleverketterlevelse. Der kommunen fatter vedtak om pålegg må vurderinger og 

konklusjoner om brudd på regelverket bli formidlet skriftlig til barnehagene. Dette for å sikre 
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at brudd på regelverket blir rettet. For at tilsyn som virkemiddel skal ha det resultat at 

kommunen påser regelverketterlevelse, må barnehagene rette opp aktuelle brudd på 

regelverket. Barnehageloven legger opp til at barnehagemyndigheten har en valgfrihet knyttet 

til bruk av pålegg ved ulovlige forhold i barnehager, jf. § 16 anna ledd. Da må 

barnehagemyndigheten bruke veiledning som virkemiddel. Dersom brudd på regelverket ikke 

blir rettet, stå ukorrigert, ser ikke barnehagemyndigheten til at barnehagen har 

regeletterleving jf. § 8. 

 

Sauherad kommune har lite dagsaktuell skriftlig dokumentasjon å vise til når det gjelder dette. 

Barnehagemyndigheten sier i egenvurderingen at de ser at de har mangler i tilsynsrutinene 

knyttet til det forvaltningsmessige, bl.a. opplysninger om klageadgang ved vedtak om pålegg. 

Fylkesmannen kan si seg enige i den vurderingen. Vi bygger på tilsynet fra 2016, skriftlig 

tilsyn i 2017 og dokumentet Tilsyn – Barnehagene i Sauherad 2017-2018. Konkret både i 

tilsynsrapporten fra 2016 og rapporten etter skriftlig tilsyn i 2017 ser vi mangler i det 

kommunen påpeker. Det kan se ut som tilsynsrapport-malen kan være til hinder for at 

utfyllende og nødvendige vurderinger framkommer slik at tilsynsobjektet kan nyttiggjøre seg 

dette for eksempel i sitt videre kvalitetsarbeid eller ved lovbrudd, muligheten til å forstå hva 

som er galt og hvordan en eventuelt kan rette feilen. Fylkesmannen er i intervjuene informert 

om at det i tilsynsmetodikken som foreligger er inkludert en muntlig gjennomgang av 

tilsynsrapporten. 

 

Konklusjon: Begrensede vurderinger og konklusjoner blir formidlet skriftlig til 

tilsynsobjektene gjennom en tilsynsrapport. Sauherad kommune vurderer og konkluderer på 

lovlig / ikke lovlig i tilsynet. Sauherad kommune har ikke en praksis i tilsynsarbeidet som 

sikrer at forvaltningsmessige prinsipper blir ivaretatt. 

 

4.4. Rettslig krav § 17 Styrer 

Det følger av barnehageloven § 17 første og andre ledd: 

«Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. 

Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som førskolelærer eller annen 

høgskoleutdanning som gir barnehagefaglig og pedagogisk kompetanse.» 

 

Hovedregelen er at barnehagen skal ha en daglig leder – en styrer.  

 

Det står i forarbeidene (Ot.prp. nr. 72 (2004-2005) til loven at begrepet ”hver barnehage” er 

en lokal enhet som driver pedagogisk virksomhet for barn under opplæringspliktig alder. 

 

 

Daglig ledelse 

Med begrepet «daglig ledelse» er det av betydning hvilke oppgaver som er lagt til styrer som 

leder av barnehagen. Styrer representerer barnehagens eier. Styreren har ansvar for å lede den 

samlede personalgruppen. Styreren skal sørge for at det samlede pedagogteamet arbeider på 

en måte som gir alle barnehagens barn de beste utviklingsmulighetene. Styreren skal sørge for 

at samarbeidet med barnehagens personale og andre institusjoner og instanser fungerer bra. 
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Styreren har også ansvar for at rammeplanen med intensjoner nedfeller seg både i årsplanen 

og barnehagens hverdag. 

 

I forarbeidene (Ot.prp. nr. 72 (2004-2005) til loven og i Veileder om kravene til pedagogisk 

bemanning i barnehageloven med forskrifter, står det at styrerfunksjonen kan sammenfattes i 

fire hovedoppgaver: 

• lede pedagogisk virksomhet 

• utøve personalansvar 

• utføre administrative oppgaver 

• samhandling med den kommunale barnehagemyndigheten 

 

Styreren må i tillegg være tilgjengelig for alle foreldrene. Det går fram av Ot.prp. nr. 72 

(2004-2005) at det som er sagt om styrerens oppgaver tilsier at han/hun daglig bør være mest 

mulig til stede i barnehagen. Tidligere forarbeider til loven, reelle hensyn og 

høringsinstansenes syn peker til sammen helt entydig i retning av at hver lokale enhet må ha 

en styrer. 

 

Lederskap 

Det framgår av forarbeidene til loven, Ot.prp. nr. 72 (2004-2005), at barnehagens styrer er 

leder av hele barnehagen, stor eller liten. Lederskap dreier seg om: 

• å ta ansvar for at barnehagens mål og rammer er klarlagt 

• at det utvikles en felles forståelse av målene blant medarbeiderne og for de resultatene 

som bør oppnås 

• at resultatene følges opp slik at en på en best mulig måte sikrer å oppnå målene 

• at en initierer og gjennomfører nødvendige endringsprosesser slik at en på en bedre 

måte kan møte barna og foreldrenes behov 

 

Styrerressurs 

Det framgår av merknader til forskrift om pedagogisk bemanning § 2 at en må sette av 

tilstrekkelige ressurser til styrerstillingen. Dimensjonering må skje på bakgrunn av: 

• en konkret vurdering av oppgavene som skal løses 

• barnehagens samlede ressurser 

• brukernes behov 

 

Departementets tolking i brev av 2001: «Normen for pedagogisk bemanning skal overholdes. 

Det vil si at pedagogisk leder(e) ikke skal tas ut av sitt arbeid i barnegruppene for å utføre 

styreroppgaver.” 

 

Geografisk plassering 

Det står i merknadene fra Ot.prp. nr. 72 (2004 – 2005) til § 17: 

«Ved vurdering må det legges vekt på virksomhetens størrelse etter sammenslåing, geografisk 

plassering i forhold til hverandre og tilgangen på kvalifisert personale». 
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I brev av 14.02.13 « Ledelse og organisering av skoler og barnehager» uttaler 

Utdanningsdirektoratet i tilfeller av godkjenning av barnehager med flere adskilte avdelinger: 

«Utdanningsdirektoratet mener at jo større geografisk avstand det er mellom barnehagene, 

desto mer taler det for at styrerressursen svekkes og at det ikke kan åpnes for en slik 

ordning.» Videre skriver Utdanningsdirektoratet at « Dersom barnehagens bygningsmasse 

ligger forholdsvis tett, taler dette for å anse bygningsmassen som én barnehage. Når 

barnehagens bygninger er adskilt, for eksempel ved at det er mer enn noen minutters 

gangavstand mellom bygningene, vil dette i hovedsak måtte anses som flere selvstendige 

barnehager hvor det må søkes om godkjenning for hver enkelt.» 

 

Samling av styrerressursen  

Selv om hovedregelen er at hver barnehage skal ha en styrer, åpner reglene for styrerressursen 

for en viss fleksibilitet ved organiseringen av den daglige ledelsen i den enkelte barnehage. 

Det framgår av forarbeidene til barnehageloven, Ot.prp. nr. 72 (2004-2005) at det kan i 

enkelte tilfeller være behov for at flere barnehager samler sine styreressurser, for eksempel i 

et lederteam. En slik samordning må ikke føre til en reduksjon av styrerressursene for den 

enkelte barnehage. Det blir videre lagt til grunn at det må være en hensiktsmessig avstand 

mellom barnehagene, at styrerteamet kan ha daglig kontakt og oppfølging av hver barnehage 

og at den forskriftsfestede norm for pedagogisk bemanning blir overholdt.  

 

Videre står det presisert i Ot.prp. nr. 72 (2004-2005) at «Kommunen må ved godkjenning og 

tilsyn foreta en totalvurdering av hvorvidt de barnehager som velger å samordne sine 

styrerressurser oppfyller kravene som stilles til barnehagedrift i loven.» 

Forutsetningen er at den pedagogiske og administrative ledelsen i barnehagen ligger innenfor 

den forsvarlighetsnormen som følger av barnehageloven § 17 første ledd. 

 

Barnehagens størrelse, lokalenes geografiske plassering i forhold til hverandre og tilgangen på 

kvalifisert personale vil ha mye å si. Dersom virksomheten blir for stor eller dersom 

virksomhetens ulike deler ligger langt fra hverandre, vil styrer vanskelig kunne utføre de 

oppgavene han/hun er tillagt etter loven.  

 

Rent unntaksvis kan det være positivt at flere små barnehager organiseres sammen som en 

felles virksomhet med en styrer. Også her må barnehagemyndigheten ved godkjenning og 

tilsyn vurdere om den samlede virksomheten oppfyller barnehagelovens krav, vurderinger 

som tilsvarer forhold som beskrevet for lederteam. 

 

At barnehagen har en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse er et ansvar som påhviler 

eier av barnehagen, jf. barnehageloven § 7. Kommunen som lokal barnehagemyndighet har 

likevel et ansvar for å påse at barnehageeier holder seg innenfor regelverket, jf. §§ 8 og 16. 

Kommunen må ved godkjenning og tilsyn foreta en totalvurdering av om de barnehagene som 

velger å samordne styrerressurser fortsatt oppfyller kravene som stilles til barnehagedrift i 

barnehageloven. Barnehagemyndigheten har derfor et overordnet ansvar for å påse at kravene 

i § 17 er oppfylt.  
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Dette innebærer at kommunen som lokal barnehagemyndighet og tilsynsmyndighet må foreta 

en totalvurdering av om de barnehagene som velger å samordne styrerressursen oppfyller 

barnehagelovas krav. 

 

4.5. Fylkesmannens undersøkelser og vurdering  

I Sauherad kommune har en privat barnehageeier to barnehager. Hver barnehage består av to 

hus adskilt med henholdsvis 6 km og 12 km. Hver barnehage har en styrer/daglig leder som 

skal ivareta begge husene. Dette er ikke i tråd med hovedregelen i barnehageloven og krever 

således en særlig oppmerksomhet fra barnehagemyndigheten. En slik samordning må ikke 

føre til en reduksjon av styrerressursene for den enkelte barnehagen. Det blir videre lagt til 

grunn at det må være en hensiktsmessig avstand mellom barnehagene, at styrer kan ha daglig 

kontakt og oppfølging av hver barnehage og at den forskriftsfestede norm for pedagogisk 

bemanning er oppfylt.  

 

Da disse barnehagene søkte om godkjenning for å starte drift i 2013 ble det fra 

barnehagemyndighetens side veiledet om regelverket på bakgrunn av eiers forslag til å 

organisere ledelsen i barnehagene. I godkjenningsprosessen gjorde barnehagemyndigheten 

grundige vurderinger av lovligheten av dette ut fra de opplysninger som forelå og kom fram 

til at denne organiseringen var akseptabel og innenfor gjeldende regelverk.   

Fylkesmannen har i tilsynet etterspurt hvordan barnehagemyndigheten kontrollerer at dette 

unntaket etter barnehageloven til enhver tid er innenfor regelverket og om de vurderinger som 

ble gjort ved godkjenningen oppfylles. Vi får opplyst at den tette kontakten, de 

rapporteringsrutinene som er innarbeidet, omfanget av-/fraværet av henvendelser om ledelse i 

barnehagene og at personalet i barnehagen ( jf barnehageloven §§ 18 og 19 ) var tema i 

tilsynet i 2016. Det er ikke framlagt noen dokumentasjon på at barnehagemyndigheten har 

ført tilsyn etter barnehagelovens § 17 eller at det er dokumentert kontroll på annen måte. 

 

Fylkesmannen tar ikke stilling til om ordningen er lovlig eller ikke. Kommunen som 

barnehagemyndighet må gjøre en vurdering av om barnehagene oppfyller de krav som 

barnehageloven stiller til daglig ledelse. Praktisering av unntak fra hovedregelen krever 

kontroll. 

 

Fylkesmannens konklusjon: Barnehagemyndigheten påser ikke regelverksetterlevelse når det 

gjelder barnehageloven § 17.  

 

5. Fylkesmannens konklusjon  

Sauherad kommune har god oversikt over barnehagetilbudet. Det er god dialog med 

barnehagene. Kommunen har gjennom god kontakt, årlig rapportering i BASIL og annen 

rapportering god oversikt over bemanning i barnehagene. 

 

Sauherad kommune har utarbeidet årshjul for tilsyn. Dette er et verktøy som gir svært positiv 

effekt med tanke på veiledning på regelverk, forebygging av lovbrudd, grunnlag for 

risikoanalyser og tiltak og aktiviteter som fremmer to-veis kommunikasjon mellom 

barnehagemyndigheten og barnehagene. De formelle tilsynsdokumentene vi har blitt forelagt 
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inneholder åpenbare mangler. Barnehagemyndigheten er inne i en prosess med å revidere 

tilsynsmetodikken. 

 

Det er barnehageeier i Sauherad som organiserer ledelsen i barnehagene på en måte som ikke 

er i tråd med hovedregelen i barnehageloven § 17. Fylkesmannen mener at en praksis som 

ikke er i tråd med hovedregelen i barnehageloven krever særskilt oppmerksomhet. 

