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Arkivsak-dok. 18/00169-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 20.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 20.02.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen til møtet 20.02.2018 godkjennes. 
 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteinnkallingen legges med dette frem for godkjenning. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Møteinnkalling 20.02.2018 
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Arkivsak-dok. 18/00169-2 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 20.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 27.11.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokollen fra møte 27.11.2017 godkjennes. 
 

 

 

Saksopplysninger: 
Protokollen fra møtet 27.11.2017 legges med dette frem for godkjenning. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Møteprotokoll fra møtet 25.09.2017 
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Møteprotokoll  
 

Tinn kontrollutvalg 

 
Dato: 27.11.2017 kl. 10:00 – 14:00 
Sted: Formannskapssalen 
Arkivsak: 17/00969 
  
Til stede:  Leder Gunnar Odd Hagen 

Nestleder Torild Irene Kristiansen Bye 

Medlem Kjetil Høstrup Djuve 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
Svein Antonsen 

Jørn Andersen 
  
Forfall:  Medlem Palma Marie Selbu 

Medlem Bent Frode Bystrøm 
  
Andre: Rådmann Rune Lødøen (sak 35-37/17) 

Teknisk sjef Jan Arvid Gravklev (sak 36-37/17) 

 

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin 

Utvalgssekretær Ingebjørg Liland 
  
Protokollfører: Ingebjørg Liland 
  

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

5/17 17/00969-33 Godkjenning av innkalling til møte 27.11.2017 3 

Møteprotokoll 

5/17 17/00969-34 Godkjenning av protokoll fra møte 25.09.2017 4 

Saker til behandling 

34/17 17/00975-7 Referatsaker i møte 27.11.2017 – Tinn kontrollutvalg 5 
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35/17 17/15615-1 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2018 6 

36/17 17/15621-1 
Avvikling av Tinn vann og avløp AS - forespørsel om 

selskapskontroll 
7 

37/17 17/15618-1 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Eiendomsforvaltning - 

Tinn kommune 
8 

38/17 17/03167-3 Orientering fra revisor i møte 27.11.2017 - Tinn kommune 9 

39/17 17/15613-1 Møte og arbeidsplan 2018 - Tinn kontrollutvalg 10 

40/17 17/00972-9 Eventuelt i møte 27.11.2017 – Tinn kontrollutvalg  11 

    

 

 
Rjukan, 27.11.2017 

 

 

Gunnar Odd Hagen       Ingebjørg Liland 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

5/17 Godkjenning av innkalling til møte 27.11.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 27.11.2017 5/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkallingen til møtet 27.11.2017 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Møteinnkallingen til møtet 27.11.2017 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

5/17 Godkjenning av protokoll fra møte 25.09.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 27.11.2017 5/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokollen fra møte 25.09.2017 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Protokollen fra møte 25.09.2017 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

34/17 Referatsaker i møte 27.11.2017 – Tinn kontrollutvalg 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 27.11.2017 34/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet la fram referatsakene i møtet.  

 

Leder melder seg på NKRF sin kontrollutvalgskonferanse.  

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  
Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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35/17 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2018 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 27.11.2017 35/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Rune Lødøen ga utvalget en orientering om budsjettsituasjonen for Tinn kommune i 

2018, og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.  

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  
Saken tas til orientering 
 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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36/17 Avvikling av Tinn vann og avløp AS - forespørsel om selskapskontroll 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 27.11.2017 36/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget ber Telemark kommunerevisjon IKS om å utføre en selskapskontroll med 

forvaltningsrevisjon av Tinn vann og avløp AS. Prosjektplan legges frem i første møtet i 2018. 

 

 

Møtebehandling  

Rådmann Rune Lødøen og teknisk sjef Jan Arvid Gravklev gav utvalget en orientering i 

saken.  

 

Utvalget diskuterte finansieringen av rapporten.  

 

Forslag til vedtak med tillegg:  
Kontrollutvalget ber Telemark kommunerevisjon IKS om å utføre en selskapskontroll med 

forvaltningsrevisjon av Tinn vann og avløp AS, med en forutsetning av at kommunestyret bevilger 

ekstra midler.  Prosjektplan legges frem i første møtet i 2018. 

 

Innstilling til kommunestyret:  

Kommunestyret bevilger 100 000 kroner til kontrollutvalget for gjennomføring av 

selskapskontroll av Tinn vann og avløp AS. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med tillegg.  

 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget ber Telemark kommunerevisjon IKS om å utføre en selskapskontroll med 

forvaltningsrevisjon av Tinn vann og avløp AS, med en forutsetning av at kommunestyret bevilger 

ekstra midler.  Prosjektplan legges frem i første møtet i 2018. 

 

Innstilling til kommunestyret:  

Kommunestyret bevilger 100 000 kroner til kontrollutvalget for gjennomføring av 

selskapskontroll av Tinn vann og avløp AS. 

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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37/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Eiendomsforvaltning - 

Tinn kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 27.11.2017 37/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Rådmannens orientering tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Teknisk sjef Jan Arild Gravklev ga utvalget en orientering om kommunens oppfølging av 

forvaltningsrapporten.  

 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Rådmannens orientering tas til orientering. 

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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38/17 Orientering fra revisor i møte 27.11.2017 - Tinn kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 27.11.2017 38/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering.  

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsrevisor orienterte utvalget om den løpende revisjonen i kommunen.  

 

Forslag til tillegg i vedtak:  

Kontrollutvalget reagerer på at revisjonen ikke får svar på sine henvendelser til NAV og ber 

derfor rådmannen se på saken.  

 

Votering 

Enstemmig for vedtak med tillegg.  

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

Kontrollutvalget reagerer på at revisjonen ikke får svar på sine henvendelser til NAV og ber 

derfor rådmannen se på saken.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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39/17 Møte og arbeidsplan 2018 - Tinn kontrollutvalg 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 27.11.2017 39/17 

 

 

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 10:00: 5.2.2018 – 23.4.2018 – 11.06.2017 – 24.9.2018 – 

26.11.2018  

 

 

 

 

Møtebehandling 

Utvalget ønsker å endre møtedag fra mandag til tirsdag. Datoene forskyves med en dag. 

Møtedato for juni forskyves med en uke.  

 

Nye møtedatoer: 6.2.2018 – 24.4.2018 – 5.6.2018 – 25.9.2018 – 27.11.2018 

 

Innspill til virksomhetsbesøk – plankontoret og arkiv.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med datoendringer.  

 

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, Tirsdager klokka 10:00: 6.2.2018 – 24.4.2018 – 5.6.2017 – 25.9.2018 – 27.11.2018  

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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40/17 Eventuelt i møte 27.11.2017 – Tinn kontrollutvalg  

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 27.11.2017 40/17 

 

 

 

Møtebehandling 

Leder orienterte om en henvendelse. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/00172-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 20.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 20.02.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 

 

 

Saksopplysninger: 
Følgende tema vil bli orientert om under referatsaker:  

1) NKRFs kontrollutvalgskonferanse 7-8 februar – betraktninger 

2) Temarks vårkonferanse, 19. april. 

3)  Underveis rapportering på forvaltningsrevisjon av Konsulentbruk i Tinn kommune 

  

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Revisjonsnotat - ettersendes 
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Arkivsak-dok. 16/12025-22 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 20.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjon -  Barnevern og forebyggende 

arbeid 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget finner rapport og redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjonen Barnevern og 

forebyggende arbeid tilfredsstillende, og avslutter med dette saken. 
 

Bakgrunn for saken: 
Tinn kontrollutvalg behandlet i sitt møte 24.04.2017 sak 16/17 Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barnevern 

og forebyggende arbeid» - Tinn kommune. Saken ble behandlet i Tinn kommunestyre 08.05.2017 sak 

29/17. Følgende vedtak ble fattet:  

 

Kontrollutvalget tar rapporten «Barnevern og forebyggende arbeid» til orientering, og anbefaler  

kommunestyret å gjøre følgende vedtak:  

Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber rådmannen om å:  

- Utarbeide overordnede og helhetlige planer for forebyggende arbeid for barn og unge  

- Sikre klar ledelse av det tverrfaglige forebyggende arbeidet  

- Iverksette tiltak for å sikre at ansatte følger opp plikten til å melde fra til barnevernet ved  

  mistanker om omsorgssvikt/misbruk.  

- Sikre realistisk budsjettering og korrekt bokføring av barnevernets inntekter og utgifter  

 

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget i første møte i 2. halvår 2017 med en skriftlig  

oversikt over hvordan vedtaket og rapportens funn og anbefalinger følges opp.  

 

Senest i kontrollutvalgets første møte i 2018 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig 

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

effekt arbeidet har gitt. 
 

I kontrollutvalgets møte 25.9.2017 sak 27/17 ga enhetsleder Anita Staver Riggenholt og rådmann Rune 

Lødøen utvalget en orientering om kommunens arbeid med anbefalingene fra rapporten. Kontrollutvalget 

mottok et skriftlig notat om arbeidet i møtet. Kontrollutvalget fant at det var gjort mye godt arbeid i 

organisasjonen, og følgende vedtak ble fattet:  

 

Kontrollutvalget anser første rapportering etter forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten i Tinn å være 

tilfredsstillende.  
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Senest i kontrollutvalgets første møte i 2018 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig 

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

arbeidet har gitt. 
 

Denne saken dreier seg om siste del av oppfølgingsarbeidet (del 2 av vedtaket). 

 

 

Saksopplysninger: 
Det har blitt laget en skriftlig rapport i til kontrollutvalget, som beskriver hvilke tiltak som nå er 

gjennomført for å følge opp hvert enkelt punkt i kommunestyrets vedtak av 08.05.2017. 