Sauherad kommune som barnehagemyndighet kan ikke dokumentere en aktiv rolle når det 

gjelder denne ordninga. Fylkesmannen vurderer at barnehagemyndigheten ikke påser 

regelverksetterlevelse på dette området. 

6. Kommunens frist for retting av brudd på regelverket  

Fylkesmannen har i kapitlene 4.3 til og med 4.6 konstatert lovbrudd. I denne rapporten gis 

Sauherad kommune frist til å rette forholdet, jf. kommuneloven § 60 d. 

 

Frist for retting er 1.3.18. Kommunen må innen denne datoen sende Fylkesmannen en 

erklæring om at det ulovlige forholdet er rettet og en redegjørelse om hvordan lovbruddet er 

rettet. 

 

Dersom forholdet ikke rettes innen den fastsatte rettefristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg 

om retting. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og vil kunne 

påklages i henhold til forvaltningslovens regler for dette, jf. forvaltningsloven kapittel VI. 

 

Følgende pålegg er aktuelle å vedta etter utløp av rettefristen i denne rapporten: 

 

1. Sauherad kommune skal påse at barnehagene i kommunen etterlever kravene i 

barnehageloven, jf. §§ 8 og 16. 

 

Korreksjonspunkt: Pålegget innebærer at 

a) Sauherad kommune som barnehagemyndighet må følge forvaltningsloven og de 

generelle, forvaltningsmessige prinsipper som gjelder ved myndighetsutøvelse. 

b) Sauherad kommune som barnehagemyndighet må bruke de virkemidlene de har 

etter barnehageloven til å påse at barnehagenes praksis er i tråd med § 17 i 

barnehageloven. Kommunen må i sine vurderinger legge til grunn riktig 

lovforståelse.  

 

 

6. Kommunens frist til å rette brudd på regelverket. 

Som omtalt i kapittel 5 ovenfor er kommunen gitt frist for å rette de ulovlige forholdene som er 

konstatert i denne rapporten. 

Frist for tilbakemelding er 1.3.18. 

Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18. 
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Arkivsak-dok. 18/00180-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 26.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt i møte 26.02.2018 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
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Arkivsak-dok. 17/03425-18 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 26.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport del 1-  Midt-Telemark 

barnevernssamarbeid  - Sauherad kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Sauherad kontrollutvalg tar forvaltningsrevisjonsrapport del 1 Midt-Telemark barnevern – 

økonomistyring og saksbehandling til orientering.  

 

Innstilling til kommunestyret:  

Sauherad, Bø og Nome bør i felleskap avtale rutiner som sikrer at Midt-Telemark barneverntjeneste  

 har realistiske budsjett,  

 rapporterer på budsjett og økonomi slik kommuneloven krever, og  

 har hensiktsmessige fordelingsnøkler.  

 

Sauherad, Bø og Nome bør hver for seg  

 sikre at kommunens budsjett for administrasjon av barnevernstjenesten og for 

barnevernstiltak er realistiske.  

 

Sauherad som vertskommune bør  

 sikre at barnevernstjenestens budsjettforslag er realistiske og at regnskap blir riktig ført, 
fordelt og rapportert,  

 sikre at barnevernstjenestens rapportering til samarbeidskommunene om utgifter til 

barnevernstiltak er korrekt,  

 etablere internkontroll som sikrer at kommunen utfører oppgavene i samsvar med 
barnevernloven, og  

 etablere ytterligere tiltak for å sikre at barneverntjenesten utfører sine arbeidsoppgaver i 

samsvar med barnevernloven.  
 

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig plan for tiltak som settes i gang for å 

følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger i utvalgets septembermøte 2018. Senest i kontrollutvalgets 

første møte i 2019 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om hvordan vedtaket og 

rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette arbeidet har gitt.  
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Bakgrunn for saken: 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Sauherad i sak 17/17. Kontrollutvalgene i Bø og 

Nome har vedtatt i hhv. sak 17/17 og sak 11/17 at de ønsker å delta i forvaltningsrevisjonen om barnevern 

og forebyggende arbeid for barn og unge. Forvaltningsrevisjonen gjennomføres som to delprosjekt. Dette 

er første delrapport. Den andre delrapporten skal handle om kommunenes arbeid med forebyggende 

innsats for barn og unge og om meldingsplikten. Forslag til plan for forvaltningsrevisjonen ble presentert 

på felles møte for kontrollutvalgene for Sauherad, Bø og Nome 29. mars 2017. 
 

 

Saksopplysninger: 
Denne forvaltningsrevisjonen handler om følgende problemstillinger:  

Ressurser og økonomi  

 Hvordan er ressurssituasjonen i barnevernstjenesten?  

 Har barnevernstjenesten god økonomistyring?  

 

Saksbehandling og tiltak  

 I hvilken grad sikrer barnevernstjenesten at saksbehandlingen er i samsvar med gjeldende 

regelverk?  

 I hvilken grad følger barnevernet opp barn med tiltak? 

 

Midt-Telemark barnevernstjeneste er organisert som et administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven § 28-1 b. Sauherad er vertskommune og Bø og Nome er deltakerkommuner. Å inngå 

administrativt vertskommune-samarbeid innebærer at deltakerkommunene delegerer til 

vertskommunens administrasjon å utføre de oppgaver og trekke avgjørelser i de typer saker som 

inngår i samarbeidsavtalen. 
 

§ 28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid 1. En kommune (samarbeidskommune) kan 

avtale med en annen kommune (vertskommune) at vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe 

avgjørelser etter delegert myndighet fra samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av saker 

som ikke er av prinsipiell betydning.  

2. Bestemmelsen i nr. 1 gjelder tilsvarende for vertskommunesamarbeid mellom fylkeskommuner.  

3. Delegasjon av myndighet som nevnt i nr. 1 skjer ved at kommunestyret eller fylkestinget selv gir 

instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon til administrasjonssjefen i vertskommunen.  

4. Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet der 

delegasjon er skjedd i samsvar med nr. 3.  

5. En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om utøvelsen av den delegerte 

myndighet i saker som alene gjelder samarbeidskommunen eller berørte innbyggere.  

6. For vedtak vertskommunen treffer etter delegasjon fra en samarbeidskommune, har 

samarbeidskommunen samme omgjøringsmyndighet som etter forvaltningsloven § 35 første ledd.  
 

Revisjonen har følgende anbefalinger: 

 

Sauherad, Bø og Nome bør i felleskap avtale rutiner som sikrer at Midt-Telemark barneverntjeneste  

- har realistiske budsjett,  

- rapporterer på budsjett og økonomi slik kommuneloven krever, og  

- har hensiktsmessige fordelingsnøkler.  

 

Sauherad, Bø og Nome bør hver for seg  

- sikre at kommunens budsjett for administrasjon av barnevernstjenesten og for barnevernstiltak er 

realistiske.  
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Sauherad som vertskommune bør  

- sikre at barnevernstjenestens budsjettforslag er realistiske og at regnskap blir riktig ført, fordelt og 

rapportert,  

- sikre at barnevernstjenestens rapportering til samarbeidskommunene om utgifter til barnevernstiltak er 

korrekt,  

- etablere internkontroll som sikrer at kommunen utfører oppgavene i samsvar med barnevernloven, og  

- etablere ytterligere tiltak for å sikre at barneverntjenesten utfører sine arbeidsoppgaver i samsvar med 

barnevernloven.  

 

Rådmennene i de tre kommunene har i tråd med kommuneloven § 77 punkt 6 fått anledning til å uttale 

seg om rapporten. Alle rådmennene sine uttalelser ligger ved rapporten (rådmann for Sauherad og Bø har 

gitt et samlet svar). Rådmennene har i det store og hele sagt seg enige i de utfordringene som rapporten 

trekker frem. 

 

Telemark kommunerevisjon v/Anne Hagen Stridsklev vil legge frem rapporten for kontrollutvalget. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Etter sekretariatets vurdering svarer rapporten på den bestillingen som er gjort av kontrollutvalget.  

Når det gjelder den videre behandlingen av rapporten har sekretariatet vært litt i tvil. Et administrativt 

vertskommunesamarbeid har i utgangspunktet ikke noen organisatorisk overbygning i form av felles 

folkevalgt organ, og i denne typen samarbeid kan kommunen bare delegere myndighet i saker som ikke er 

av prinsipiell betydning. Samarbeidskommunene i Midt Telemark har likevel valgt å ha en felles 

organisatorisk overbygning for barneverntjenesten i form av Midt-Telemarktinget, Midt-Telemarkrådet 

og fagrådet. Dette fremgår av samarbeidsavtalen.  
 
Det er utarbeidet en rutinehåndbok for samarbeidet som blant annet sier at Midt-Telemarktinget, som 

består av formannskapene i samarbeidskommunene, og skal innstille til kommunestyrene i prinsipp- og 

budsjettsaker. Deler av denne rapporten omhandler det man kanskje kan vurdere på falle under denne 

beskrivelsen og dermed skulle blitt behandlet der. En tenker da særlig på rapportens anbefalingen første 

avsnitt: «Sauherad, Bø og Nome bør i felleskap avtale rutiner som sikrer at Midt-Telemark 

barneverntjeneste har realistiske budsjett, rapporterer på budsjett og økonomi slik kommuneloven krever, 

og har hensiktsmessige fordelingsnøkler».  

 

I samråd med rådmannen i Sauherad legger vi opp til følgende behandling av rapporten; Sauherad 

kommune er vertskommune, men sekretariatet anbefaler vertskommunesamarbeidet om å slutte seg til 

anbefalingene fra rapporten. Rapporten legges derfor frem for kontrollutvalgene i Nome og Bø til 

orientering.  

 

Sauherad kontrollutvalg vil etter sin behandling sende innstilling til sitt kommunestyre. Kommunestyret i 

Sauherad kommune (vertskommune) velger videre behandling av rapporten: 1) om saken skal sendes til 

Midt Telemarktinget og /eller Midt Telemarkrådet, 2) eller til de andre kommunestyrene, eller 3) kun 

pålegge rådmannen i Sauherad å følge opp det videre arbeidet med rapporten. Vedtakene til de tre 

kontrollutvalgene og rapporten blir også oversendt sekretæren for Midt-Telemarktinget.  

 

Sekretariatet anbefaler at alle kontrollutvalgene blir holdt orientert om videre framdrift i forbindelse med 

oppfølgingene av anbefalingene i rapporten, i løpet av høsten 2018.   
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Forord 
 
Telemark kommunerevisjon IKS er et av landets største interkommunale 

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

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

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

 

Telemark kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke 

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

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

offentlig forvaltning. Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges 

kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Denne 

forvaltningsrevisjonen er gjennomført av forvaltningsrevisor Anne Hagen Stridsklev 

med Kirsti Torbjørnson som oppdragsansvarlig. 

 

Vi samarbeider faglig og administrativt med Buskerud kommunerevisjon IKS og 

Vestfold kommunerevisjon.  

 

Vi har gjennomført flere forvaltningsrevisjoner i Sauherad, Bø og Nome. Du kan finne 

alle våre rapporter på vårt nettsted www.tekomrev.no, der du også kan lese mer om 

forvaltningsrevisjon generelt. 
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Sammendrag 
Bestilling og bakgrunn 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Sauherad i sak 17/17.  

Kontrollutvalgene i Bø og Nome har vedtatt i hhv. sak 17/17 og sak 11/17 at de ønsker 

å delta i forvaltningsrevisjonen om barnevern og forebyggende arbeid for barn og 

unge. Forvaltningsrevisjonen gjennomføres som to delprosjekt. Dette er første 

delrapport. Den andre delrapporten skal handle om kommunenes arbeid med 

forebyggende innsats for barn og unge og om meldingsplikten.  

 

Denne forvaltningsrevisjonen handler om følgende problemstillinger: 

 

Ressurser og økonomi 

 Hvordan er ressurssituasjonen i barnevernstjenesten? 

 Har barnevernstjenesten god økonomistyring? 

 

Saksbehandling og tiltak 

 I hvilken grad sikrer barnevernstjenesten at saksbehandlingen er i samsvar med 

gjeldende regelverk? 

 I hvilken grad følger barnevernet opp barn med tiltak? 

 

Funn og konklusjoner 
Ressurser og organisering 

Midt-Telemark barnevernstjeneste er organisert som et administrativt 

vertskommunesamarbeid. Administrative vertskommunesamarbeider trenger i 

utgangspunktet ikke organisatoriske overbygninger i form av et felles folkevalgt organ, 

Samarbeidskommunene har likevel valgt å ha felles organisatoriske overbygninger i 

form av Midt-Telemark tinget og Midt-Telemark rådet. Begge organene har oppgaver i 

forbindelse med budsjett og økonomirapportering. Fordelen ved å ha slike 

fellesorganer er at budsjettforslaget for barneverntjenesten i større grad kan avklares 

før det kommer til behandling i de respektive kommunestyrene. Ulempen er at 

rapporteringsveiene kan bli lange, at ansvar kan bli pulverisert, og at ordningen er 

ressurskrevende å administrere. Fordelene med ordningen bør vurderes mot 

ulempene.  

 

Basert på sammenligning av kostratall har alle Midt-Telemarkkommunene høyere til 

utgifter til barnevern enn landsgjennomsnittet. Midt-Telemarkkommunene hadde 

lavere bemanning i barnevernstjenesten enn landsgjennomsnittet sett i forhold 

barnebefolkningen i 2016.  Bemanningen er økt i 2017. Barnevernstjenesten har hatt 
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høyt sykefravær, slik at reell bemanning har vært lavere enn det som fremkommer av 

statistikken. 

 

Sauherad kommune har tilsyn fra Arbeidstilsynet om lokalene og om det fysiske 

arbeidsmiljøet i barnevernstjenesten. Kommunen har fått pålegg om utbedring av 

lokalene og varsel om tvangsmulkt dersom lokalene ikke utbedres innen tidsfristen. 

Kommunen er i gang med utbedringsarbeider. 

 

Økonomistyring 

Vi mener at økonomistyringen i og av barnevernstjenesten har hatt betydelig mangler i 

de årene som vi har undersøkt. Budsjettforslagene fra barnevernstjenesten 

(vertskommunen) har ikke vært realistiske, og barnevernstjenesten (vertskommunen) 

har ikke rapportert tilstrekkelig gjennom året til samarbeidskommunene. Kommunene 

har ikke fulgt opp plikten til å regulere eget budsjett eller treffe andre tiltak når det har 

oppstått vesentlige avvik.  

 

Vertskommunen har ansvar for at budsjett og regnskap for administrasjon av 

barnevernstjenesten blir riktig ført, fordelt og rapportert. Samarbeidsavtalen og 

samarbeidets rutiner for rapportering, budsjettering og fordeling av 

administrasjonsutgifter har ikke blitt fulgt.  

 

Utgifter til administrasjon og drift av barnevernstjenesten blir budsjettert og ført i 

vertskommunen. Utgifter til barnevernstiltak blir budsjettert og ført i den kommunen 

der barna hører hjemme. Manglene har vært størst når det gjelder budsjettering og 

rapportering av administrasjonsutgifter. Ifølge samarbeidsavtalen/rutinehåndboka har 

Midt-Telemarkrådet ansvar for tertialrapportering på administrasjonsutgifter til 

kommunene, og ansvar for å være et koordinerende organ. Etter vårt syn har ikke 

barneverntjenestens administrasjonsbudsjett hatt et hensiktsmessig beslutnings- og 

rapporteringsløp. De som har budsjettansvar for fagområdet barnevern i kommunene 

har ikke fått informasjon om administrasjonsbudsjettet. Vi mener at kommunene både 

i felleskap og hver for seg bør vurdere mer egnede rutiner for å budsjettere og 

rapportere på administrasjonsbudsjettet.  

 

Saksbehandling og oppfølging tiltak 

Vi har ikke foretatt noen fullstendig og systematisk gjennomgang av 

barnevernstjenestens internkontroll. På bakgrunn av det vi har gjennomgått, mener vi 

at internkontrollen har mangler. Vi vil særlig påpeke at barnevernstjenesten ikke har 

fungerende avviksrutiner, eller rutiner for å bruke avvik til systemforbedring.  
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Vi mener at barneverntjenestens saksbehandling også har mangler. Manglene er 

primært knyttet til brudd på tremåneders-fristen for å gjennomføre undersøkelser, og 

manglende dokumentasjon av barns medvirkning i egen sak.  

 

Vi mener at barn med barnevernstiltak og barn i fosterhjem ikke blir fulgt opp slik 

loven krever.  Fosterbarn får ikke tilstrekkelig med tilsyns- og fosterhjemsbesøk, og 

tiltaksplaner mangler eller er ikke tilstrekkelig ofte evaluert.  

 

 

Anbefalinger 
 
Sauherad, Bø og Nome bør i felleskap avtale rutiner som sikrer at Midt-Telemark 

barneverntjeneste  

- har realistiske budsjett,  

- rapporterer på budsjett og økonomi slik kommuneloven krever, og  

- har hensiktsmessige fordelingsnøkler. 

 

Sauherad, Bø og Nome bør hver for seg  

- sikre at kommunens budsjett for administrasjon av barnevernstjenesten og for 

barnevernstiltak er realistiske.  

 

Sauherad som vertskommune bør 

- sikre at barnevernstjenestens budsjettforslag er realistiske og at regnskap blir 

riktig ført, fordelt og rapportert, 

- sikre at barnevernstjenestens rapportering til samarbeidskommunene om 

utgifter til barnevernstiltak er korrekt,  

- etablere internkontroll som sikrer at kommunen utfører oppgavene i samsvar 

med barnevernloven, og 

- etablere ytterligere tiltak for å sikre at barneverntjenesten utfører sine 

arbeidsoppgaver i samsvar med barnevernloven.  

 

 

Bø, 5. februar 2018 

Telemark kommunerevisjon IKS 
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1 Innledning 
 

1.1 Kontrollutvalgets bestilling 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Sauherad i sak 17/17.  Denne 

forvaltningsrevisjonen gjelder både vertskommunen for Midt-Telemark 

barneverntjeneste og forhold i samarbeidskommunene. Kontrollutvalgene i Bø og 

Nome har vedtatt i hhv. sak 17/17 og sak 11/17 at de ønsker å delta i 

forvaltningsrevisjonen om barnevern og forebyggende arbeid for barn og unge. 

Forvaltningsrevisjonen gjennomføres som to delprosjekt. Dette er første delrapport. 

Den andre delrapporten skal handle om kommunenes arbeid med forebyggende 

innsats for barn og unge og om meldingsplikten.  

 

Forslag til plan for forvaltningsrevisjonen ble presentert på felles møte for 

kontrollutvalgene for Sauherad, Bø og Nome 29. mars 2017.  

 

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

om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel 3. Vi viser også til 

kommuneloven § 28-1 j om kontrollutvalgets ansvar i vertskommunesamarbeid.  

 

1.2 Bakgrunn 
Midt-Telemark barnevernstjeneste er organisert som et administrativt 

vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1 b. Sauherad er vertskommune 

og Bø og Nome er deltakerkommuner. Å inngå administrativt vertskommune-

samarbeid innebærer at deltakerkommunene delegerer til vertskommunens 

administrasjon å utføre de oppgaver og trekke avgjørelser i de typer saker som inngår i 

samarbeidsavtalen. Modellen med administrativt vertskommunearbeid er særlig egnet 

for dette samarbeidsområdet, som er mer regelstyrt og som krever særskilt 

kompetanse for å bruke et faglig godt skjønn. Modellen er ikke tilpasset samarbeid 

hvor det er behov for politisk behandling av sakene.   

 

Bø og Nome har delegert sine oppgaver1 etter barnevernsloven til Sauherad 

kommune.  

 

                                                      
1 Kommunenes ansvar for forebyggende arbeid etter barnevernsloven § 3-1 og § 3-2 er ikke delegert, 

dette ansvaret har kommunene selv. Ifølge samarbeidsavtalen skal Midt Telemark barnevern bistå 

kommunene med fagkompetanse i det forebyggende arbeidet.  
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Alle tre kommunene ønsker å fortsette et samarbeid om barnevernstjenester også 

etter at Bø og Sauherad har slått seg sammen til én kommune, og kommunene skal i 

gang med å vurdere hvordan det nye samarbeidet skal være. 

 

1.3 Problemstillinger og revisjonskriterier 
Rapporten handler om følgende problemstillinger: 

 

Ressurser og økonomi 

 Hvordan er ressurssituasjonen i barnevernstjenesten? 

 Har barnevernstjenesten god økonomistyring? 

 

Saksbehandling og tiltak 

 I hvilken grad sikrer barnevernstjenesten at saksbehandlingen er i samsvar med 

gjeldende regelverk? 

 I hvilken grad følger barnevernet opp barn med tiltak? 

 

Revisjonskriteriene2 i denne forvaltningsrevisjonen er utledet fra barnevernloven og 

kommuneloven med relevante forskrifter. Det er ikke knyttet kriterier til den første 

problemstillingen. Det er redegjort for utledningen av kriterier under hver 

problemstilling i pkt. 2 og 3.  

 

1.4 Avgrensning 
Forvaltningsrevisjonen omfatter ikke barneverntjenestens faglige vurderinger. Det 

innebærer blant annet at vi ikke har kartlagt og vurdert innholdet i begrunnelsene av 

enkeltvedtak, jf. pkt. 3. Vi har undersøkt vedtak om hjelpetiltak og omsorgstiltak som 

var aktive vedtak høsten 2017.  

 

Vi har ikke gjennomført noen systematisk gjennomgang og vurdering av 

barnevernstjenestens internkontroll.  

 

1.5 Metode og kvalitetssikring 
Denne forvaltningsrevisjonen er utarbeidet på bakgrunn av intervjuer og møter med 

ledere i kommunene og barnevernstjenesten med ansvar for barnevern og økonomi. 

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

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

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

svakheter. 
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Vi har tatt stikkprøver av saksbehandlingen hos barnevernstjenesten, og vi har 

gjennomgått økonomirapporteringen om barnevernstjenesten i deltakerkommunene.  

 

Metode og tiltak for kvalitetssikring er omtalt nærmere i vedlegg 2 til rapporten. 

 

 

1.6 Høring 
Rapporten er presentert i et høringsmøte med administrasjonen i vertskommunen og 

sendt på høring 12. januar til vertskommunen og deltakerkommunene. Tabell 1 og 3 

med tilhørende kommentarer og vurderinger, er korrigert etter høringssvarene. 

Rådmennenes høringsuttalelser ligger i vedlegg 1.   
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2 Ressurser og økonomistyring  
 

2.1 Organisering 
 

Midt-Telemark barnevernstjeneste er organisert som et administrativt 

vertskommunesamarbeid, jf. kommuneloven § 28-1 b. Et vertskommunesamarbeid er 

ikke et eget rettssubjekt, organisatorisk en det en del av verkskommunens virksomhet. 

Regler som gjelder for kommunen som kommune, vil derfor også gjelde når 

kommunen opptrer som vertskommune, med mindre annet er bestemt. Dette gjelder 

både kommuneloven og annet regelverk som gjelder for kommunen.  

 

Et administrativt vertskommunesamarbeid altså en del av vertskommunen, og har i 

utgangspunktet ikke noen organisatorisk overbygning i form av et felles folkevalgt 

organ, og denne typen samarbeid kan bare delegeres myndighet i saker som ikke er av 

prinsipiell betydning. Samarbeidskommunene i Midt Telemark har valgt å ha en felles 

organisatorisk overbygning for barneverntjenesten i form av Midt-Telemarktinget, 

Midt-Telemarkrådet og fagrådet. Det fremgår av samarbeidsavtalen at 

barnevernstjenesten skal følge de til enhver tid gjeldende budsjettrutiner for 

interkommunale samarbeid i Midt Telemark. Det er utarbeidet en rutinehåndbok for 

Midt-Telemark samarbeidet der budsjettrutinene inngår. Rutinehåndboka er en 

samling av vedtak om samarbeidet og administrative rutiner.  

 

Rutinehåndboka sier følgende om Midt-Telemarktinget, Midt-Telemarkrådet og 

fagråd: 

 Midt-Telemarktinget består av formannskapene i samarbeidskommunene, og 

skal innstille til kommunestyrene i prinsipp- og budsjettsaker. Midt-

Telemarktinget skal behandle årsmelding for de interkommunale avdelingene 

og aktivitetene hver sommer, samt drøfte videreutvikling av region-

samarbeidet.  Midt-Telemarkrådet skal også innkalles dersom en sak har behov 

for samlet vurdering i et felles politisk organ før kommunestyrene tar sin 

endelige beslutning.  

 

 Midt-Telemarkrådet består av rådmann, ordførere og opposisjonsledere i Midt-

Telemark, og er et koordinerende organ for Midt-Telemarksamarbeidet. I 

prinsipielle saker eller i saker som binder økonomiske rammer i kommunene, 

har Midt-Telemarkrådet tilrådningsmyndighet til Midt-Telemarktinget eller til 

kommunestyrene.  
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 Det etableres fagråd etter behov. Fagrådene har en faglig koordinerende rolle 

mellom samarbeidsavdelingen og fagetater i den enkelte kommune. Fagrådene 

kan ta felles faglige beslutninger.  

 
Det er etablert fagråd for barneverntjenesten, bestående av leder og nestleder av 

barnevernstjenesten, oppvekstsjef for Bø og Sauherad og helse- og omsorgssjef for 

Nome. Fagrådet har møte hver måned. Fagrådet er et organ for drøfting, utvikling og 

informasjon og er ikke delegert myndighet.  

 

 

2.2 Ressurser og utgifter 

Hvordan er ressurssituasjonen i barnevernstjenesten? 

Det er ikke knyttet revisjonskriterier til denne problemstillingen. 

2.2.1 Utgifter  
 

2016 Bø Nome Sauherad Landet* 
Netto driftsutgifter per 
innbygger 0-17 år 10 920 10 849 11 236 8 897 

Netto driftsutgifter per barn i 
barnevernet 142 176 102 831 155 677 113 124 

Brutto driftsutgifter per barn 
som får tiltak hjemme 24 842 25 825 28 278 34 876 

Brutto driftsutgifter per barn i 
fosterhjem/institusjon 477 857 331 205 494 000 392 722 

Kilde: SSB – KOSTRA *) Gjennomsnitt av alle kommuner utenom Oslo 

 

Tabellen viser at alle Midt-Telemarkkommunene har høyere utgifter til barnevern i 

forhold til barnebefolkningen enn landsgjennomsnittet. Bø og Sauherad har betydelig 

høyere utgifter til barn i fosterhjem og institusjon enn landsgjennomsnittet. I Nome 

ligger utgiftene til denne gruppa under landsgjennomsnittets.  