 

Rådmann Rune Lødøen og enhetsleder Anita Staver Riggenholt vil orientere om arbeidet og resultatene 

av det i møtet. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet oppfatter at oppdraget som fulgte etter gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen, 

Barnevern og forebyggende arbeid, i form av revisjonens anbefalinger og kommunestyrets vedtak, er tatt 

seriøst og besvart på en måte som lover godt for det videre arbeidet i barneverntjenesten.  

 

Det er en viktig oppgave for kontrollutvalget å se til at funna i revisjonsrapportene og vedtak som gjøres i 

den forbindelse følges opp og bidrar til forbedringer og organisasjonsutvikling. På bakgrunn av mottatt 

dokumentasjon fra kommunen mener sekretariatet at saken kan avsluttes. 

 

 

Vedlegg:  

- Rapport etter forvaltningsrevisjon av barnevern 2017 

- Bern som bekymrer - handlingsveileder 
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Rapport Forvaltningsrevisjon 
Barnevern 2017  

Tinn Kommune 
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1.0 Innledning 

1.1 Kontrollutvalgets bestilling 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i sak 15/16. Bakgrunnen for 

forvaltningsrevisjonen er overordnet analyse vedtatt i kommunestyret i sak 62/16. 

Kontrollutvalget vedtok plan for forvaltningsrevisjonen i sak 15/16, og endring av 

prosjektplanen i sak 24/16. 

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

om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel 3. 

 

1.2 Bakgrunn 
Kommunen har ansvar for at barn og unge skal ha gode og trygge oppvekstforhold. 

Kommunen bør ha en helhetlig tilnærming til planlegging og organisering av dette 

arbeidet. Det er flere tjenester i kommunene som har ansvar for barn og unge, blant 

annet barnehage, skole, barnevern og helse- og omsorgstjeneste. For å arbeide 

helhetlig og koordinert om forebygging er det nødvendig med samarbeid på tvers av 

tjenesteområder. Undersøkelser viser at ikke alle kommuner er gode på slikt 

samarbeid. Videre sier NOU 2009:222 som omhandler samordning av tjenester for 

utsatte barn og unge, også følgende om lovreguleringen av samarbeidsplikt: 

 

Plikt til samarbeid er pålagt flere av tjenesteyterne i dagens lovverk. Det 

eksisterer en rekke bestemmelser som regulerer samarbeid, men disse 

bestemmelsene er gjennomgående lite forpliktende. Videre er det slik at plikten 

til å samarbeide ofte er begrenset til å gjelde der det fremmer egen 

oppgaveløsning. (s. 73) 

 

Det er tre nivåer for å arbeide forebyggende. De ulike nivåene viser til ulike formål og 

målgrupper: 

 

Universell forebygging omfatter innsats rettet mot hele befolkningsgrupper (f.eks. 

barn og unge) uten at man har identifisert individer eller grupper med forhøyet risiko. 

Eksempler på universell forebygging er skolehelsetjeneste, tilbud om frukt og grønt i 
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skolen, tilrettelegging for fysisk aktivitet og antimobbeprogram. 

 

Selektiv forebygging er tiltak rettet mot grupper med kjent og/eller forhøyet risiko for 

å utvikle problemer. Tiltakene her skal motvirke negativ utvikling hos barn og unge 

og/eller deres foreldre. Eksempel slike tiltak er gratis kjernetid i barnehager for 

minoritetsspråklige barn. 

 

Indisert forebygging er tiltak rettet mot individer med høy risiko eller klare tegn på 

problemer. Tiltak rettet mot ungdom med begynnende rusproblemer eller tiltak rettet 

mot barn og unge med symptomer på psykiske vansker er eksempler på indisert 

forebygging. 

 

1.3 Problemstillinger og revisjonsfunn 
Rapporten handlet om følgende problemstillinger: 

 I hvilken grad arbeider kommunen helhetlig og systematisk med forebyggende 

innsats for barn og unge? 

 I hvilken grad er barnevernets ressurser tilpasset deres arbeids- og 

ansvarsoppgaver? Herunder vurderinger av: 

 økonomi 

 kapasitet 

 kompetanse 

Revisjonskriteriene i denne forvaltningsrevisjonen er utledet fra barnevernloven og 

fra rundskriv Q-16/2013 forebyggende innsats for barn og unge.  

 

1.4 Avgrensning 
Det er ikke vurdert kvaliteten eller riktigheten av barnevernets vurderinger og tiltak. 

 
 

2 Forebyggende arbeid 
 
I hvilken grad arbeider kommunen systematisk med forebyggende innsats 

rettet mot barn og unge? 
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2.1 Forebyggende arbeid – forankring og samarbeid 

2.1.1 Revisjonskriterier 
Forebyggende innsats i lov og regelverk 

FNs konvensjon om barnets rettigheter fremhever at barnets beste skal være et 

grunnleggende hensyn ved alle handlinger som gjelder barn. Barnekonvensjonen 

gjelder som norsk lov. Ansvaret for forebyggende innsats er forankret i en rekke 

lovverk og fordelt på mange offentlige tjenester og aktører. Virksomheter som er 

rettet mot barn og unge er omfattet av et generelt lovverk, men i tillegg er det også 

særlover som regulerer virksomheten, for eksempel barnevernloven eller 

opplæringsloven. 

Kommunen har ansvar for at barn og unge får gode oppvekstkår og for å forebygge psykiske 

og sosiale problemer. Kommunens ansvar for forebygging er hjemlet i bl.a. 

følgende lover: 

- Etter folkehelseloven § 4 har kommunen ansvar for å fremme befolkningens 

helse, herunder utjevne sosiale helseforskjeller. 

- Etter barnehageloven § 2 skal barnehagene ha en helsefremmende og 

forebyggende funksjon og utjevne sosiale forskjeller. Barnehagen skal i 

samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek 

og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

- Etter opplæringsloven § 1-1 skal skolene sørge for at elever utvikler kunnskap, 

kompetanse og holdninger for å kunne mestre livet og delta i arbeid og 

fellesskap i samfunnet. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal hjelpe 

skolen med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling slik at opplæringen 

kan legges bedre til rette for elever med særskilte behov, jf. § 5-6. 

- Etter sosialtjenesteloven § 12 har NAV ansvar for å gjøre seg kjent med 

innbyggernes levekår, ha oppmerksomhet ved trekk ved utviklingen som kan 

skape og opprettholde sosiale problemer, og iverksette tiltak for kan forebygge 

sosiale problemer 

- Etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 skal kommunens helsetjenester 

fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Dette 

skal bl.a. skje ved opplysning, råd og veiledning. Kommunen skal tilby 

helsefremmende og forebyggende tjenester, jf. § 3-2, herunder: 

o helsetjeneste i skoler og helsestasjonstjeneste 



2/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjon -  Barnevern og forebyggende arbeid - 16/12025-22 Oppfølging av forvaltningsrevisjon -  Barnevern og forebyggende arbeid : Rapport etter forvalningsrevisjon av barnevern 2017

6 

o svangerskaps- og barselomsorgstjenester 

- Etter barnevernloven § 3-1 har barnevernet ansvar for å avdekke omsorgssvikt, 

atferdsproblemer, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig som mulig. Tiltak 

skal settes inn så tidlig som mulig. 

 

Anbefalinger om forebyggende arbeide for barn og unge 

Rundskriv Q-16/2013 Forebyggende innsats for barn og unge gir anbefalinger til 

kommunen om forebyggende arbeid. Rundskrivet sier bl.a. følgende: 

Å arbeide systematisk med forebyggende innsats krever en tydelig ledelse og en 

tydelig forankring. Forebygging får også konsekvenser for hvordan kommunene 

organiserer og koordinerer tjenestetilbudet. Et planarbeid må være helhetlig og 

forpliktende. Først når det er forankret i ledelsen og blant alle som har ansvar, 

og det er sikret nødvendige prioriteringer, er det et godt verktøy. Det bør legges 

til rette for at barn og ungdom kan delta og ha innflytelse i planlegging og 

gjennomføring av arbeidet. Et eksempel er at kommunestyret etter plan- og 

bygningsloven skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og 

unges interesser i planleggingen. 

Siden det er så mange tjenester og aktører som har ansvar for forebygging, sier 

rundskriv Forebyggende innsats for barn og unge (Q-16/2013) at god forebygging 

krever samarbeid på tvers. Rundskrivet sier: 

Kommunen har ansvar for at de ulike tjenestene for barnefamiliene er 

koordinert. Godt forebyggende arbeid vil ofte forutsette samarbeid på tvers av 

ulike fagområder og forvaltningsnivå. Det er viktig at det blir laget rutiner og 

systemer som gjør det enkelt å samarbeide. Felles forståelse av problemet, mål 

og virkemiddelbruk (samsyn) samt gode styrings- og rapporteringssystemer, vil 

øke sannsynligheten for å oppnå gode resultater. For å få til et godt samarbeid 

må alle ha kunnskap om og respekt for hverandres ansvar og roller. 

 

2.1.2 Forankring i ledelse og helhetlig planverk 
Tinn kommune har ikke noen helhetlig plan for det forebyggende arbeidet for barn og 

unge. Det foreligger en plan om barn og unges levekår i kommunen, men denne 

planen gjaldt for årene 2004-2006, og det er ikke laget noen ny plan. Men kommunen arbeider 

nå med prosjekt som heter barn som bekymrer. I dette prosjektet skal man lage en modell som 
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skal hjelpe kommunen i å finne frem til gjeldene planverk både på systemnivå, 

organisasjonsnivå og på individnivå. Det er nå ansatt en prosjektleder i 20 % stilling sammen 

med en prosjektgruppe. Dette arbeidet forventes ferdig til sommeren 2018. Etter dette skal 

prosjektet arbeide med forankring og veien over til normal drift. 

 

Kommunen har vedtatt planer for omhandler forebygging innenfor visse tema. Høsten 

2016 vedtok kommunestyret Handlingsplan mot vold og seksuelle overgrep. Målet 

med denne planen er at alle barn i Tinn kommune skal oppleve gode og trygge 

oppvekstforhold. Planen vil legge vekt på forebyggende arbeid, tidlig innsats og samarbeid på 

tvers av virksomheter. Tiltak for å forebygge vold og overgrep inngår som en del av planen, 

og enhetene blir pålagt å innarbeide planen ved å lage egne retningslinjer som omhandler 

tiltakene. I planen står rådmannen som ansvarlig for tiltakene. Kommunen arbeider også i 

disse dager med en inkluderingsplan som skal omfatte alle aldersgrupper. Planen omhandler 

alle tiltak, fra flyktningen/migranten kommer til kommunen og fram til vedkommende er godt 

integrert. Denne planen forventes ferdig i løpet av kort tid. Ansvarlig for planen er 

kommunalsjef for oppvekst og utvikling. 

Kommunen er også med i prosjektet barn som bekymrer som tidligere nevnt. Dette prosjektet 

har arbeidet godt ut i organisasjonen. Prosjektet gruppa har utviklet en handlingsveileder som  

skal hjelpe ansatte til identifikasjon og hjelpe ansatte til tidlig intervensjon når de kommer i 

kontakt med barn som er risikoutsatte. Prosjektet søker også å styrke det tverrfaglige 

samarbeidet i kommunen. Gruppen er sammensatt av representanter fra barnehager, SFO, 

helsestasjonen, PPT og barnevern. Gruppa har fått veiledningshjelp fra Borgestadklinikken.  

Handlingsveilederen er et resultat av Tinn kommune sitt fokus på forebyggende arbeid. 

Utviklingen for alle som ser barn som bekymrer og deres familier er å våge å handle på 

bakgrunn av kunnskap og enge observasjoner. Skaden som påføres barn som lever i 

rusbelastede familier, er et undervurdert samfunns- onde. Handlingsveilederen er et 

hjelpemiddel for alle som jobber med barn for å sikre at man går videre fra bekymring til 

handling. Handlingsveilederen er delt ut til alle aktuelle avdelinger i kommunen. Det er også 

gjennomført temadag hvor man kurset ansatte i skoler og barnehager om evnet.  
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2.2 Ansvar 
Rådmannen har overordnede ansvaret for forebyggende arbeid i kommunen. Dette er delegert 

videre til kommunalsjefene som har det daglige ansvaret for denne oppgaven. Det er mange 

avdelinger som er inne i det arbeider med fagområdet og det er derfor naturlig at dette 

ansvaret er fordelt på kommunalsjef for oppvekst og levekår.  

 

2.3 Tverrfaglig samarbeid om forebyggende arbeid. 
Kommunen har til en viss grad etablert systematiske tiltak som har som formål å 

forebygge.  Vi har mange tiltak for å hjelpe denne gruppen. I handllingsveilederen er det laget 

en oversikt over tiltakene. En sentral del av det tverrfaglige arbeidet i kommunen er 

ressursteamet, dette møtet inkluderer flere fagområder. Kommunen har hatt dette tiltaket 

lenge, og det synes å være godt etablert. Spørreundersøkelsen til prosjektet viser også at 

ansatte i skole og barnehage i stor grad opplever tiltaket som nyttig i det forebyggende 

arbeidet. Andre systematiske tiltak er rutinene mot skolevegring og årshjulet for 

informasjonsmøter. En fullstendig tiltaksoversikt ligger vedlagt. 

 

 
 

 

3.0 Barnevernets Ressurser 
 

3.1 Kompetanse og kapasitet 
Alle saksbehandlerne hos barnevernet har relevant fagutdanning.  Arbeidsgiver legger til rette 

for at ansatte skal kunne holde seg faglig oppdatert gjennom tiltak i kompetanseplan og 

opplæringsplan. Det er også i budsjettene lagt inn midler til kurs som bidrar til å sikre at 

ansatte har tilstrekkelig kompetanse. 

Vurderingen kompetanse og kapasitet er at barnevernet har nok kompetanse. Men det har etter 

tilsyn blitt gjort endringer i forhold til at man ser at avdelingen skal jobbe mer på systemnivå 

og mer forebyggende. Det er ansatt en barnevernspedagog til på barnevern og øket denne 

stillingen fra 50% til 90% stilling. Nettopp for å kunne imøtekomme krav om mer system 

retta arbeid på overordnet nivå, og også kunne jobbe noe forbyggende.  Vi tenker at dette vil 

imøtekomme de fremtidige behovene enheten har.  
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Barnevern sammen med helsestasjonen har fått øket sine ressurser for å kunne være mer 

deltakende i det forebyggende arbeidet i kommunen. 

 

3.2 Økonomi 
Kommunestyret har vedtatt budsjett for barnevernet, og når barnevernet har hatt merforbruk i 

forhold til vedtatt budsjett har kommunestyret økt bevilgningene. 

Barnevernet har hatt stort merforbruk både i 2014 og 2015, og ifølge de siste 

Regnskapstallene for 2016 viste det samme. Det ble gjort en  vurdering om budsjettet for 

barnevernet var relaistisk, særlig for budsjettposten 252 Barneverntiltak utenfor familien. 

Budsjettet på barnevern har i etterkant av tilsyn blitt øket med 5 mill. kroner noe som virker 

realistisk. Dette gjør at rammene for økonomien samsvarer bedre med faktiske utgifter i 

tjenestene 252. 

Samtidig et økt ramme har man hatt en nøye gjennomgang av alle tiltakene på barnevern, og 

på den måten kunne redusert noe i utgifter totalt i avdelingen.  

 

 
 

4.0 Sammendrag 
Tinn kommune har arbeidet aktivt i etterkant av forvaltningsrevisjon for å kunne se på løsninger for å 
forbedre de punkter som er bemerket i revisjons gjennomgangen. Det har blitt satt i gang tiltak for å 
frigjøre ressurser i organisasjonen for å gi rom til mer tverrfaglig arbeid i de ulike avdelingene.  

Kommunen har noe overordnet planverk på plass. Men dette er en jobb som vi nå arbeider med, og 
vi forventer å være ferdig med dette i løpet av 2018. Det er nå laget et prosjekt som skal jobbe med 
modell for det totale planarbeidet i kommunen. Prosjektleder er ansatt i 20% stilling.  

Prosjektet barn som bekymrer har jobbet med ansattes bevissthet rundt barn som av ulike årsak 
skaper bekymring hos tjenesteyter på ulike arenaer i kommunen. Dette prosjektet har vert godt 
forankret i barnehager og skoler. Det er også laget en handlings veileder som alle avdelinger har fått 
utlevert. Alle ansatte i barnehage og skoler var også med på en temadag om emnet, gjennomført 
høsten 2017. 

Budsjettet til barnevern er realistisk justert. 
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5.0 Vedlegg 
 

Barn som bekymrer. Handlingsveileder for ansatte i Tinn kommune 
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BARN SOM BEKYMRER 
HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I TINN KOMMUNE 
_________________________________________________ 

                            
 
  

 
 
 

UTARBEIDET AV RESSURSGRUPPA                                              
                           «BARN I RUSFAMILIER» 
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FORORD 
 

”Tidlig intervensjon for barn, som lever med psykisk syke og/eller rus misbrukende 
foreldre, er et nasjonalt satsingsområde i regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet 
(St. prp.nr 1 (2007-2008)). I rundskriv Q-16/2007 ”Forebyggende innsats for barn og 
unge” framheves viktigheten av gode oppvekstmiljøer, der alle blir sett og hørt, og at 
en griper tidlig inn i en problemutvikling. Samtidig er det dokumentert at ansatte som 
kommer i kontakt med barn, unge og voksne i risiko, ofte unnlater å handle på 
grunnlag av bekymringen”. (IS 1742, ” Fra bekymring til handling”) 
 

I 2015 ble Tinn kommune med i prosjektet «Barn i rusfamilier – tidlig intervensjon» (BIR), i 
regi av Kompetansesenteret rus (KoRus) – region sør og Borgestadklinikken. Målsettingen 
med opplæringsprosjektet er å heve kompetansen om tidlig identifikasjon og tidlig 
intervensjon til ansatte som kommer i kontakt med risikoutsatte barn og unge i Tinn 
kommune. Samtidig ønskes det å styrke det tverrfaglige samarbeidet i kommunen. Gjennom 
prosjektet valgte vi å fokusere på alle barn som bekymrer, uavhengig av bakenforliggende 
årsak. Mandatet vårt ble derfor «Barn som bekymrer».  I løpet av prosjektperioden har ansatte 
i barnehage, SFO, helsestasjon, PPT og barnevern, sammen med ressursgruppa, deltatt på 
opplæring i regi av Borgestadklinikken. 
 
Denne handlingsveilederen er et resultat av Tinn kommune sitt fokus på forebyggende arbeid. 
Utfordringen for alle som ser barn som bekymrer og deres familier er å våge å handle på 
bakgrunn av kunnskap og egne observasjoner. Skaden som påføres barn som lever i 
rusbelastede familier, er et undervurdert samfunns-onde. Denne handlingsveilederen tar 
utgangspunkt i Helsedirektoratets veileder «Fra bekymring til handling». Veilederen er 
utarbeidet av ressursgruppa BIR og er ment som et hjelpemiddel for den enkelte ansatte som 
møter bekymring rundt barn og unge, slik at man kan gå fra bekymring til handling.   
Veilederen kan brukes både som oppdatering av kunnskap og hva slags hjelp de kan få, og 
som et oppslagsverk når du begynner å bli bekymret for et barn og lurer på hva du skal gjøre. 
 