 

Utgifter til tiltak til barn som bor hjemme, omtales ofte som hjelpetiltak eller 

forebyggende tiltak. Slike tiltak kan/skal forebygge forhold som kan føre til mer 

inngripende og kostbare tiltak som omsorgsovertakelser.  Alle Midt-

Telemarkkommunene har ifølge statistikken lavere utgifter til denne typen tiltak enn 

landsgjennomsnittet. Statistikken viser imidlertid ikke riktige tall for Midt-

Telemarkkommunene for denne typen utgifter. Midt-Telemark barnevernstjeneste har 

ansatt hjemmekonsulent, miljøterapeut og COS-terapeut, i alt 1,9 årsverk. Lønn til 

disse ansatte er ført sammen med lønn til saksbehandlerne (funksjon 244), og ikke 
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som barnevernstiltak (funksjon 251). Konsekvensen av denne feilføringen er at 

utgiftene til saksbehandling blir for høye og utgiftene til tiltak til barn som bor hjemme 

blir for lave. Det fører til feil i fordelingen av utgiftene mellom kommunene, fordi 

utgiftene til barnevernstiltak skal belastes den kommunen der barna som mottar 

tiltakene hører hjemme, mens utgiftene til saksbehandling skal fordeles mellom 

kommunene som administrasjonskostnader etter en gitt fordelingsnøkkel.  

 

Utgifter til tolk og advokat blir ført som barnevernstiltak. Slike utgifter skal inngå i 

administrasjonsutgiftene til barnevernstjenesten, jf. 2.3.2. Feilføringen fører til at 

utgiftene til barnevernstiltak, primært for tiltak til barn som barnevernet har omsorgen 

for, blir for høye og at administrasjonskostnadene for lave.   

 

2.2.2 Bemanning 
Barnevernstjenesten har organisert seg i tre team: 

- team for melding og undersøkelse, 

- team for tiltak (hjelpetiltak), og 

- fosterhjemsgruppa. 

 

Hvert team har teamleder. Barnevernstjenesten har leder og nestleder.  

 
Tabell 1 Utvikling ansatte 

År Stillinger 
Leder/ 

saksbehandler 
Merkantil 

Hjemme-
konsulent 

Miljø-
terapeut 

COS-
terapeut 

2010 12,5 10,5 1,5 0,5 0 0 

2011 14,2 12,2 1,5 0,5 0 0 

2012 14,2 12,2 1,5 0,5 0 0 

2013 15,2 12,2 1,5 0,5 1 0 

2014 15,7 12,7 1,5 0,5 1 0 

2015 16,5 13,1 1,5 0,5 1 0,4 

2016 16,5 13,1 1,5 0,5 1 0,4 

2017 19,2 15,8 1,5 0,5 1 0,4 

KILDE: Midt-Telemark barnevernstjeneste 

 

To vikarer fikk fast stilling i 2017. Økningen i antall stillinger ble avklart med 

oppvekstsjef i Sauherad. Ifølge oppvekstsjef ble rådmann og fagrådet informert om 

stillingsøkningen.  

 

Barnevernstjenesten har i tillegg en midlertidig ansatt som jobber med prosjekt om 

forbyggende arbeid og samarbeid mellom barnevernstjenesten og 

samarbeidskommunene.  
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Tabell 2 Bemanning - sammenligning 

2016 Midt Telemark Landet 

Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år 4,2 4,7 

Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 18,2 15,3 
KILDE: SSB 

 

Basert på 2016-tall har barnevernstjenesten færre stillinger enn landsgjennomsnittet, 

både når man sammenligninger mot barnebefolkningen og mot barn med saker i 

barnevernet. Barnevernstjenesten har fått flere stillinger i 2017. En foreløpig 

beregning gir 5 stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år for 2017.3  

 

Som vertskommune har Sauherad arbeidsgiveransvar for de ansatte i barneverns-

tjenesten, og har ansvar for å følge opp sykefravær. Barnevernstjenesten har hatt høyt 

sykefravær over lengre tid, og rapporterte om et samlet sykefravær på 14,3 % i 2016. I 

2017 var sykefraværet på 10,1 % i første tertial og 15,2 % i andre tertial. Sauherad har 

beregnet at sykefraværet i barnevernstjenesten har kostet kommunen nærmere 1,9 

mill. kroner4 de siste 12 månedene.  

 

Barnevernsleder sier at det er en utfordring å få inn vikarer på kort varsel, og at det gir 

en økt belastning for de ansatte å lære opp eventuelle vikarer.  

 

2.2.3 Lokaler 
Sauherad kommune har to pågående tilsyn fra Arbeidstilsynet. Ett tilsyn gjelder 

lokalene og ett gjelder det psykososiale arbeidsmiljøet til barnevernstjenesten. 

Kommunen har fått pålegg om å iverksette tiltak/utarbeide plan for å redusere 

risikoforholdene i virksomheten, sørge for ansatte har arbeidsplasser som er store nok 

i forhold til minstenormen på 6 m2 og sikre at luftkvaliteten er god nok.  

 

Kommunen er nå sammen med eier av bygget i prosess om utbedring, og 

kommunalsjef regner med å få bygget godkjent og ferdig innen Arbeidstilsynets frist 1. 

mars 2018. Dersom kommunen ikke oppfyller kravene, vil Arbeidstilsynet kreve 

tvangsmulkt per brudd på kr 4 000 per virkedag fra 1. mars.  

 

                                                      
3 Foreløpige tall, basert på SSB’s fremskrivning av folkemengde 0-17 år for 2017 og kommunens egne tall 

for antall stillinger. SSB begynner å publisere KOSTRA-data for 2017 i mars 2018. 

4 Dette er beregninger vi har fått fra Sauherad kommune i desember 2017, jf. høringssvar Bø og 

Sauherad kommune.  
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Når det gjelder tilsynet om psykososialt arbeidsmiljø, rapporterte kommunen til 

Arbeidstilsynet i desember 2017 om at arbeidssituasjonen og arbeidspresset for de 

ansatte var blitt noe bedre, men at det fortsatt til tider var for stort press. Arbeids-

tilsynet har bedt om ny rapportering fra kommunen innen 30. april 2018. 

 

2.3 Økonomistyring 

Har barnevernstjenesten god økonomistyring? 

2.3.1 Revisjonskriterier 
Generelt 

Kommunestyret har ansvar for at kommunens plikter på barnevernområdet blir 

oppfylt. Det gjelder også for Bø og Nome, selv om de har delegert oppgaver og 

myndighet til vertskommunen Sauherad.  

 
Barnevernloven § 9-1 første ledd handler om kommunens økonomiske ansvar for 

barneverntjenesten: 

 

Den enkelte kommune skal sørge for de bevilgninger som er nødvendige for å 

yte de tjenester og tiltak som kommunen har ansvaret for etter denne loven. 

 

Det følger av rutinehåndboka at Midt-Telemarkrådet skal koordinere budsjett-

prosessen i samarbeidstiltakene, og sørge for tertial- og årsrapportering til 

kommunestyrene fra samarbeidene.  

 

Budsjettering 

Årsbudsjettet til barnevernssamarbeidet inngår i budsjettet til vertskommunen. 

Kommunens årsbudsjett er bindende, jf. kommuneloven § 46. Årsbudsjettet skal være 

realistisk, og fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan 

forvente i budsjettåret.  

 

Barnevernstjenesten skal legge fram budsjettforslag på rammenivå innen 1. oktober. 

Budsjettforslaget skal basere seg på seg på inneværende budsjett med påslag av lønns- 

og prisvekst.  I tillegg skal vedtatte endringer og prioriteringer fra Midt-Telemarktinget 

være innarbeidet. Leder av samarbeidet skal utarbeide liste over tiltak som krever økt 

ramme og liste over innsparingsforslag med beløp og konsekvenser. Rammen skal 

fordeles mellom samarbeidskommunene. Fordelingsnøkkel er antall barn 0-18 år i 

kommunen 1. juli året før budsjettåret.  Regnskapet skal fordeles etter samme nøkkel 

som budsjettet.  
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Midt-Telemarktinget skal behandle budsjettet før det enkelte formannskap gjør sin 

innstilling til kommunestyret.  

 

Dersom kommunestyrene ikke er enige om nytt budsjett, gjelder fjorårets budsjett 

justert for lønns- og prisstigning. 

  

Rapportering  

Forskrift om årsbudsjett § 10 pålegger administrasjonssjefen å legge fram rapporter 

(minimum to) for kommunestyret gjennom året. Rapportene skal vise utviklingen i 

inntekter og utgifter. Dersom administrasjonssjefen finner rimelig grunn til å tro at det 

kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert budsjett, skal det i 

rapportene til kommunestyret foreslås nødvendige tiltak.  

 

Rutinehåndboka for Midt-Telemarksamarbeidet sier at samarbeidene skal avlegge 

tertialrapport 1. mai og 1. september, og årsrapport med hovedtall, regnskap mot 

budsjett og fordeling på kommunene. Rapportene skal omtale måloppnåelse «i ord og 

tall på overordnet nivå». Tertialrapportene sendes til Midt-Telemarkrådet og til 

samarbeidskommunene. Årsrapportene samles inn av regionrådssekretariatet, og 

sammenfattes for vedtak i rådet, samt som informasjon og underlag for fremtidige 

politiske prioriteringer.  

 

Midt-Telemarktinget skal behandle årsmelding for samarbeidstiltakene hver sommer.  

 

Dette gir følgende revisjonskriterier: 

 Kommunene må sørge for de bevilgninger som er nødvendige for at 

barnevernstjenesten kan yte tjenester og tiltak som pålagt i loven. 

 Barnevernstjenestens budsjett må være realistisk.  

 Administrasjonssjefen må rapportere nevneverdige avvik fra vedtatt budsjett 

for barnevernstjenesten minimum to ganger i året. 

 Budsjett og regnskap må fordeles på kommunene etter fastsatt 

fordelingsnøkkel. 

 

2.3.2 Budsjettering, rapportering og fordeling av administrasjonsutgifter 
Midt-Telemarktinget har innstilt til kommunestyrene på administrasjonsbudsjett for 

barnevernstjenesten i årene 2015, 2016 og 2017.   

 

Administrasjonsbudsjettet5 skal omfatte utgifter og inntekter knyttet til: 

                                                      
5 Kostrafunksjon 244 - Barnevernstjeneste 
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- drift av barnevernstjenesten, 

- saksbehandling  

- sakkyndig bistand/advokat til utredning og saksbehandling, og 

- tolk. 

 

Utgifter til tolk og advokat er feilført og inngår ikke i administrasjonsbudsjettet til 

barnevernstjenesten, jf. 2.2.1. 

 
Tabell 3 Budsjett og regnskap – administrasjon 

  2015 2016 2017 

  Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap 

Budsjett vedtatt av Midt Telemarktinget og regnskap ifg. årsmelding Midt Telemarkrådet 

        9 402 000     10 015 776     9 656 000      11 288 217        9 897 000     13 048 521*  

            

Budsjett og regnskap ifølge kommunene 

Bø       3 276 000        3 656 258     3 437 000        4 018 605        3 622 000         4 775 759  

Nome       3 660 000        3 826 085     3 756 000        4 391 116        3 791 000         4 997 584  

Sauherad       2 469 000        2 507 434     2 453 000        2 866 964        2 484 000         3 275 179  

Sum       9 405 000        9 989 777     9 646 000      11 276 685        9 897 000       13 048 522  

            

Diff.           -3 000          25 999         10 000            11 532                      -                         -1  

 
 

Ifølge barnevernsleder og oppvekstsjef ligger det an til å bli stort merforbruk i 2017. 

Barnevernsleder sier at budsjettet ikke er tilstrekkelig til å dekke de stillingene de 

faktisk har. Barnevernsleder har spurt sin leder om hun skal si opp ansatte for å holde 

budsjettrammene. Det har hun fått beskjed om å ikke gjøre. Oppvekstsjef sier at det 

ikke har vært mulig å kutte stillinger på grunn av tilstanden i barnevernstjenesten. Det 

fremkommer av budsjettsaken til Midt-Telemarktinget at barnevernets budsjett er 

prisjustert med deflator på 2,5 %. Det er ikke lagt inn midler til flere stillinger i 

budsjettet for 2017. 

 

Fordeling av budsjett og regnskap 

Utgifter til administrasjon av barnevernstjenesten blir ført i regnskapet til 

vertskommunen, dvs. Sauherad. Samarbeidskommunene Bø og Nome refunderer sin 

andel av utgiftene.   

 

Ifølge budsjettsaken i Midt-Telemarkrådet (2016 og 2017) er antall barn i kommunene 

per 1. januar året før budsjettåret brukt som fordelingsnøkkel.  I 2016 og 2017 ble 
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budsjettet og regnskapet fordelt etter samme fordelingsnøkkel, men i 2015 ble brukt 

ulike fordelingsnøkler på regnskap og budsjett.   

 

Måneds- og tertialrapportering 

Barnevernstjenesten rapporterer hver måned til kommunalsjefene på administrasjons- 

og tiltaksbudsjettet.  Barnevernsleder rapporterer på historiske tall og lager prognoser 

på antatt forbruk for resten av året. Barnevernsleder opplever det som vanskelig og 

tidkrevende å lage gode prognoser.   