 
 
 
                                                       Ressursgruppa «Barn i rusfamilier», Tinn kommune 2017. 
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JEG ER BEKYMRET 
 
Hver dag et barn vi er bekymret for blir gående uten at vi gjør noe, er en dag for mye. Du kan 
være den ene som kan utgjøre en forskjell i et barns liv. Din oppgave er å vurdere om du er 
bekymret og handle ut fra denne bekymringen. 
 
Ved alvorlig bekymring har du som ansatt opplysnings\meldeplikt. Det vil si at uansett 
samtykke eller ikke fra foresatte, skal melding sendes barnevernet. Hensynet til foreldrene må 
ikke styre hva vi som har kontakt med barnet gjør – eller ikke gjør. Har barnet søsken? 
Tverrfaglig samarbeid er da nødvendig og må iverksettes for å hjelpe barnet og familien. 
 
HVA SER VI ETTER?  Signaler hos barnet/ungdommen.  
 
Signalene barna gir kan noen ganger være veldig vage og vi ansatte må derfor være tett på og 
ha gode dialoger med barna. De fleste barn som lever i familier med rus og\eller under 
omsorgssvikt kan være vanskelig å oppdage, og lider i stillhet altfor lenge før de får hjelp. 
 
Disse signalene kan være tegn på at barn lever i en situasjon preget av utilstrekkelig omsorg. 
Barns signaler er avhengig av alder, og eksempler på dette kan være:  
 
Emosjonelt/følelsesmessig: 
Frykt, angst, mangel på mimikk, tristhet, depresjon, virker engstelig, følelsesmessig ustabil, 
dårlig impulskontroll, endring i humør og temperament, utagerende atferd, aggressiv atferd, 
blir innesluttet og stille, endring i barnets selvtillit og oppfatning av egenverdi. Ta barnets 
egne uttalelser på alvor. Søker ikke trøst, eventuelt søker konstant voksenkontakt. Oppfatning 
av omverden. Tillit eller mistillit til andre mennesker. Noen av barna blir ukritiske\mangler 
skepsis til ukjente. Feiltolkning av andres intensjoner. 
 
Sosialt: 
Problemer med venner og sosial tilhørighet, beskyttende overfor yngre søsken. 
Foreldre – barn samspill preget av konflikt, lite empati og lite eller overdreven 
oppmerksomhet. 
 
Kroppslig: 
Søvnforstyrrelser, trøtthet, fordøyelsesproblemer, vondt i magen, hodet eller andre steder.  
Anspenthet i muskler. Blåmerker, spesielt på nedre del av ryggen, rumpen og rundt 
kjønnsorganer. Formen på blåmerkene er fingerlignende, håndlignende eller kjepp- og 
reimlignende. Bittmerker, brennmerker, vektendringer, motorisk uro, ufrivillig vannlating og 
avføring eller endret atferd i forhold til dette. Mye syk. Selvskading. Forsinket utvikling, 
misforhold mellom evner og ytelser. Barnet kan ha FASD-skader (Skader påført barnet i 
svangerskapet på grunn av mors bruk av alkohol). Stivner, trekker seg unna når voksne har 
brå bevegelser. 
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Atferdsmessig: 
Konsentrasjonsproblemer, motorisk uro, knuser og ødelegger ting, overdrevent ansvarlig og 
tilpasningsdyktig (over-ytere), gråter lett, ikke gjort hjemmearbeid, glemmer mye og har høyt 
fravær. Regresjon, gå tilbake i utviklingen. Store vansker med regulering. Slår andre, lyver 
mye. 
 
Kognitivt: 
Forsinket utvikling, manglende respons, spesifikke lærevansker, manglende struktur og fokus. 
 
Samarbeid med hjemmet: 
Manglende matpakke, gym-tøy og lignende, dårlig og skittent tøy, manglende 
tilbakemeldinger fra foreldrene til skolen, barnehagen, SFO og fritidsaktiviteter. 
Bagatellisering, ekstremt mange forklaringer. Fornektelse av problemer. Ingen eller dårlig 
oppfølging med lekser.
 
Foreldrenes signaler kan være: 
Lukter alkohol, virker ruset ved for eksempel å snøvle eller være ”fjerne” når de skal hente 
barn i barnehagen, sene/raske bevegelse. Lar ofte andre hente barnet, unnviker kontakt med 
personalet(lite øyekontakt), deltar ikke i møter eller arrangementer, er vanskelige å få tak i 
eller lignende. Mangler empati for barnet. Pågående, og innretter seg lite etter barnets behov. 
 
Signaler i samspillet mellom barn og foreldre kan være: 
Observasjoner av samspill mellom barn og foreldre kan indikere om barn lever i 
omsorgssvikt. Er samspillet preget av konflikt? Viser foreldrene liten medfølelse og er 
uoppmerksom mot barnet? Er barnet ekstremt opptatt av foreldrene? Har barnet mye 
uforutsigbarhet og dårlig rytme i hverdagen? Klarer foreldrene å dekke barnets grunnleggende 
behov framfor egne? Er det en sosialt isolert familie? Foreldrene har vanskelig for å forklare 
skader hos barnet og kommer med vage beskrivelser av hva som har skjedd. Forklaringer gitt 
av andre familiemedlemmer stemmer ikke med den forklaringen foreldrene har gitt. 
Foreldrene kan også påstå at barnet lyver. Signalene kan variere og kan ofte kun oppfattes i 
kombinasjon med hverandre. Ved omsorgssvikt trenger ikke barnet vise tydelige symptomer. 
Hvis du fra før har en mistanke om at ikke alt er som det skal være må du ikke la deg berolige 
av et overdrevent ansvarlig og tilpasningsdyktig barn. Det kan her være snakk om den lille 
voksne, et barn som ikke får lov til å være barn, noe som er et vanlig fenomen i familier med 
problemer knyttet til rusmiddelmisbruk eller psykisk sykdom. 
 
HUSK AT BARN IVRIG FORTELLER OG VISER SKADER DE HAR 
FÅTT UNDER AKTIVITETER, MENS BARN SOM ER MISHANDLET 
SJELDENT ER IVRIGE ELLER STOLTE OVER SKADENE OG 
MERKENE. 
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FRA BEKYMRING TIL HANDLING 
Denne delen omhandler de observasjoner, vurderinger og ulike handlingsalternativene som 
anbefales når det oppstår bekymring rundt et barn. 
 
Ved bekymring som gjelder alvorlig omsorgssvikt som vold, seksuelle overgrep, 
omskjæring eller bortføring skal man straks ta kontakt med barnevern eller politi. 
 
Ved bekymring for et barns trivsel skal det tas noen avgjørelser om hvordan og hvem som kan 
gi barnet best støtte. Bekymringer skal tas alvorlig og det må foretas en vurdering av hvor 
bekymret man er. Det å gå fra bekymring til konkrete observasjoner handler ofte om å gjøre 
opp status i forhold til hva du har registrert. Det er hos barnet ditt fokus skal være.  
 
Bruk loggbok 
Loggfør dine observasjoner så objektivt og konkret som mulig, gjerne over litt tid. Husk dato. 
Gi observasjoner – ikke konklusjoner. 
 
Hva er det du stusser over? 
Hva er det som gjør deg bekymret? 
Hva har du sett eller hørt? 
Hva har vedkommende sagt eller gjort? 
Hva er det i samspillet mellom barnet og foreldrene som bekymrer deg? 
Hvordan er barnets evne til å inngå sosiale relasjoner? 
Hvordan er barnets fysiske tilstand? 
Hvordan er barnets selvtillit og oppfatning av egenverd? 
Hvordan er utviklingen i forhold til alder? 
Hvor lenge har du vært bekymret? 
 
Snakk med barnet og foreldrene 
Gjennom hele forløpet er det viktig å ha en kommunikasjon med barnet og foreldrene, slik at 
det ikke oppstår bekymring der det kun er snakk om misforståelser.  
 
Gjør en vurdering 
Hvor bekymret er du ut fra signaler som er registrert hos barnet, og i samspillet mellom 
foreldre og barnet. Vurder barnets tilstand og øvrige situasjon. Hvilket kjennskap har en til 
familie og nettverk. Se hele familien, ikke bare enkeltbarnet. Har barnet søsken? Ta dette med 
i det videre arbeidet. 
 
Analyser bekymringen 

Bruk de loggførte observasjonene i din analyse av bekymringen. 
 Hva har du sett og hørt? Hva har barnet sagt og gjort?  
 Har du snakket med barnet?  
 Hva er det i samspillet mellom barnet og foreldrene som har gjort deg bekymret?  
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 Har andre kolleger uttrykket bekymring?  
 Hvor lenge har du vært bekymret?   

 
Drøft bekymringen og konkluder 
Bekymringen drøftes med nærmeste leder. Oppsummer og konkluder om det er grunn til 
videre bekymring. På bakgrunn av vurderingen bestemmes alvorlighetsgraden av 
bekymringen, og behov for videre handling.  
 
Handlingsalternativ 
På bakgrunn av vurderingene bestemmes det hvordan saken skal følges videre på 
arbeidsplassen, se alternativer A – D, skissert nedenfor. Av og til kan det være en viss grad av 
overlapping mellom de ulike handlingsalternativene.  

 
Alternativ A: Vi klarer dette selv 

1. Tiltak og oppfølging i samarbeid med barn og foreldre.  
2. Eventuelt anonym drøfting med aktuell instans.(Ressursteam) 
3. Det benyttes internt notat (vedlegg 1) eller loggbok for å dokumentere bekymringen.  

 
Alternativ B: Vi trenger hjelp til vurdering av bekymringen fra noen som har annen 
kompetanse    
Aktuelle instanser er helsestasjons-/skolehelsetjenesten, PPT, barnevern. 

1. Bekymringen formidles til foresatte. 
2. Det innhentes samtykke til å ta kontakt med aktuell tjeneste. Hvis man ikke får samtykke 

kan saken drøftes anonymt jf. alternativ A 
3. Tiltak og oppfølging videre planlegges i samarbeid med foresatte. 

 
Hvis foreldrene ikke samtykker til samarbeid, vurder Forvaltningslovens § 13 b første ledd nr. 5 eller 
alternativ D 
 
Alternativ C: Det er behov for en tverrfaglig vurdering av barnet 
1. Bekymringen formidles til foresatte og samtykke innhentes slik at saken kan vurderes på 

neste ressursteam. Det tverrfaglige teamet består av representanter fra 
skole/SFO/barnehage, PPT, helsestasjons-/skolehelsetjenesten og barnevern.    

2. Styrer\rektor innkaller til ressursteam. Tiltak og oppfølging planlegges på bakgrunn av de 
anbefalingene som kommer frem på dette møtet. 
 

 
Hvis foreldrene ikke samtykker til samarbeid, vurder Forvaltningslovens § 13 b første ledd nr. 5 eller 
alternativ D 
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Alternativ D: Bekymringen vurderes å være så alvorlig at barnevernet eller politi må 
kontaktes.   
”Offentlige myndigheter skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til 
kommunens barneverntjeneste når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet 
eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf.§ 4-10, 4-11 og 4-12, når et 
barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, jf. § 4-24, eller når det er grunn til å tro at 
det er fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel, jf. § 4-29.” (Lov om 
barneverntjenester § 6-4 annet ledd) 
 
1. Bekymringen formidles til foresatte. Det informeres om at det vil bli sendt en 

bekymringsmelding til barnevernet. UNNTAK: Når du har grunn til å tro at det kan være 
fare for vold, seksuelt misbruk eller annen alvorlig omsorgssvikt (se pkt. 3). 

2. Bekymringsmeldingen skrives. Det kan være hensiktsmessig at foresatte også skriver 
under, men uansett skal de ha en kopi av meldingen. Meldingen sendes 
barneverntjenesten. 

3. Ved høy bekymring/fare for vold, overgrep, omskjæring, bortføring. Ta direkte 
kontakt med Barneverntjenesten: 35 08 26 40, Barnevernsvakta: 90 05 33 01, eller 
Politi 02800/112. 

 
Viktig! 
Dersom det er uenighet med nærmeste leder vedrørende alvorlighetsgrad av bekymringen jf. 
Lov om barnevernstjenester, skal enhver på eget initiativ sende bekymringsmelding til 
barnevernet (jf. Lov om barnehager § 22 og Opplæringsloven § 15-3). Det kan være nyttig å 
benytte internt notat (vedlegg 1) ved melding av bekymring til nærmeste leder, og be om en 
tilbakemelding før det sendes bekymringsmelding til barnevernet.  
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 HVORDAN SNAKKER JEG MED BARN?  
Samtale med barn  
Generelt:  

Barn som opplever omsorgssvikt, vold eller andre negative hendelser kan gi uttrykk for dette 
på ulike måter. Noen ganger forteller barnet spontant. Ord kan komme enkeltvis, andre ganger 
sier barnet ingenting. Kroppsspråk eller atferd som endres, er også kommunikasjon. Det er 
viktig å se utsagn eller atferd i lys av risikofaktorer og beskyttende faktorer i barnets liv, og 
vurdere ulike måter å forstå det barnet uttrykker. Våre egne holdninger, forforståelse, tidligere 
erfaringer og kunnskap om barnet preger vår måte å analysere situasjonen.  

Det er nyttig å prøve å sette seg inn barnets situasjon og ta dets perspektiv: «Hva skjer når jeg 
har fortalt dette?» «Har jeg sviktet mamma og pappa?» «Tenk hvis de blir sinte på meg?» Det 
er viktig å ha god allianse med barnet, men også med foreldrene. På den måten kan vi unngå 
at barnet opplever lojalitetskonflikt. Det kan være vanskelig å vite hvordan man som ansatt 
skal tilrettelegge for en samtale med barnet på en måte som gjør det mulig å ta opp et tema på 
en forsvarlig måte, for eksempel i barnehagen. Dersom man er i tvil om dette, kan man 
eventuelt rådføre seg med barneverntjenesten eller andre aktuelle drøftingspartnere.  

Noen tips til samtalen 

 Vær rolig og ta imot det barnet sier 
 Ikke still ledende spørsmål. 
 Vær lydhør i alle situasjoner. Ofte kommer opplysninger når en egentlig holder på 

med noe annet.  
 Ikke lov barnet at dette blir en hemmelighet mellom deg og barnet. Forklar at du må si 

fra til andre voksne dersom det er nødvendig for å ivareta barnet.  
 Bekreft følelser: «Jeg hører at du ble lei deg da …»  
 Ikke spør direkte hva barnet følte midt i en historie, det kan være en avsporing.  
 Bekreft det barnet har sagt. Sikre at barnet blir tatt på alvor, vis interesse for det som 

blir sagt.  
 Gi barnet gode pauser – ikke avbryt.  
 Si: «Kan du fortelle mer om det du sa?» og: «Hva skjedde da du …?» Unngå spørsmål 

som barnet kan svare «ja» og «nei» på.  
 Dersom barnet formidler skyld, er det viktig å holde fokus på at barnet gjorde det 

beste det kunne i situasjonen.  
 Vær oppmerksom på at barnet faktisk kan oppleve å få det verre etter samtalen, fordi 

konsekvensene av samtalen kan bli annerledes enn hva barnet hadde sett for seg på 
forhånd.  

 Vær klar til å avslutte samtalen når du eventuelt har fått nok informasjon til å overlate 
oppfølgingen til barneverntjenesten. Marker en avslutning og oppsummer. Gi barnet 
alternativer til å kunne snakke mer. Forklar barnet hva som vil skje videre dersom det 
er mulig.  
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 Snakk med nærmeste leder for å avklare hva dere gjør videre med informasjonen.  
  Følg rutiner for eventuell kontakt/melding til barneverntjenesten.  
  Pass på at samtalen ikke drar ut i tid. 

 

DEN NØDVENDIGE SAMTALEN MED 
FORELDRE/FORESATTE 
 
Den nødvendige samtalen er en planlagt og godt forberedt samtale mellom 
avdelingsleder\styrer og foreldrene. Den tar utgangspunkt i en bekymring for et barn, basert 
på konkrete og systematiske observasjoner av barnet. Målet med samtalen er å etablere et 
samarbeid med foreldre rundt tiltak som kan bedre barnets situasjon og fungering.  
 
Det oppleves ofte vanskelig å skulle ta opp med foreldre om hvordan voksnes atferd, ved 
eksempelvis rusbruk eller psykisk sykdom, kan påvirke og gi konsekvenser for barns 
utvikling og trivsel. Ved å holde fast på at samtalen er nødvendig for barnets del, rettes 
fokuset mot det ansvaret profesjonelle har til å sette barnet i sentrum. Her følger noen tips til 
planleggingen, for å få til et konstruktivt samarbeid med foreldrene.  
 
Målet med den nødvendige samtalen er: 

 Dele bekymringer dere har for barnet med foreldrene. Pass på at det ikke handler om 
en konfrontasjon. Bevar troen på at ingen foreldre ønsker å skade sine barn. Alle er 
bare ikke i stand til det!  Formidle på en respektfull måte. 

 Skape et samarbeid med foreldrene, for å sikre barnets utvikling og trivsel. 
 Sette i gang prosesser som kan hjelpe barnet og familien. 
 Avklare om det er behov for ytterligere støtte fra andre instanser. 

 
Ideer til samtalens innhold og fokuspunkter 
Dette avsnittet omhandler innholdet og fokuspunkter i samtalen. Det tar for seg hvilke 
forberedelser dere må gjøre, selve samtalen og refleksjoner etter samtalen og videre 
oppfølging. 
 
Forbered samtalen godt (Innledningsfasen) 

 Lage rammer for samtalen; dagsorden, tidsbruk, møtested, møteledelse og referat. Ta 
høyde for at samtalen også kan være vanskelig for foreldrene.  

 Avtal hvem som skal delta i samtalen og den innbyrdes rollefordelingen 
 Avklar formålet med samtalen. 
 Beskriv med stikkord hva bekymringen for barnet går ut på og konkretiser i hvilke 

situasjoner og hvordan dere ser at barnet har problemer. 
 Lag på forhånd en liste over punkter det er viktig å formidle. 
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 Utgangspunktet for samtalen bør være loggførte observasjoner. Tilrettelegg samtalen 
slik at det vanskelige blir saklig og faktabasert. Hjelp foreldrene med å avdramatisere 
samtalen, samtidig som alvoret understrekes.  

 Vurder hvordan foreldrene best kan få forståelse for, og se at barnet har behov for 
støtte. Øv gjerne i forkant. Rollespill med kolleger. 

 Gjennomgå hvordan dere tror samtalen kan forløpe og forbered alternative muligheter. 
 Det kan være hensiktsmessig å tenke igjennom: Hva er det verste som kan skje under 

samtalen og hva er det beste resultatet? 
 Fastsett hvor lenge samtalen skal vare. 
 Vurder om dere har behov for hjelp fra noen som har mer kompetanse i forkant av 

samtalen. 
 Les gjennom hvilke rutiner dere har for slike samtaler på arbeidsplassen. Få kjennskap 

til prosedyrer i det øvrige tjenesteapparatet i kommunen og hvem dere kan kontakte for 
eventuell videre oppfølging og hjelp til familien. (Se kommunens tilbudsoversikt) 

 Inviter foreldrene til samtalen med informasjon om samtalens primære formål, 
tidspunkt, varighet og hvem som vil delta.  