 

Barnevernstjenesten rapporterer på administrasjonsbudsjettet til Midt-Telemarkrådet 

hvert tertial. Midt-Telemarkrådet skal behandle økonomirapporter fra alle Midt-

Telemark-samarbeidene. 

 

Midt-Telemarkrådet behandlet tertialrapporter fra barnevernstjenesten i sak 25/15 og 

sak 31/15. I begge tertialrapportene rapporterer barnevernstjenesten at det synes som 

om de vil ligge innenfor budsjettet, men at det er risiko for overskridelser fordi 

barnevernstjenesten har måttet innhente ekstrahjelp til saksbehandling. 

 

Midt-Telemarkrådet behandlet rapport for første tertial i sak 11/16. Barneverns-

tjenesten rapporterer om at de vil overskride budsjettet. Midt-Telemarkrådet har ikke 

behandlet rapport for annet tertial i 2016 for barnevernstjenesten eller for noen av de 

andre Midt-Telemarksamarbeidene.  

 

Midt-Telemarkrådet behandlet tertialrapporter fra barnevernstjenesten i sak 15/17 og 

i sak 21/17. I første tertialrapport blir det rapportert at barnevernstjenesten ville 

overskride budsjettet med om lag 1 mill. kroner, og at det tidligere var rapportert om 

at tildelt budsjettramme ikke ville dekke de faste stillingene for 2017. I annen 

tertialrapport blir det rapportert om at overskridelsen kan bli opp mot 2,5 mill. kr.  

 

Midt-Telemarkrådet har tatt tertialrapportene til orientering og sendt rapportene til 

kommunestyrene.  Ifølge barnevernsleder har ikke administrasjonsbudsjettet blitt 

regulert i 2015, 2016 eller 2017.  

 

Rapportene har blitt ulikt behandlet i de tre kommunene. I Bø har det ikke blitt 

rapportert på administrasjonsbudsjettet sammen med tiltaksbudsjettet. Med unntak 

av rapport fra første tertial 2017, har tertialrapportene fra Midt-Telemarkrådet blitt 

behandlet separat i kommunestyret. Oppvekstsjef sier at hun som oppvekstsjef i Bø 

ikke visste noe om administrasjonsbudsjettet.  Nå som hun også er oppvekstsjef i 

Sauherad, har hun tilgang til informasjon om administrasjonsbudsjettet. Derfor har 

hun kommentert administrasjonsbudsjettet sammen med tiltaksbudsjettet i annen 
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tertialrapport for 2017.  I Sauherad har ikke kommunestyret behandlet 

tertialrapportene fra Midt-Telemarkrådet. Rapportering på administrasjonsbudsjettet 

har inngått i kommunens vanlige tertialrapportering.  

 

Helse og omsorgssjef og økonomisjef i Nome sier de ikke visst noe om 

administrasjonsbudsjettet. Denne prosessen har gått i gjennom rådmennene og Midt-

Telemarkrådet uten at etaten har vært involvert. De store avviket i 2016 kom 

overraskende på Nome da avregningen kom i februar 2017.  Barnevernet hadde fått 

sette inn vikarer uten at de budsjettmessige konsekvensene var fanget opp.  

 

Nome kommune rapporterte på økonomi til kommunestyret hvert tertial til og med 

2016, men fra 2017 rapporterer kommunen hvert kvartal. Det vi si at økonomi-

rapporteringen i kommunen er i «utakt» med barnevernets rapportering.  Bø og 

Sauherad kommune har også en annen rapportform enn Nome, og helse- og 

omsorgssjef i Nome sier at det har hendt at de har mistolket rapportene. Kommunen 

har erfart at det har vært flere versjoner av tertialrapportene og at tall har blitt endret. 

Tertialrapporter fra Midt-Telemarkrådet har ikke blitt politisk behandlet i Nome i 2015, 

2016 eller 2017.  

 

Midt-Telemarktinget har ett møte i året der budsjett for Midt-Telemarksamarbeidene 

blir vedtatt. Årsmeldingen for barnevernstjenesten i 2015 og 2016 er ikke behandlet i 

Midt-Telemarktinget, bare i Midt-Telemarkrådet.  

 

2.3.3 Budsjettering og rapportering av barneverntiltak  
Barnevernstiltak er tiltak til barn som ikke er plassert av barnevernet6 og tiltak til barn 

som er plassert av barnevernet7.  

 

Budsjettet for tiltak til barn som ikke er plassert av barnevernet inneholder: 

- utgifter til hjelpetiltak for barn og familier, 

- utgifter til plasser i sentre for barn og familier, og 

- tiltaksstillinger i barnevernstjenesten. 

 

Budsjettet for barn som er plassert av barnevernet inneholder:  

- utgifter til tiltak som fosterhjem, akuttplasseringer, institusjon og bofelleskap, 

- utgifter til hjelpetiltak som er iverksatt i tillegg til plassering, og  

- utgifter til tilsynsfører.  

                                                      
6 Kostrafunksjon 251 – Tiltak til barn som ikke er plassert av barnevernet 
7 Kostrafunksjon 252 – Tiltak til barn som er plassert av barnevernet 
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Verken Midt-Telemarkrådet eller Midt Telemarktinget er involvert i tiltaksbudsjettene. 

Tiltaksbudsjettene utarbeides for hver kommune av barnevernsleder i samarbeid med 

den enkelte kommune. Utgangspunktet for budsjettet er barn med barnevernstiltak 

hjemmehørende i den enkelte kommune. Barnevernsleder beregner kostnader for de 

fosterbarn som barnevernet allerede har ansvaret for når hun lager budsjett. 

Barnevernsleder legger ikke inn forventet økning i antall barn som barnevernet har 

omsorgen for. Det er særlig krevende å lage budsjettet for fosterbarn, og 

barnevernsleder bruker mye tid på dette. Barnevernsleder håper at nytt fagsystem vil 

gjøre det enklere å beregne utgifter for fosterbarn.  

 

Budsjettet for mindre utgiftsposter er basert på historiske tall.  

 
Tabell 4 Budsjett og regnskap - tiltak 

Sum             
251 og 252 

Bø Sauherad Nome 

Budsjett Regnskap Budsjett  Regnskap Budsjett Regnskap 

2017      12 309           8 255            11 914    

2016      12 551          9 849         8 542           6 643          11 991  9 590 

2015        9 250        13 018         8 374           6 041            9 835  12 797 

 

Tabellen viser regulert budsjett.  

 

Rapportering på tiltaksbudsjettet inngår i den ordinære tertial- eller 

kvartalsrapporteringen i kommunene.  

 

Tertialrapportering Bø 

I første tertialrapport 2015 ble det rapportert om merforbruk på barnevernstiltak for 

barn hjemmehørende i Bø kommune på 2,2 mill. kr. Budsjettet ble styrket med 1,7 

mill.kr. I andre tertialrapport ble det rapportert om at barnevernstiltakene lå på 

budsjett. Kommunen endte med et merforbruk på barnevernstiltak på 2,7 mill. kr. 

 

I 2016 ble det rapportert om merforbruk både i første og andre tertialrapport. 

Budsjettrammen ble ikke endret. Kommunen endte med et mindreforbruk på 

barnevernstiltak på 2,7 mill. kroner i 2016.  

 

I 2017 ble det rapportert både i første og andre tertialrapport om at budsjettrammen 

ville være tilstrekkelig.  

 

Oppvekstsjef sier at de aldri regulerer ned rammen til barnevernstiltak.  
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Tertialrapportering Sauherad 

Budsjett og regnskap for administrasjonen i barnevernstjenesten inngår i Sauherad 

kommunes budsjett og regnskap. Sauherad rapporterer derfor på administrasjons- og 

tiltaksbudsjettet samlet.  

 

I 2015 ble det ikke meldt om avvik verken i første eller annet tertial. Kommunen endte 

med samlet mindreforbruk på 2,2 mill. kroner.  

 

I 2016 ble det rapport om merforbruk på barnevernstiltak i første og andre tertial i på 

hhv. 1,2 og 1 mill. kroner. Budsjettet ble ikke regulert. Kommunen endte med samlet 

mindreforbruk på 2,1 mill. kr.  

 

I 2017 ble det i første tertial rapportert om et samlet merforbruk på 

barnevernstjenesten på kr 450 000. I andre tertial rapporteres det at merforbruk på 

administrasjon sannsynligvis dekkes av mindreforbruk på tiltak.  

 

Tertial/kvartalsrapportering Nome 

I første tertial 2015 rapporter kommunen om merforbruk på 2 mill. kroner på 

barnevernstiltak. Kommunen sier de skal komme tilbake til eventuell regulering i andre 

tertial. I andre tertial rapporter kommunen om merforbruk på 1,6 mill. kroner og 

regulerer budsjettet opp 1 mill. kroner. Kommunen endte med et merforbruk på 

barnevernstiltak på nærmere 3 mill. kr.  

 

I første tertial 2016 rapporterer kommunen om merforbruk på 2 mill. kroner på 

barnevernstiltak. I andre tertial er merforbruket 2,5 mill. kroner, og budsjettet blir 

regulert opp med 2,41 mill. kroner. Kommunen endte med et mindreforbruk på 

barnevernstiltak på 2,4 mill. kr.  

 

I første kvartal 2017 rapporterer kommunen om mulighet for økte utgifter knyttet til 

barn i beredskapshjem. I andre kvartal rapporterer kommunen at det trolig ikke vil bli 

merforbruk på barnevernstiltak. I tredje kvartal rapporterer kommunen også at det 

trolig ikke blir merforbruk på barnevernstiltak i 2017.  

 

Alle tre kommunene har rammebudsjettering, dvs. at merforbruk på administrasjon 

kan dekkes av mindreforbruk på tiltak og omvendt.  
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2.4 Revisors vurdering av økonomistyring 
 

Samarbeidskommunene har valgt å ha samarbeidsorganer (Midt-Telemarktinget og 

Midt-Telemarkrådet) som et administrativt vertskommunesamarbeid i utgangspunktet 

ikke trenger å ha. Både Midt-Telemarktinget og Midt-Telemarkrådet har ansvar i 

forbindelse med budsjett og økonomirapportering. Fordelen med å ha slike 

fellesorganer er at budsjettforslaget i større grad kan avklares før det kommer til 

behandling i de respektive kommunestyrene. Ulempen er at rapporteringsveiene kan 

bli lange, at ansvar kan bli pulverisert, og at ordningen er ressurskrevende å 

administrere. Fordelene med ordningen bør vurderes mot ulempene.  

 

Midt-Telemarktinget behandler budsjett, men har ikke behandlet årsmelding slik som 

rutinehåndboka sier.  

 

 
Om administrasjonsbudsjettet 

Vi mener at administrasjonsbudsjettene for 2016 og 2017 ikke er realistiske, og at 

bestemmelsene i rutinehåndboka om budsjettering og økonomirapportering ikke er 

fulgt. Det ikke er rapportert til kommunestyrene om vesentlig avvik fra vedtatt 

administrasjonsbudsjett minimum to ganger gjennom året, slik som kommuneloven 

krever.  

 

Barnevernstjenesten rapporterte om merforbruk for første tertial 2016, uten at dette 

ble fulgt opp med regulering av budsjettet eller tiltak for holde eksisterende 

budsjettramme, slik kommuneloven krever. Midt-Telemarkrådet unnlot å rapportere 

for annet tertial 2016, slik at informasjonen om merforbruk ikke kom til kommunene. 

Dette er særlig uheldig siden merforbruket var stort i 2016.  

 

Midt-Telemarkrådet ble tidlig gjort kjent med at budsjettet for 2017 ikke var 

tilstrekkelig til dekke faste stillinger, og dermed ikke var realistisk. Dette ble ikke fulgt 

opp med budsjettregulering eller tiltak for å få budsjettbalanse.  

 

Vertskommunen har økt antall stillinger i barnevernstjenesten. Som vertskommune 

har Sauherad ansvar for å sikre at barnevernstjenesten er forsvarlig bemannet, og det 

er Sauherads ansvar å fatte de nødvendige beslutninger om dette. Men dersom 

samarbeidskommunene skal dekke sin andel av merkostnadene, må Sauherad sikre at i 

budsjettrammene økes og at samarbeidskommunene vedtar de økte budsjett-

rammene i samsvar med samarbeidsavtalen. Fram til samarbeidskommunene har 

fattet vedtak om merkostnaden, bærer Sauherad ansvaret for merkostnaden alene. 
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Verken Fagrådet eller Midt-Telemarkrådet har myndighet til å beslutte 

budsjettendringer på samarbeidskommunenes vegne.  

 

Etter vårt syn har ikke barneverntjenestens administrasjonsbudsjett et hensiktsmessig 

beslutnings- og rapporteringsløp.  De som har budsjettansvar for fagområdet 

barnevern i kommunene har ikke fått informasjon om administrasjonsbudsjettet. Vi 

mener at kommunene bør vurdere mer egnede rutiner for å budsjettere og rapportere 

på administrasjonsbudsjettet.  

 

Om tiltaksbudsjettet 

Vi mener at tiltaksbudsjettene ikke har vært realistiske i 2015 og 2016. Det er 

rapportert til kommunestyrene minimum to ganger i året på barnevernstiltak, men 

rapporteringene har ikke fanget opp vesentlige mer- /mindreforbruk i tilstrekkelig 

grad.  Det har vært store avvik mellom vedtatt budsjett og regnskap, særlig i Bø og 

Nome. Tallene har vært mer stabile i Sauherad, men det var et betydelig 

mindreforbruk både i 2015 og 2016.  Mindreforbruket ble ikke fanget opp i 

tertialrapportene, og i 2016 ble det tvert imot rapportert om merforbruk.  