 Det er en fordel å være to ved den nødvendige samtalen, hvorav den ene bør være fra 
ledelsen, mens den andre bør være den som kjenner barnet best.  

 Lag på forhånd en liste over punkter det er viktig å få formidlet til foreldrene under 
samtalen. Kryss av underveis eller etterpå, slik at dere er sikre på å komme igjennom 
alt.  

 
Selve samtalen (Hoveddel) 

 Husk at det er en bekymring dere skal formidle, ikke en anklage. Dere skal 
informere om hva dere har sett (jf. loggførte observasjoner) som vekker bekymring. 
Vis respekt for foreldrene ved ikke å være fordømmende.  

 Pass på at de også får komme fram med sitt og lytt til hva de har å si. Spør om de 
kjenner igjen de observasjoner dere har gjort. Gi rom for tenkepauser. Spør foreldrene 
om de deler vår uro/bekymring. 

 Hodet kaldt – og hjertet varmt. Dersom foreldrene blir sinte og kommer i forsvar, 
ikke svar med samme mynt, men gi dem tid til å rase ut. Utrykk forståelse for at 
samtalen kan oppleves ubehagelig for foreldrene, men hold fast på at den er 
nødvendig. Husk også at de fleste foreldre vil det beste for barna sine. Når det passer 
sånn, vend tilbake til temaet og de forberedte punktene. 

 Hvis relasjonen mellom dere og foreldrene er vanskelig, bør dette tas opp i 
begynnelsen av samtalen. ”jeg er fullt klar over at vi har forskjellig syn på ting…” 

 Ha som utgangspunkt for samtalen en holdning om at foreldrene ønsker det beste for 
sitt barn. 

 Balanser beskrivelsen av barnet mellom det som fungerer godt og er barnets styrke og 
det som er vanskelig. 

 Bekreft foreldrenes kompetanse og gode intensjoner der disse er til stede. 
 Vær barnets stemme. 
 Vær interessert og lyttende i forhold til foreldrenes opplevelse av virkeligheten. 
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 Spør hva de tenker om det som er sagt, og om de deler den bekymringen som dere har 
presentert. 

 Gi plass til foreldrenes tanker, frustrasjoner og eventuell motstand når det er snakk om 
barnets problemer. 

 Tål uenigheter som kan komme. Fokus skal være på det som kan bedre barnets 
situasjon og ikke på foreldrenes uenighet. 

 Hjelp foreldre til å forstå forskjell på det som er vanlig for barn og det som vekker 
bekymring. 

 Vær oppmerksom på språkbruk. Hold fokus på bruk av rus og ikke misbruk. 
 Gi saklig informasjon om hvordan barn generelt kan reagere når voksne ruser seg. 

Mange foreldre ser ikke selv sammenhengen mellom barnets problemer og eget 
forhold til rusmidler og omsorgssvikt. 

 Gi plass til foreldrenes reaksjoner samtidig som dere har fokus på nødvendige tiltak 
for å hjelpe barnet. 

 Konkretiser tiltakene dere blir enige om. 
 Gi foreldrene rom for å ta inn over seg det som blir formidlet. Endringsarbeid er 

prosesser over tid. Den nødvendige samtalen forløper seg ofte over flere møter. Avtal 
derfor ny samtale med foreldrene slik at dere kan følge opp tiltakene dere har blitt 
enige om. 

 Leder oppsummerer samtalen, og spør om det er behov for oppklaringer eller noe 
annet foreldre ønsker å samtale om. 

 Før dere går fra hverandre, bli enige om hva dere har avtalt. Gjør helst ferdig et 
kortfattet referat før dere går fra hverandre, der det dere har blitt enige om kommer 
fram. Begge parter skriver under.  

 Ved trusler eller vold: Ved samtale med foreldre om problemer med/omsorgssvikt av 
barn, forekommer det sjeldent trusler. Men for å være forberedt hvis det skulle skje, er 
det viktig at man alltid er to tilstede ved samtalen. Blir personalet truet, skal det straks 
meldes fra til virksomhetens leder, og denne skal vurdere om episoden skal meldes til 
politiet. Sørg alltid for umiddelbart etter episoden å notere ned hva som har skjedd og 
hva som er sagt, så nøyaktig som mulig. 

 
 
Refleksjoner etter samtalen (Avslutningsfasen) 

 Fikk dere formidlet bekymringen tydelig nok for foreldrene, og forstod de 
bekymringen dere har for barnet? 

 Er referatet fra møtet skrevet på en slik måte at foreldrene kjenner igjen utsagnene? 
 Ble det etablert et godt samarbeid med foreldrene og ble det satt realistiske mål for å 

hjelpe barnet? 
 Vil oppfølgingsplanen sikre god nok progresjon og endring? 
 Hvordan ser bekymringen ut nå? Er den mindre eller større? Hvorfor? 
 Hvordan skal det øvrige personalet informeres, og om hva? 
 Hvordan har hver og en av dere det etter samtalen? Gi hverandre tilbakemelding på 

hva som gikk bra og hva som opplevdes vanskelig. 
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Oppfølging av samtalen 
 Vil dere trenge bistand fra andre instanser/profesjonelle for å hjelpe barnet og 

familien? 
 Hvem har ansvaret for videre oppfølging (hvem, hva, hvordan, når)? 
 Hvordan forberede oppfølgingssamtalen med foreldrene? 

 
 
 
  



2/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjon -  Barnevern og forebyggende arbeid - 16/12025-22 Oppfølging av forvaltningsrevisjon -  Barnevern og forebyggende arbeid : Barn som bekymrer - handlingsveileder

 
 

14

KILDER 
 
 

Helsedirektoratet (2010). IS-1742: Fra bekymring til handling, 
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/fra-bekymring-til-handling-en-veileder-om-
tidlig-intervensjon-pa-rusomradet/Sider/default.aspx  

 
Bø kommunes handlingsveileder (2014) 

 
http://www.lovdata.no/all/hl-19670210-000.html#13b  

 
Kompetansesenter rus – region sør, Borgestadklinikken (2011) Den nødvendige  
samtalen. 
 
Forsidebilde: «Ærlighet varer lengst» av Bjørg Thorallsdottir. Lisens fra BONO - den 
norske opphavsrettsorganisasjonen for billedkunst. 
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VEDLEGG   
 
Vedlegg 1: Internt notat: Bekymring 
Dette skjemaet er til internt bruk for melding om en elev/et barn som en er bekymret for. Det 
meldes en bekymring på skjemaet og rektor/styrer gir på samme skjema en tilbakemelding på 
hva som vil bli foretatt i saken. 
 
 
Elev/barn: 
 
Klasse/gruppe: 
 
Hva har du registrert/observert som gir deg grunn til bekymring: 
 
 
 
 
Hvem har du tatt bekymringen opp med (barnet, foresatte, kollegaer): 
 
 
 
 
Ut fra dine observasjoner, hva mener du bør settes inn av tiltak? 
 
 
 
 
Dato:                                                     Ansatt: 
 
Til ansatt som har meldt bekymring: 
 
 
 
 
Tilbakemelding fra rektor/styrer på tiltak som er satt i gang: 
 
 
 
 
 
Ansvarlig for videre arbeid: 
 
Dato:                                                     Leder: 
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Vedlegg 2: TILTAKSPLAN     
Dette skjemaet er til bruk for planlegging av innsatsen for et barn i samarbeid med foreldrene. 
Skjemaet fungerer også som en mal for referat, etter avholdt samarbeidsmøte. Kopi sendes 
foresatte og involverte instanser.  
 
BEKYMRING FOR BARNET SKYLDES: 
 
 
 
 
 
 
HVILKEN ENDRING ØNSKES FOR BARNET ELLER BARNETS SITUASJON: 
 
 
 
 
 
 
HVA SKAL BARNEHAGE/SKOLE, HELSESTASJON/SKOLEHELSETJENESTE, 
PPT, BARNEVERNET GJØRE: 
 
 
 
 
 
 
HVA SKAL FORESATTE GJØRE: 
 
 
 
 
 
 
DATO FOR NESTE SAMARBEIDSMØTE: 
 
 
HVA SKAL VÆRE OPPNÅDD INNEN NESTE MØTE: 
 
 
 
 
 
Dato……………………………………...   …………………………………… 
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Underskrift foresatte      Underskrift hjelpeinstans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
Vedlegg 4: Melding til barneverntjenesten 
 
 

   TINN KOMMUNE

Samtykke til tverrfaglig samarbeid 
- uhindret av lovbestemt taushetsplikt

Foresatte til __________________________________________ har samtykket til samarbeid
 (NAVN OG FØDSELSDATO)

mellom følgende instanser: Aktuelle instanser pr d.d.:

Helsestasjon/skolehelsetjenesten:  v/

Fastlege______________________:  v/

Barnehage / Skole:_____________:  v/

Pedagogisk-psykologisk tjeneste__:  v/

Barneverntjenesten: ____________:  v/

2.linjetjenesten________________:  v/

Andre_______________________:  v/

Andre_______________________:  v/

Av ovennevnte instanser er __________________________ kontaktperson/koordinator
(NAVN)

for barnet/familien og vil ha et overordnet ansvar for at den hjelpen som gis koordineres.

Samtykket gjelder i tidsrommet ____________________.

Foresatte skal holdes løpende orientert. Foresatte kan trekke samtykket tilbake. 

Dato: _____________ Signatur: _______________________________

Kopi av samtykkeskjemaet sendes foresatte og de instanser samtykket er gjeldende for. 
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Vedlegg 4:  
BEKYMRINGSMELDING TIL BARNEVERTJENESTEN 
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Arkivsak-dok. 17/15621-8 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 20.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Prosjektplan - selskapskontroll av Tinn vann og avløp AS 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan på forvaltningsrevisjon i selskap av Tinn vann og avløp AS, fra 

Telemark kommunerevisjon IKS som den foreligger. 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget vedtok i sak 36/17 å gjennomføre en selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Tinn 

vann og avløp AS. Kommunestyret vedtok i sak 149/17 å bevilge kr 100 000 til selskapskontrollen. 

 

 

Saksopplysninger: 
Telemark kommunerevisjon v/Anne Hagen Stridsklev legger frem prosjektplan for selskapskontroll av 

Tinn vann og avløp AS.  

 
Telemark kommunerevisjon foreslår følgende problemstillinger: 

 Hva er grunnlag for og årsak til manglende fakturering av anleggsbidrag og årsavgifter?  

 I hvilken grad har styret sikret at selskapets fakturering av årsavgifter og anleggsbidrag er 

gjenstand for betryggende kontroll?  

 I hvilken grad har daglig leder ivaretatt sin rolle når det gjelder fakturering av årsavgifter og 

anleggsbidrag?  

 

Metode og avgrensing 

Telemark kommunerevisjon ønsker å basere seg på kommunens egne funn når det gjelder omfanget av 

manglende fakturerte inntekter/anleggsbidrag i den aktuelle tidsperioden, og ikke gjøre egne 

undersøkelser om dette. 

 

Revisjonen vil i denne forvaltningsrevisjonen gjennomgå styresaker for 2015, 2016 og 2017. De vil 

innhente instrukser og annen relevant informasjon om selskapet samt innhente informasjon fra 

avviklingsstyret.  

 

De vil også søke å få informasjon om hva som har skjedd fra tidligere styre og daglig leder enten skriftlig 

eller i intervju. De vil også vurdere å innhente informasjon fra revisor om dette. 
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Oppstart og leveranse  

Revisjonen vil starte prosjektet i februar/mars og vil kunne levere en rapport til kontrollutvalget i mai 

2018. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget skal gjennom denne saken vurdere om forslag til prosjektplan som er lagt frem, vil gi 

utvalget den kunnskapen de ønsker. Dette betyr at kontrollutvalget må vurdere foreslåtte problemstillinger 

og vinkling på prosjektet, prosjektets avgrensing, og om de metoder som er tenkt brukt etter 

kontrollutvalgets oppfatning vil kunne gi svar på problemstillingene. 

 

Prosjektplanen skisserer et prosjekt med en ramme på kr. 100 000. Kontrollutvalget har i tillegg til 

pengene som ble bevilget fra kommunestyret 80 000 kroner på sitt budsjett for gjennomføring av 

selskapskontroll. Utvalget står fritt til å bruke av disse midlene dersom de ønsker å utvide prosjektet.  

 

 

Vedlegg:  

- Prosjektplan – forvaltningsrevisjon i selskap – Tinn vann og avløp AS 

- Kommunestyrevedtak sak 149/17 

 

 



3/18 Prosjektplan - selskapskontroll av Tinn vann og avløp AS - 17/15621-8 Prosjektplan - selskapskontroll av Tinn vann og avløp AS : Prosjektplan - Tinn vann og avløp AS

 

 
 

Utarbeidet dato: 

 

15/1/18  

Prosjekt: 
 
 
426 006 Tinn Vann og Avløp AS 

 
 

1 
 

 
Prosjektplan 

1. Bakgrunn, bestilling og formål  

Tinn vann og avløp AS ble avviklet fra 31.12.17. Avviklingsstyret oppdaget at anleggsbidrag for ca. 10 

mill. kr ikke var fakturert ut i perioden 1.7.15 til 27.10.17. Siden anleggsbidrag ikke var utfakturert, 

var det heller ikke fakturert årsavgifter for disse hyttene. Avviklingsstyret oppdaget også at 

årsavgifter til noen eiendommer var stoppet og at noen hytteeiere hadde fått avtaler om delbetaling 

av anleggsbidrag.  

Tinn kommune henvendte seg til Telemark kommunerevisjon og til kontrollutvalget, og bad om at 

forholdene ble nærmere undersøkt i en selskapskontroll. 

Kontrollutvalget vedtok i sak 36/17 å gjennomføre en selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av 

Tinn vann og avløp AS. Kommunestyret vedtok i sak 149/17 å bevilge kr 100 000 til 

selskapskontrollen.  

Tinn vann og avløp As er 100 % eid av Tinn kommune og kontrollutvalget har innsynsrett i selskapet 

etter kommuneloven § 80. 

 

2. Problemstilling/vinkling  

Vi foreslår følgende problemstillinger: 

 Hva er grunnlag for og årsak til manglende fakturering av anleggsbidrag og årsavgifter? 

 I hvilken grad har styret sikret at selskapets fakturering av årsavgifter og anleggsbidrag er 

gjenstand for betryggende kontroll?  

 I hvilken grad har daglig leder ivaretatt sin rolle når det gjelder fakturering av årsavgifter og 

anleggsbidrag? 

 

 

3. Avgrensning  

Vi ønsker å basere oss på kommunens egne funn når det gjelder omfanget av manglende fakturerte 

inntekter/anleggsbidrag i den aktuelle tidsperioden, og ikke gjøre egne undersøkelser om dette.  
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Utarbeidet dato: 

 

15/1/18  

Prosjekt: 
 
 
426 006 Tinn Vann og Avløp AS 
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4. Kilder for revisjonskriterier/revisjonskriterier  

Revisjonskriteriene i denne forvaltningsrevisjonen hentes primært fra aksjeloven. 

Aksjeloven § 6-12 og § 6-13 om forvaltningen av selskapet sier bl.a. følgende om styrets ansvar: 

- Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten 

- Styret plikter å påse at selskapets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand 

for betryggende kontroll 

- Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig 

Aksjeloven § 6-14 sier bl. om selskapets daglige ledelse: 

- Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de 

retningslinjer og pålegg som styret gir 

- Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapet forhold er av uvanlig art eller 

stor betydning 

- Daglig leder skal sørge for at selskapet regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at 

formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. 

Aksjeloven § 6-15 sier følgende om daglig leders plikter overfor styret: 

- Daglig leder skal minst hver fjerde måned, i møte eller skriftlig, gi styrets underretning om 

selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. 

Det kan også bli aktuelt å utlede kriterier fra eierskapsmelding eller instrukser/retningslinjer fastsatt 

av eier eller styret.  

 

5. Metode 

I denne forvaltningsrevisjonen vil vi gjennomgå styresaker for 2015, 2016 og 2017. Vi vil innhente 

instrukser og annen relevant informasjon om selskapet. Vi vil også innhente informasjon fra 

avviklingsstyret.  

Vi vil søke å få informasjon om hva som har skjedd fra tidligere styre og daglig leder enten skriftlig 

eller i intervju. Vi vil også vurdere å innhente informasjon fra revisor om dette.  

 

6. Oppstart og leveranse  

Vedtak i kontrollutvalget:  6. februar 2018 

Oppstart:    februar/mars 2018 

Levering:   mai 2018 

 



3/18 Prosjektplan - selskapskontroll av Tinn vann og avløp AS - 17/15621-8 Prosjektplan - selskapskontroll av Tinn vann og avløp AS : Kommunestyrevedtak sak 149/17

 

Saksprotokoll i Tinn kommunestyre - 18.12.2017   kl 17:00/17:40 

Behandling 

Representant Stine Tveito SP hadde søkt permisjon fra kl 16:00.                                             
Vararepresentant  Finn Ola Kjennvold SP tok sete, og kommunestyret er fulltallig;                                 
25 representanter. 
Representant Birger Hovden AP ba sin habilitet vurdert.  
Hovden var daglig leder i Tinn Vann og Avløp AS  (TVA A/S) 
Representant Per Løitegaard H ba sin habilitet vurdert. Han var styremedlem til TVA A/S. 
Representant Ole Eivind Kleiverud SP ba sin habilitet vurdert. Han var vara til styret for TVA 
A/S 
 
Vararepresentant Torunn Aarnes AP tok sete for Birger Hovden AP. 
Kommunestyret vurderte hennes habilitet til saken, da hun er svigerinne til tidligere daglige 
leder, Birger Hovden.   
Kommunestyret erklærte Torunn Aarnes AP for inhabil til å delta i behandlingen av saken.   
Kommunestyret talte 22 representanter ved behandlingen av saken. 
 
Kontrollutvalgets leder Gunnar Odd Hagen H orienterte kommunestyret om kontrollutvalgets 
vurdering av saken, og vedtak om å be Telemark kommunerevisjon IKS utføre en 
selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Tinn Vann og Avløp AS. 
 
Votering 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Kontrollutvalget ber Telemark kommunerevisjon IKS om å utføre en selskapskontroll med 
forvaltningsrevisjon av Tinn vann og avløp AS, med en forutsetning av at kommunestyret 
bevilger ekstra midler. Prosjektplan legges frem i første møtet i 2018. 
 
Kommunestyret bevilger 100 000 kroner til kontrollutvalget for gjennomføring av 
selskapskontroll av Tinn vann og avløp AS. 
Dekning fra disposisjonsfond. 
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Arkivsak-dok. 18/02664-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 20.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Årsmelding 2017 - Kontrollutvalget i Tinn 

 

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

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:  

«Kommunestyret tar Årsmelding 2017 for Tinn 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 – Tinn kommune 
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Kontrollutvalgets årsmelding 
2017 
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1.  INNLEDNING 

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

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

med kommentar. I henhold til kommuneloven 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. 

Kommuneloven setter strenge begrensninger i hvem som er valgbare til utvalget, for å sikre 

utvalgets uavhengighet og legitimitet. 

 

Det har i løpet av 2017 blitt endringer i kontrollutvalgets sammensetning.  