 

I Bø og Nome var det stort merforbruk i 2015. Begge kommunene rapporterte om 

merforbruk og regulerte budsjettene sine opp, men begge kommunene endte likevel 

med betydelig merforbruk i 2015. Bø og Nome rapporterte om merforbruk i 2016, og 

Nome regulerte opp sitt budsjett. Kommunene endte med mindreforbruk i 2016.  

 

Barnevernstiltak er vanskelig å budsjettere, og utgiftsbildet kan endre seg raskt. Likevel 

bør man ha såpass god oversikt når det gjenstår fire måneder av året, at man ikke 

rapporterer om merforbruk når det ligger an til betydelig mindreforbruk. Vi mener at 

økonomirapporteringen ikke var god nok i 2015 og 2016. 

 

Plikten til å regulere budsjettet gjelder også dersom utgiftene blir vesentlig mindre enn 

budsjettert, og ikke bare dersom utgiftene blir større enn budsjettert. Vi mener derfor 

at budsjettet burde ha vært regulert også når det ligger an til vesentlig mindreforbruk.  

 

 

Bruk av fordelingsnøkler 

Fordelingsnøkkelen de to siste årene har vært basert på antall barn per 1.1. og ikke per 

1.7. slik som rutinehåndboka sier.  Dersom fordelingsnøkkelen som er angitt i rutinene 

ikke er hensiktsmessig, bør vertskommunen ta initiativ til få vedtatt ny metode for 

fordeling av utgiftene.  
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Utgifter til hjelpetiltak, tolk og advokat er ført på feil funksjon.  Vertskommunen må 

sikre at utgiftene blir riktig bokført og fordelt.  
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3 Saksbehandling og tiltak 
 

3.1 Saksbehandling 

I hvilken grad sikrer barnevernet at saksbehandlingen er i samsvar med 
gjeldende regelverk? 

3.1.1 Revisjonskriterier 
Krav til internkontroll 

Det følger av bvl. § 2-1 at kommunen skal ha internkontroll for å sikre at kommunen 

utfører oppgavene i samsvar med loven. Kommune må kunne gjøre rede for hvordan 

den oppfyller kravet til internkontroll. Kravet til internkontroll er nærmere regulert i 

forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester.   

 

Forskriften § 4 sier følgende om innholdet i internkontrollen: 

 

Internkontrollen skal tilpasses barneverntjenestens størrelse, egenart, 

aktiviteter og risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig for å etterleve 

krav fastsatt i eller i medhold av lov om barneverntjenester. 

Internkontroll innebærer at kommunen blant annet skal: 

-  
- skaffe oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt 

eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav, 

-  

- utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, 

instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge 

overtredelse av barnevernlovgivningen, 

-  

- foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre 

at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i 

barneverntjenesten. 

 

Regler om saksbehandling  

Forvaltningsloven (fvl) med tillegg av særregler i barnevernloven (bvl) gjelder for 

saksbehandlingen i barnevernet. Avgjørelser som gjelder ytelser og tjenester etter 

loven skal regnes som enkeltvedtak, jf. bvl § 6-1 andre ledd. 

 

Barneverntjenesten skal snarest, og senest innen en uke, gjennomgå innkomne 

meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser, jf. bvl § 4-2. 

Barnevernstjenesten skal gi tilbakemelding til melder innen tre uker etter at meldingen 

er mottatt, jf. bvl § 6-7a. Tilbakemeldingen skal bekrefte at meldingen er mottatt. 
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Dersom meldingen kommer fra offentlige myndighet som har opplysningsplikt, skal 

barnevernstjenesten også opplyse melder om det er opprettet undersøkelsessak.  

 

Barnevernstjenesten skal undersøke meldingen dersom det er rimelig grunn til å anta 

at det kan foreligge forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernloven. I følge 

bvl § 6-9 skal undersøkelser gjennomføres snarest, og senest innen tre måneder. I 

særlige tilfeller kan fristen være seks måneder. Barneverntjenesten må i så fall 

begrunne hvorfor det foreligger «særlige tilfeller». En undersøkelse er gjennomført når 

barneverntjenesten har truffet vedtak om tiltak, eller når saken er besluttet henlagt.  

 

Etter bvl § 6-3 skal barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg 

egne synspunkter, informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i 

sak som berører ham eller henne. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med 

barnets alder og modenhet. 

 

Barneverntjenestens arbeid med undersøkelser, herunder barneverntjenestens 

vurderinger og konklusjon, skal dokumenteres i et enkeltvedtak, jf. bvl. § 6-1. Dette 

gjelder uavhengig av undersøkelsens konklusjon. Presiseringen om at det skal fattes 

enkeltvedtak dersom undersøkelsen konkluderer med at barnet ikke har rett på tiltak, 

kom i mai 2017.8 

 

Det følger av fvl § 23 at enkeltvedtak skal være skriftlige. Videre følger det av fvl § 24 

at skal enkeltvedtak grunngis, og at begrunnelsen skal avgis samtidig med vedtaket. 

Barnevernstjenesten kan unnlate å begrunne vedtaket dersom de innvilger en søknad 

og det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med vedtaket. I 

begrunnelsen skal det vises til de regler vedtaket bygger på. I den grad det er 

nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket, skal begrunnelsen gjengi 

innholdet av reglene eller den problemstilling som vedtaket bygger på. I begrunnelsen 

skal også nevnes de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Etter fvl § 27 skal 

partene opplyses om klageadgang, klagefrist og klageinstans når de underrettes om 

vedtaket.  

 

 

Dette gir følgende revisjonskriterier: 

 Barnevernstjenesten skal ha internkontroll for å sikre at saksbehandlingen er i 

samsvar med lovkrav. Herunder 

o vurdering av risiko 

                                                      
8 Jf. Bufdir’s saksbehandlingsrundskriv publisert 31. mai 2017 
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o avviksrutiner 

o rutiner og tiltak for å sikre saksbehandling i samsvar med lovkrav 

 Meldinger skal gjennomgås og vurderes innen én uke. 

 Barnevernstjenesten skal gi tilbakemelding til melder innen tre uker. 

 Undersøkelser skal som hovedregel gjennomføres innen tre måneder. 

 Barn skal få anledning til å uttale seg før det tas en beslutning som angår dem. 

 Undersøkelser skal avsluttes med et enkeltvedtak 

 Enkeltvedtak skal begrunnes. Begrunnelsen skal inneholde: 

o Reglene som vedtaket bygger på og innholdet av reglene 

o Problemstillingen og de faktiske forhold som vedtaket bygger på  

 Partene må opplyses om klageadgang, klagefrist og klageinstans når de 

underrettes om vedtaket.  

 

3.1.2 Internkontroll  
Risikovurdering 

Barnevernstjenesten gjennomførte risikovurdering i juli 2017. Barnevernstjenesten 

vurderte følgende risikoer som svært sannsynlige: 

- barnevernstjenesten får ikke rapporter fra tilsynsførere, 

- undersøkelser gjennomføres ikke innen fristen, 

- tiltak etter gjennomført undersøkelse settes ikke i verk innen fristen, 

- barn med hjelpetiltak følges ikke godt nok opp, 

- barn mangler tiltaksplaner, 

- tiltaksplaner blir ikke evaluert, og 

- barneverntjenesten gjør feilvurderinger. 

 

Det er utarbeidet en handlingsplan med tiltak for å redusere risikoene.  

 

Avviksrutiner 

Fylkesmannen hadde tilsyn med barneverntjenestens arbeid med oppfølging av barn i 

fosterhjem i 2014. Barneverntjenesten fikk avvik på at de ikke hadde et aktivt system 

for å sikre styring og kontroll på fosterhjemsområdet. Noe av det som fylkesmannen 

påpekte var at barneverntjenesten ikke hadde fungerende avviksrutiner og heller ikke 

fungerende rutiner som sikret at avvik og mangler blir rapportert videre til kommunen. 

Mer informasjon om tilsynet er gjengitt under punkt 3.2.2. Etter fylkesmannens tilsyn 

har barnevernstjenesten tatt i bruk Kvalitetslosen som internkontrollsystem. 

 

Det er rutiner for avvikshåndtering i Kvalitetslosen som omhandler HMS-avvik og 

tjenesteavvik. HMS-avvik defineres som fall, skader, trusler og vold, og tjenesteavvik er 

oversittelse av frister, mangelfull utføring av oppgaver pga. tidspress, mangelfunn 
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oppfølging av fosterhjem, tilsynsførere, biologiske foreldre, barn osv. Ifølge rutinene 

skal tjenesteavvik rapporteres til teamleder som skal informere leder ved alvorlig 

avvik. Avvik skal tas opp på kontormøter dersom det er feil som flere saksbehandlere 

gjør. HMS-avvik rapporteres til leder og til Sauherad kommune.  

 

Barnevernsleder sier at de ansatte skrev mer avvik en stund etter tilsynet i 2014, men 

nå har avviksskrivingen avtatt. Barnevernsleder tror dette skyldes at de ansatte ikke 

har opplevd at forholdene bedrer seg som en følge av at det skrives avvik. De avvik 

som ble skrevet, gjaldt primært lokalene eller IT. Barnevernstjenesten har ikke praksis 

for å skrive avvik om feil i saksbehandlingen.  

 

Rutiner og tiltak for å sikre saksbehandling i samsvar med lovkrav 

Barneverntjenesten har et stort antall rutiner som ligger i Kvalitetslosen. Det er 

generelle rutiner, rutiner for fosterhjemsgruppa, for tiltaksgruppa og rutiner for 

teamet som jobber med mottak og undersøkelse. Barnevernsleder mener de ansatte 

kjenner og følger rutinene, men tror det varierer hvor mye de ansatte går inn i 

Kvalitetslosen. Ifølge barnevernsleder er det tidkrevende å logge seg på systemene 

som gir tilgang til Kvalitetslosen.  

 

Barnevernstjenesten har bla. rutiner om: 

- barns medvirkning  

- vedtak og beslutning 

- mottak av meldinger 

- skriving av referat etter møter 

 

Rutinen for barns medvirkning ligger som en rutine for fosterhjemgruppa. Rutinen 

omtaler ikke hvilken betydning barnets alder og modenhet har for barnets mulighet og 

rett til å medvirke i egen sak. Rutinen sier heller ikke noe om når eller i hvilke 

situasjoner barnevernstjenesten skal innhente barnets synspunkter.   

 

Barnevernstjenesten har ikke rutiner om barns medvirkning som gjelder for 

tiltaksgruppa eller for teamet som jobber med mottak og undersøkelse.  

 

Barnevernstjenesten har utarbeidet skjema for kvalitetssikring (sjekklister), ett for 

hvert team. Det vil si at det er ett skjema for barn i fosterhjem, ett for tiltak 

(hjelpetiltak) og ett for mottak og undersøkelse. Kontrollskjemaene for barn i 

fosterhjem og for tiltak omtales under punkt. 3.2.2. Skjemaene skal fylles ut per barn. 

Skjemaene skal fylles ut når meldingen er ferdig undersøkt og gjennomgås av 

teamleder. 
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I de sakene vi har undersøkt mhp. melding og undersøkelse er kvalitetssikrings-

skjemaet i stor grad brukt.  

 

Det ligger vedtaksmaler i fagsystemet (Acos). Barnevernsleder mener at malen 

fungerer bra, og at de ansatte stort sett begrunner vedtakene slik som 

forvaltningsloven krever. Barneverntjenesten byttet fagsystem (Familia) i januar 2018. 

Vi kjenner ikke til om det nye fagsystemet har vedtaksmaler.   

 

3.1.3 Saksbehandling 
Barnevernstjenesten mottar ikke ordinære søknader om hjelp. Dersom noen ønsker 

hjelp fra barnevernet til eget barn, må de skrive en bekymringsmelding.  

 

Meldinger 
 
Tabell 5 Meldinger - utvikling 2013 - 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Nome  69 70 86 97 88 

Bø  43 69 70 83 48 

Sauherad 44 30 50 59 61 

Sum 156 169 206 239 197 

 
Barnevernsleder sier at barnevernstjenesten normalt ikke overskrider fristen på sju 

dager for å vurdere om en melding skal undersøkes eller henlegges. Barneverns-

tjenesten rapporterte om to fristoverskridelser til fylkesmannen i 2016. Det er 

rapportert om tre fristoverskridelser i 2017. I de sakene vi har undersøkt er meldinger 

vurdert innen sju dager.  

 

I de sakene vi har undersøkt er det det i ti av elleve saker sendt tilbakemelding til 

melder innen fristen. 

 

Undersøkelser 

 
Tabell 6 Nye undersøkelser - utvikling 2013 - 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Nome 53 47 66 66 50 

Bø 31 48 57 48 36 

Sauherad 42 24 31 41 50 

Sum 126 119 154 155 136 
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Barnevernstjenesten rapporterte om 31 fristoverskridelser i 2016, og i 2017 er det 

rapportert om 27 overskridelser. Barnevernsleder sier at fristoverskridelser først blir 

rapportert til fylkesmannen når de faktisk konkluderer på undersøkelsen, og ikke når 

de skulle ha konkludert om de hadde overholdt fristen. Det betyr at det er et etterslep 

i rapporteringen av overskridelser. Barnevernsleder mener at overskridelsene skyldes 

høyt sykefravær og stor arbeidsmengde 

 

Barns medvirkning 

Ifølge rutinene skal barnevernstjenesten dokumentere om barnet har fått anledning til 

å medvirke, hva barnet er hørt om og hva som var barnets syn. Barns medvirkning er 

dokumentert i seks av de ti sakene der vi undersøkte dette.  Tre av barna der 

medvirkning ikke var dokumentert, var under sju år. Vi har ikke sett dokumentasjon på 

om det er vurdert om barna skal høres i noen av disse sakene.  

 

Enkeltvedtak 

Barnevernstjenesten har rutiner om avslutning av en undersøkelse og rutiner for når 

det skal skrives enkeltvedtak og når det skal skrives beslutning. Forvaltningslovens 

regler om enkeltvedtak gjelder ikke for beslutninger. Det innebærer blant annet at de 

som beslutningen gjelder ikke har klagerett. Ifølge rutinene skal barnevernet skrive 

beslutning dersom de henlegger en undersøkelse. I mai 2017 presiserte 

departementet at det skal treffes enkeltvedtak (med begrunnelse og klagerett) også 

om henleggelse av undersøkelser. Kommunens rutine er ikke oppdatert med denne 

presiseringen. Barnevernsleder er kjent med det nye saksbehandlingsrundskrivet, og 

både hun og de ansatte skal kurses i nye regler. Barnevernet har skrevet beslutninger 

og ikke enkeltvedtak om resultatet av avsluttet undersøkelse i de sakene som vi har 

undersøkt. Også i saker etter rundskrivet kom, er det truffet beslutning og ikke 

enkeltvedtak om henleggelse.  

 

I saker om hjelpetiltak skal det ifølge rutinene skrives enkeltvedtak. Det er skrevet 

enkeltvedtak i de sakene om hjelpetiltak som vi undersøkt. Vedtakene inneholdt 

beskrivelse av faktiske forhold og henvisning til de reglene vedtakene bygget på. Det 

var opplyst om klagerett.  

 

3.1.4 Revisors vurdering av internkontroll og saksbehandling 
Internkontroll 

Vi har ikke foretatt noen fullstendig og systematisk gjennomgang av barneverns-

tjenestens internkontroll. På bakgrunn av det vi har gjennomgått, mener vi at 

internkontrollen har mangler. Vi vil særlig påpeke at barnevernstjenesten ikke har 

fungerende avviksrutiner, eller rutiner for å bruke avvik til systemforbedring. 
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Barnevernet har rutiner for å at saksbehandlingen skal være i samsvar med lovkrav, 

herunder rutiner om når og hvordan enkeltvedtak skal skrives.  Barnevernstjenesten 

har ikke endret rutiner og praksis i samsvar med departementets rundskriv fra mai 

2017. Vi mener at barnevernstjenesten må oppdatere rutinene i samsvar med 

rundskrivet, og sikre at ansatte får tilstrekkelig opplæring.   

 

Vi vil også påpekte at rutinen om barns medvirkning etter vårt syn er ufullstendig. Vi 

mener at rutinen bør omfatte regler om når barn skal høres og om hvordan 

barnevernstjenesten skal forholde seg til barn som er yngre enn sju år, jf. bvl § 6-3 om 

barns rettigheter under saksbehandlingen. Rutiner som skal sikre barns rett til 

medvirkning bør gjelde for hele barnevernstjenesten og ikke bare fosterhjemsgruppa.  

 

Vi mener at bruk at sjekklister for å sikre at lovkrav om saksbehandlingen blir fulgt er 

et godt tiltak. 

 

Meldinger og undersøkelser 

Tidsfristen for å vurdere innkomne meldinger blir overholdt, men barnevernstjenesten 

overholder ikke alltid tremåneders-fristen for å gjennomføre en undersøkelser. 

Konsekvensen av fristoverskridelsene er at barn må vente for lenge på å få hjelp.  

 

Barns medvirkning 

Vi mener at barnevernstjenesten ikke ivaretar barns rett til medvirkning i tilstrekkelig 

grad. Barn som er sju år og eldre skal høres i egen sak, og vi finner at dokumentasjon 

på at barn har medvirket i egen sak mangler i flere saker. Det kan bety at barn ikke har 

medvirket i egen sak, eller det kan også bety at barnet er snakket med, men at barnets 

synspunkter ikke er dokumentert. Barn som er under sju år skal også få anledning til å 

uttale seg dersom barnets modenhet tilsier det. Vi mener at barneverntjenesten må 

dokumentere at bedre om barnet har fått anledning til å medvirke, eventuelt om dette 

har vært vurdert for barn under sju år.  

 

Enkeltvedtak 

Vi mener at barnevernstjenesten skriver enkeltvedtak som i all hovedsak inneholder de 

elementer som forvaltningsloven krever.  
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3.2 Oppfølging av tiltak 

I hvilken grad følger barnevernstjenesten opp barn med tiltak? 

3.2.1 Revisjonskriterier 
 
Internkontroll 
Kravet til internkontroll, se punkt 3.1.1, innebærer at barneverntjenesten må ha 

internkontroll som sikrer at tiltak blir fulgt opp slik loven krever.  

 
Oppfølging av barn med hjelpetiltak  

Når det er vedtatt hjelpetiltak, skal barneverntjenesten utarbeide en tidsavgrenset 

tiltaksplan. Tiltaksplanen skal revideres regelmessig, jf. bvl § 4-5. 

 

Tiltaksplanen skal tydeliggjøre hva som er barnets særlige behov og hvordan disse 

behovene skal imøtekommes. Tiltaksplanen har oftest et kortere tidsperspektiv enn 

omsorgsplanen og skal jevnlig evalueres. Loven forutsetter at tiltaksplanen skal 

foreligge samtidig med vedtaket og at det bør fremgå av vedtaket om tiltaksplan er 

utarbeidet.9 

 

Barn med omsorgsvedtak 

Etter omsorgsovertakelse har barneverntjenesten et løpende og helhetlig ansvar for 

oppfølgingen av barnet, herunder et ansvar for å følge utviklingen til barnet og 

foreldrene, jf. bvl § 4-6. 

 

Barneverntjenesten skal allerede ved omsorgsovertakelsen vedta en plan for barnets 

omsorgssituasjon jf. bvl § 4-15. Senest to år etter fylkesnemndas vedtak skal 

barneverntjenesten vedta en plan for barnets fremtidige omsorgssituasjon. Dette skal 

være med på å sikre kontinuitet for barnet, og planen skal ikke endres uten at 

forutsetningene for den er falt bort. 

 

Barn i fosterhjem 

Det følger av forskrift om fosterhjem § 7 at barneverntjenesten i omsorgskommunen 

skal følge opp og føre kontroll med hvert enkelt barns situasjon i fosterhjemmet, og at 

barnevernstjenesten skal besøke fosterhjemmet så ofte som nødvendig, men 

minimum 4 ganger i året. Dersom barnevernstjenesten vurderer forholdene i 

fosterhjemmet som gode kan barnevernstjenesten vedta at antall besøk skal reduseres 

til minimum 2 ganger i ganger i året for barn som har vært plassert i fosterhjem i mer 

enn 2 år.  

                                                      
9 Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten – en veileder 
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Etter barnevernloven § 4-22 skal kommunen føre tilsyn med hvert enkelt barn i 

fosterhjem. Forskrift om fosterhjem § 9 sier at fosterhjemskommunen (den 

kommunen der fosterhjemmet er) skal gjennomføre minimum fire tilsyn i året. Dersom 

fosterhjemskommunen mener at forholdene i fosterhjemmet som gode, og barnet 

samtykker, kan antall tilsyn reduseres til to. Etter § 8 i forskriften har 

fosterhjemskommunen ansvar for å oppnevne og lære opp tilsynspersoner. Det skal gå 

klart frem av fosterhjemskommunens delegasjonsreglement hvilken instans i 

kommunen som skal føre tilsynet, jf. forskriften § 8. I følge samarbeidsavtalen er det 

barneverntjenesten som skal ivareta denne oppgaven for kommunene. 

Tilsynsrapporter skal sendes til og gjennomgås av barnevernstjenesten i 

omsorgskommunen, jf. forskriften § 9.  

 

Dette gir følgende revisjonskriterier: 

 Barneverntjenesten skal ha rutiner og tiltak å sikre at barn følges opp i samsvar 

med lovkrav.  

 Barneverntjenesten må lage tiltaksplaner for barn med hjelpetiltak. 

 Tiltaksplan for barn med hjelpetiltak skal være tidsavgrenset.  

 Tiltaksplanen skal revideres regelmessig. 

 Barneverntjenesten må utarbeide varig omsorgsplan for barn som de har 

overtatt omsorgen for senest to år etter fylkesnemndas vedtak.  

 Fosterbarn skal som hovedregel ha fire besøk i året fra barneverntjenesten i 

omsorgskommunen.  

 Fosterbarn skal som hovedregel ha fire besøk i året fra tilsynsfører fra 

fosterhjemskommunen.  

 

3.2.2 Internkontroll 
Internkontroll generelt 

Se punkt 3.1.2 der risikovurdering og avviksrutiner er nærmere omtalt.  

 

Rutiner og tiltak om oppfølging av barn 

I fylkesmannens tilsyn som gjaldt oppfølging av fosterbarn fikk barnevernstjenesten 

avvik på at de ikke hadde en praksis for å følge opp tilsynsrapporter, og at de ikke 

dokumenterte samtykkeerklæringer, beslutninger og referat i tilstrekkelig grad. I tillegg 

hadde ikke barnevernstjenesten en entydig rutine for hvordan barn skulle medvirke i 

sin sak og i flere saker manglet gyldige tiltaks-/omsorgsplaner.  

 

Barnevernsleder sier at etter tilsynet har det vært større fokus på å dokumentere det 

de gjør. Det blir skrevet brev og journalnotat i et langt større omfang enn tidligere. 
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Barnevernsleder viser til at antall journalnotat har økt fra ca. 5000 i 2014 til over 8000 i 

2016. Vi har ikke undersøkt dette nærmere. 

 

I Kvalitetslosen ligger det nå rutiner for hjelpetiltak og for barn i fosterbarn. 

Barnevernstjenesten har bla. rutiner for  

- oppfølging av tilsynsfører 

- gjennomgang av fosterhjemsavtale 

- tiltaksplaner 

- evaluering av tiltaksplaner i Acos. 

 

Barnevernstjenesten har utarbeidet sjekklister (kontrollskjema) for å følge opp barn 

med hjelpetiltak og barn i fosterhjem. Sjekklisten for barn med hjelpetiltak har 

kontrollpunkter om samtale med barn, tiltaksplan og vedtak. Sjekklistene for 

hjelpetiltak var i liten grad brukt i 2017. 

 

Sjekklisten for fosterbarn har kontrollpunkter for bla. fosterhjemsbesøk, tilsynsbesøk 

og samtaler med barn. Sjekklistene skal kontrolleres av teamleder og barnevernsleder. 

I de sakene vi undersøkte var sjekklistene for fosterbarn brukt av saksbehandler.  

 

3.2.3 Tiltaksplaner og omsorgsplaner 
Barnevernsleder sier at det ikke er oppdaterte tiltaksplaner for alle barn med tiltak.  

 
Tabell 7 Antall barn uten tiltaksplan ved utgangen av året - 2013-2017  

  2013 2014 2015 2016 2017 

Nome 39 1 6 2 4 

Bø 21 1 5 1 6 

Sauherad 24 0 1 2 12 

Sum  84 2 12 5 22 
KILDE: Midt Telemark barnevernstjeneste 

 

Barnevernsleder mener at tiltaksplaner helst bør evalueres hver tredje måned, i alle 

fall hvert halvår, men at de ikke rekker dette. Mange tiltaksplaner blir ikke ferdige fordi 

det mangler underskrift fra foreldrene. I Acos kan tiltaksplaner bare evalueres én gang. 

Deretter må det skrives ny tiltaksplan.  

 

I de mappene der vi undersøkte tiltaksplaner, hadde barna gyldige tiltaksplaner. 

Tiltaksplanene var tidsavgrenset. Plan for evaluering fremkommer ikke av planene. 

Ingen av planene var evaluert, men planene i de mappene vi undersøkte var nye eller 

relativt nye.  
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Tabell 8 Evaluering av tiltaksplaner per 30.6.17 

  Nome  Bø Sauherad Sum 

Antall barn med hjelpetiltak 38 37 16 91 

Herav barn med tiltaksplan 27 28 14 69 

Barn som har fått sin tiltaksplan 
evaluert siste år 1 12 6 19 

Kilde: Midt Telemark barnevernstjeneste 

 

Barnevernsleder sier at alle barn som barnevernstjenesten har omsorgen for, har 

omsorgsplaner. I de mappene som vi undersøkte mhp. omsorgsplan hadde alle barna 

omsorgsplan. 

 

3.2.4 Barn i fosterhjem 
 
Tabell 9 Barn under omsorg per 31.12 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Nome 21 27 29 25 32 

Bø 12 13 17 18 19 

Sauherad 9 10 11 9 10 

Sum 42 50 57 52 61 
KILDE: Midt Telemark barnevernstjeneste 

 
Ved årsskiftet er i tillegg ti barn plassert i beredskapshjem eller i foreldre/barn-senter.   
 
Fosterhjemsbesøk 

Ifølge barnevernstjenestens egne tall er det 21 fosterbarn som ikke har fått nok besøk i 

fosterhjemmet per utgangen av året. I de 11 mappene vi undersøkte mhp. 

fosterhjembesøk, hadde halvparten av barna fått fire besøk av eller mer i 2016. For ett 

av barna var inngått avtale om to fosterhjemsbesøk i året. De øvrige barna hadde fått 

to eller tre fosterhjemsbesøk. Kravet om minimum fire fosterhjemsbesøk i året, med 

mindre annet er avtalt, gjelder for kalenderåret. Vi kan dermed ikke si om fosterbarn 

har fått tilstrekkelig besøk i 2017 før etter utgangen av året.  Da vi gikk i gjennom 

mappene i november var det fire barn som hadde fått to eller færre besøk i 2017.  

 

Tilsynsbesøk 

Barnevernstjenesten har ansvaret for å gjennomføre tilsyn i fosterhjem som ligger i 

Sauherad, Bø og Nome. Det vil si at de gjennomfører tilsyn både for barn de har 

omsorgen for og for barn som andre barnevernstjenester har omsorgen for. 

Barnevernstjenesten i Midt Telemark hadde 48 tilsynsbarn ved utgangen av året.  
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Ifølge barnevernsleder var det 23 tilsynsbarn i Midt-Telemark som ikke hadde fått nok 

tilsyn i 2017. 

 

I mappene vi gjennomgikk var det mer enn halvparten av fosterbarna som ikke hadde 

fått fire tilsynsbesøk i 2016. For 2017 var det også mer enn halvparten av barna for 

hadde hatt to eller færre tilsyn. Det må tilføyes at vår mappegjennomgang omfattet 

barn som også bodde i fosterhjem utenfor Midt-Telemark, og der er det andre 

barnevernstjenester som har ansvaret for å gjennomføre tilsyn.  

 

 

3.2.5 Revisors vurdering av oppfølging av tiltak 
 

Internkontroll 

Se også vurdering under punkt 2.4 om internkontroll.  

 

Barnevernstjenesten har rutiner og internkontrolltiltak for å følge opp barn med tiltak, 

men rutiner og tiltak følges ikke alltid.  Sjekklistene er i utgangspunktet gode tiltak for 

å sikre at barn følges opp slik loven krever. Men sjekklistene må brukes og følges opp 

av teamleder/barnevernsleder for å være et reelt sikringstiltak. Våre undersøkelser 

viser at dette internkontrolltiltaket fungerer for barn i fosterhjem, men ikke for barn 

med hjelpetiltak.  

 

Tiltaksplan og omsorgsplan 

Vi mener at barnevernstjenesten ikke utarbeider og evaluerer tiltaksplaner slik loven 

krever. Gjennom å utarbeide og evaluere tiltaksplaner skal barnevernstjenesten sikre 

at barnet får hensiktsmessige og virkningsfulle hjelpetiltak. Tiltaksplaner skal evalueres 

jevnlig for å sikre at tiltakene virker etter hensikten. Vi mener at barn med hjelpetiltak 

ikke blir fulgt så godt opp som barnevernloven krever.   

 

Arbeidet med omsorgsplaner ser ut å fungere bra, og barn i fosterhjem har 

omsorgsplaner.  

 

Fosterhjemsbesøk og tilsynsbesøk 

Vi mener at fosterbarn ikke blir fulgt så godt opp som barnevernloven krever. Barn i 

fosterhjem får ikke så mange oppfølgingsbesøk av barnevernstjenesten eller så mange 

tilsyn som loven krever.  
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4 Oppsummeringer, konklusjoner og 
anbefalinger 

 

4.1 Oppsummeringer og konklusjoner 
 

4.1.1 Ressurser  
Alle Midt-Telemarkkommunene har høyere til utgifter til barnevern enn 

landsgjennomsnittet. Midt-Telemarkkommunene hadde lavere bemanning enn 

landsgjennomsnittet sett i forhold barnebefolkningen i 2016, men bemanningen er økt 

i 2017. Barnevernstjenesten har hatt høyt sykefravær, slik at reell bemanning har vært 

lavere enn det som fremkommer av statistikken. 

 

Sauherad kommune har tilsyn fra Arbeidstilsynet om lokalene og om det fysiske 

arbeidsmiljøet i barnevernstjenesten. Kommunen har fått pålegg om utbedring og 

varsel om tvangsmulkt dersom lokalene ikke utbedres innen tidsfristen. Kommunen er 

i gang med utbedringsarbeider. 

 

4.1.2 Økonomistyring 
Vi mener at økonomistyringen i og av barnevernstjenesten har hatt betydelige mangler 

i de årene som vi har undersøkt. Budsjettforslagene fra barnevernstjenesten 

(vertskommunen) har ikke vært realistiske, og barnevernstjenesten (vertskommunen) 

har ikke rapportert tilstrekkelig gjennom året til samarbeidskommunene. Kommunene 

har ikke fulgt opp plikten om å regulere eget budsjett eller treffe andre tiltak når det 

har oppstått vesentlige avvik.  

 

Vertskommunen har ansvar for at budsjett og regnskap for administrasjon av 

barnevernstjenesten blir riktig ført, fordelt og rapportert. Samarbeidsavtalen og 

samarbeidets rutiner for rapportering, budsjettering og fordeling av 

administrasjonsutgifter har ikke blitt fulgt.  

 

Utgifter til administrasjon og drift av barnevernstjenesten blir budsjettert og ført i 

vertskommunen. Utgifter til barnevernstiltak blir budsjettert og ført i den kommunen 

der barna hører hjemme. Manglene har vært størst når det gjelder budsjettering og 

rapportering av administrasjonsutgifter. Ifølge samarbeidsavtalen/rutinehåndboka har 

Midt-Telemarkrådet ansvar for tertialrapportering på administrasjonsutgifter til 

kommunene og ansvar for å være et koordinerende organ. Etter vårt syn har ikke 

barneverntjenestens administrasjonsbudsjett hatt et hensiktsmessig beslutnings- og 
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rapporteringsløp. De som har budsjettansvar for fagområdet barnevern i kommunene 

har ikke fått informasjon om administrasjonsbudsjettet.  

 

4.1.3 Saksbehandling og oppfølging tiltak 
Vi har ikke foretatt noen fullstendig og systematisk gjennomgang av 

barnevernstjenestens internkontroll. På bakgrunn av det vi har gjennomgått, mener vi 

at internkontrollen har mangler. Vi vil særlig påpeke at barnevernstjenesten ikke har 

fungerende avviksrutiner, eller rutiner for å bruke avvik til systemforbedring.  

 

Vi mener at barneverntjenestens saksbehandling også har mangler. Manglene er 

primært knyttet til brudd på tremåneders-fristen for å gjennomføre undersøkelser, og 

manglende dokumentasjon av barns medvirkning i egen sak.  

 

Vi mener at barn med barnevernstiltak og barn i fosterhjem ikke blir fulgt opp slik 

loven krever.  Fosterbarn får ikke tilstrekkelig med tilsyns- og fosterhjemsbesøk, og 

tiltaksplaner mangler eller er ikke tilstrekkelig ofte evaluert.  

 

4.2 Anbefalinger 
 
Sauherad, Bø og Nome bør i felleskap avtale rutiner som sikrer at Midt-Telemark 

barneverntjeneste  

- har realistiske budsjett,  

- rapporterer på budsjett og økonomi slik kommuneloven krever, og  

- har hensiktsmessige fordelingsnøkler. 

 

Sauherad, Bø og Nome bør hver for seg  

- sikre at kommunens budsjett for administrasjon av barnevernstjenesten og for 

barnevernstiltak er realistiske.  

 

Sauherad som vertskommune bør 

- sikre at barnevernstjenestens budsjettforslag er realistiske og at regnskap blir 

riktig ført, fordelt og rapportert, 

- sikre at barnevernstjenestens rapportering til samarbeidskommunene om 

utgifter til barnevernstiltak er korrekt,  

- etablere internkontroll som sikrer at kommunen utfører oppgavene i samsvar 

med barnevernloven, og 

- etablere ytterligere tiltak for å sikre at barneverntjenesten utfører sine 

arbeidsoppgaver i samsvar med barnevernloven.  
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barneverntjensten – en veileder (mars 2006) 

 Kommunal- og regionaldepartementet: Veileder. Vertskommunemodellen i 

kommuneloven § 28 a flg.  
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Vedlegg 1: Rådmannens høringsuttalelse 
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Vedlegg 2: Metode og kvalitetssikring 
 

Den praktiske gjennomføringen 
Forvaltningsrevisjonen startet ved oppstartbrev til Sauherad, Bø og Nome kommune 

11. september 2017. Vi hadde oppstartsmøte med Sauherad kommune 29. oktober.   

 

Denne forvaltningsrevisjonen er basert på informasjon som er innhentet gjennom 

intervjuer med ansatte med ansvar for barnevern, gjennomgang av dokumentasjon om 

barnevernstjenesten, og dessuten gjennomgang av et utvalg barnevernssaker.   

 

Innsamling og bearbeiding av data 
Intervjuer 

Vi har snakket med  

- Rådmann for Sauherad og Bø 

- Oppvekstsjef for Sauherad og Bø 

- Helse- og omsorgssjef Nome 

- Økonomisjef Nome 

- Barnevernsleder i Midt-Telemark barnevernstjeneste 

 

Vi har skrevet referat fra intervjuer som intervjuobjektene har godkjent. Vi brukte 

lydopptaker under intervjuene. 

 

I tillegg har vi innhentet informasjon fra Regionssekretær i Midt-Telemark-

samarbeidene og fra enhetsleder økonomi og personal i Sauherad kommune.  

 

Dokumentasjon  

Vi har gjennomgått følgende dokumentasjon:  

 

- Rapportering fra barnevernstjenstesten til Fylkesmannen 

- Tilsynsrapporter fra fylkesmannen og Arbeidstilsynet 

- Budsjettsaker til Midt-Telemarktinget 2015-2017 

- Tertialrapportering til Midt-Telemarkrådet 2015-2017 

- Budsjettsaker Sauherad, Bø og Nome kommune 2015-2017 

- Tertial -/kvartalsrapportering i Sauherad, Bø og Nome kommune 2015-2017 

- Utvalg av rutiner for barnevernstjenesten 
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Vi har også gjennomgått regnskapstall fra kommunen og KOSTRA-statistikk for 2016 

om barnevern.   

Mappegjennomgang 
Vi har gjennomført en begrenset mappegjennomgang. Mappegjennomgangen ble 

gjennomført høsten 2017. Utgangspunktet for kontrollen var innkomne meldinger 

2017 og barn med hjelpetiltak og barn under omsorg høsten 2017. Sakene er valgt 

tilfeldig ut fra lister over innkomne meldinger og lister over barn med tiltak/ under 

omsorg. Per 1. juli hadde barneverntjenesten 91 barn med hjelpetiltak og 56 barn 

under omsorg. Barnevernstjenesten hadde fått 93 meldinger. Vi har gjennomgått 

mappene til 28 barn. I 11 av sakene har vi undersøkt vurdering og undersøkelse av 

bekymringsmeldinger. Barnevernstjenesten fikk 197 meldinger og påbegynte 136 

undersøkelser i 2017. I 6 saker har vi undersøkt enkeltvedtak om hjelpetiltak og 

tiltaksplaner, og i 11 saker har vi undersøkt omsorgsplaner, og antall fosterhjems- og 

tilsynsbesøk. Barnevernstjenesten hadde 61 fosterbarn ved utgangen av året. Vi har 

sett etter om barns medvirkning er dokumentert i alle de 28 sakene. Vår innsynsrett er 

hjemlet i kommuneloven § 78 nr. 6, og mappegjennomgangen er gjennomført i 

samsvar med reglene om taushetsplikt og reglene i personopplysningsloven.  

 

Meldingssakene er tilfeldig utvalgt fra liste over innkomne meldinger i 2017. 

Tiltakssakene er tilfeldig utvalgt fra lister over barn med tiltak og eller som var under 

omsorg høsten 2017.  

 

Våre funn underbygger i stor grad barnevernets egne statistikker og beskrivelser. Selv 

om vårt utvalg er for lite til å alene beskrive barnevernets saksbehandling, mener vi 

det er stort nok til at det sammen med statistikker og intervjumateriale gir et godt og 

riktig bilde på saksbehandlingen.  

 

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

informasjonen i rapporten er relevant og pålitelig. Pålitelighet handler om at 

innsamling av data skal skje så nøyaktig som mulig, og at en skal kunne få samme 

resultat dersom undersøkelsen gjøres på nytt. Vi mener at informasjonen i rapporten 

er pålitelig fordi den er verifisert gjennom referater og gjennom høringsprosessen. 

 

Relevans handler om at en undersøker de forholdene som problemstillingene skal 

avklare. Vi mener vi har undersøkt det som er relevant for å besvare 

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

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

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

forvaltningsrevisjon10. 

 

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

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

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

vurderinger og konklusjoner. 

  

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

samsvar med den internasjonale standarden for kvalitetskontroll – ISQC 1 

Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og begrenset revisjon av 

regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester. Denne 

forvaltningsrevisjonen er kvalitetssikret i samsvar med vårt kvalitetskontrollsystem og i 

samsvar med kravene i RSK 001. 

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

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

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

Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). 
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