Tinn kontrollutvalg var sammensatt slik i begynnelsen av 2017 

Medlemmer Varamedlemmer 
 
Leder                  Gunnar Odd Hagen (H) 
Nestleder            Torild Irene Kristiansen Bye (Ap) 
Medlem               Christine Løkke Jensen (H) 
Medlem               Arnhild Grov Mortensson (SP) 
Medlem               Kjetil Høstrup Djuve (SV) 
 
 

 
Varamedlemmer for Hagen, Kristiansen Bye, Løkke 
Jensen (H/AP): 
Jørn Anderson (AP) 
Grethe Vrålstad Hansen (H) 
Bent Frode Bystrøm (H) 
Reidun Martinsen (AP) 
Steinar Bergsland (H) 
 
Varamedlemmer for Grov Mortensson, Høstrup Djuve 
(Sp, SV): 
Svein Antonsen (SP) 
Palma Marie Sebu (SV) 
Karin Nørstebø Meland (SP) 
Magne Helgesen (SV) 
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Fra 16.11.207 er Tinn kontrollutvalg sammensatt slik: 

Medlemmer Varamedlemmer 
 
Leder                   Gunnar Odd Hagen (H) 
Nestleder             Torild Irene Kristiansen Bye (Ap) 
Medlem               Bent Frode Bystrøm (H) 
Medlem               Palma Marie Sebu (SV) 
Medlem               Kjetil Høstrup Djuve (SV) 
 
 

 
Varamedlemmer for Hagen, Kristiansen Bye, Bystrøm 
(H/AP): 
Jørn Anderson (AP) 
Grethe Vrålstad Hansen (H) 
Reidun Martinsen (AP) 
Steinar Bergsland (H) 
 
Varamedlemmer for Sebu, Høstrup Djuve (Sp, SV): 
Svein Antonsen (SP) 
Jenni Jasmin Kvaran (SV) 
Karin Nørstebø Meland (SP) 
Magne Helgesen (SV) 

 
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 kommunestyret.  
 

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 kommunestyret 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 
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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. 
 
 

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 ansatte ved 
hovedkontoret i Bø og 3 ansatte ved kontoret i Arendal. 
I 2017 var Beate Marie Dahl Eide og Ingebjørg Liland sekretærer for kontrollutvalget i Tinn.  
 
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 Tinn kommune. 

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

forvaltningsrevisjon. Selskapskontroll er en tjeneste som kjøpes i tillegg til den faste avtalen. 

På regnskapsrevisjon er oppdragsrevisor for Tinn kommune Elizabeth Kasin og oppdragsansvarlig 

revisor Lisbet Fines. Kirsti Torbjørnson er oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor for TKR. 

Oppdragsrevisor for forvaltningsrevisjon varierer fra prosjekt til prosjekt. 
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7. ØKONOMI 

For å utøve sin funksjon på en god måte har kontrollutvalget lagt vekt på å be kommunestyret 
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. 
 
Budsjett og regnskap for 2017: 

Beskrivelse: Budsjett 

2016 

Regnskap 2016 

Godtgjørelse/tapt arbeidsfortj./arbeidsgiveravgift 75 000 49 959 

Skyss/reise 10 000 12 721 

Reiseutgifter/kurs 60 000 35 070 

Kontingenter/lisenser 15 000 16 500 

Bevertning 5 000 4 218 

Annonseutgifter 0 2 062 

Sum kontrollutvalget: 165 000 120 530  

   

Kjøp av sekretariatstjenester  150 000 148 500 

Kjøp av revisjonstjenester 883 900 883 900 

Selskapskontroll o.l. 80 000  0 

SUM TOTALT 1278 900 1 152 930 

 

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 2017 
Kontrollutvalget har i 2017 avholdt 5 møter og behandlet 40 saker.  

 
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). 

 
Deltakelse fra administrasjonen 
Rådmannen deltar (etter innkalling) på de fleste av kontrollutvalgets møter. God dialog med den 
administrative ledelsen er en styrke for kontrollutvalget i sitt arbeid.   
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I tillegg til rådmann Rune Lødøen har følgende fra administrasjonen deltatt på møter i 2017:  
- personal- og organisasjonssjef Ingebjørg Skavlebø (06.02.17 og 14.06.17) 
- kommunalsjef Finn-Arild Bystrøm (06.02.17, 24.04.17 og 25.09.17) 
- kemner Sigvald Olesrud (06.02.17) 
- økonomisjef Kaja Helene Thorjussen (24.04.17) 
- økonomirådgiver Hæge Jensen (24.04.17) 
- NAV-leder Britt Houge (24.04.17 og 25.09.17) 
- enhetsleder Jorunn Kårvand (24.04.17) 
- leder barnevern/PPT Anita Staver Riggenholt (25.09.2017) 
- teknisk sjef Jan Arvid Gravklev (27.11.17)  
 
I tillegg har også daglig leder Tinn kommune Rjukanbadet KF Jan Andresen møtt i utvalget 
(24.04.17) under behandlingen av regnskapet for 2015. 
 
Deltakelse fra ordfører 
Ordfører har vært til stede i 3 av 5 møter. Det at ordfører møter på de fleste av kontrollutvalgets 
møter bidrar til en god dialog mellom kommunens øverste ledelse og kontrollutvalget, og styrker 
relasjonen mellom kommunestyret og kontrollutvalget i det løpende arbeidet. 
 
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.  
 
Kontrollutvalget besøker med jevne mellomrom ulike kommunale enheter/avdelinger, får 
orienteringer og besøker kommunalt eide virksomheter for å skaffe seg direkte kunnskap om 
kommunens virksomhet og slik ha direkte kontakt ut mot ansatte i Tinn kommune. 
 
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) 
• Årsmelding 2017 for kontrollutvalget 
• Årsrapport og årsregnskap 2017 for kemneren   
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• Oppfølging av tilsyn med beredskap – Rjukan vannverk 
• Oppfølging av selskapskontroll i Hardangerviddasenteret AS 
• Oppfølging av selskapskontroll Rjukanlys AS 
• Orientering om kommunens rutiner og kontrollutvalgets ansvar i forbindelse med 

misligheter 
• Orientering om personalsaker 
• Revisors uavhengighetserklæringer 
• Tinn kommune Rjukanbadet KFs regnskap og årsberetning 2016  
• Tinn kommunes årsregnskap og årsberetning 2016 - kontrollutvalgets uttalelse  
• Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barnevern og forebyggende arbeid» 
• Orientering om oppfølging etter brannen ved Mandheimen statlige mottak 
• Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Inngåelse av husleiekontrakter» 
• Vurdering av Tinn kommunes konsulentbruk 
• Godkjenning av prosjektplan for forvaltningsrevisjon om Tinn kommunes konsulentbruk 
• Tinn kommunes skriftlige rutiner i forbindelse med mislighetssaker 
• Forvaltningsrevisjon «Inngåelse av husleiekontrakter» 
• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt: "Inngåelse av husleiekontrakter» 
• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt: "Barnevern og forbyggende arbeid» 
• Prosjektplan for forvaltningsrevisjon om Tinn kommunes konsulentbruk 
• Overordnet revisjonsstrategi 2017 
• Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2018 
• Avvikling av Tinn vann og avløp AS – forespørsel om selskapskontroll 
• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt: "Eiendomsforvaltning» 
• Møte- og arbeidsplan 2017 for Tinn kontrollutvalg 
• Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - Tinn kommune 
• Referatsaker (egen sak i hvert møte) 
• Eventuelt (egen sak i hvert møte)  
 

 
 

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. 
 
Regnskapet for Tinn kommune Rjukanbadet KF er en del av kommunens regnskap, og 
kontrollutvalget behandler begge regnskapene før de behandles i formannskap og 
kommunestyret. Dette er en sentral del av lovpålagte oppgavene til utvalget. 
 
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 
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utføres på vegne av staten og andre offentlige organer. I tillegg til avgitte beretninger og 
uttalelser mottar kontrollutvalget jevnlig i møter informasjon om planlagt og 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 

Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret 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 forvaltnings-
revisjon kan kontrollutvalget undersøke om kommunen etterlever regelverk, når fastsatte mål, 
og om ressursene forvaltes på en effektiv måte. 

 
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 Tinn 
kommune. 

 
Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 
Revisjonen presenterte overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for Tinn 
kommune for kontrollutvalget våren 2016. Kontrollutvalget behandlet planen 10.05.2016, 
og den ble godkjent av kommunestyret 09.06.2016.  
 
I 2017 behandlet kontrollutvalget to forvaltningsrevisjonsrapporter og bestilte et nytt 
prosjekt.  
 
Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barnevern og forebyggende arbeid» 

Kontrollutvalget behandla den 24.04.17 sak 16/17, Barnevern og forebyggende arbeid.   

Rapporten handlet om følgende problemstillinger:  
• I hvilken grad arbeider kommunen helhetlig og systematisk med forebyggende innsats 

for barn og unge?  
• I hvilken grad er barnevernets ressurser tilpasset deres arbeids- og ansvarsoppgaver?  
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Herunder vurderinger av:  

- økonomi 
- kapasitet  
- kompetanse 

Rapporten konkluderte med følgende anbefalinger til kommunen: 
• Utarbeide overordnede og helhetlige planer for forebyggende arbeid for barn og unge  
• Sikre klar ledelse av det tverrfaglige forebyggende arbeidet  
• Iverksette tiltak for å sikre at ansatte følger opp plikten til å melde fra til barnevernet ved 

mistanker om omsorgssvikt/misbruk.  

• Sikre realistisk budsjettering og korrekt bokføring av barnevernets inntekter og 
utgifter 

 
Kommunestyret behandla rapporten i møtet 08.05.17, sak 29/17, og vedtok i kontrollutvalgets 
innstilling. 
 
 
Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Inngåelse av husleiekontrakter» 

Kontrollutvalget behandla den 14.06.17 sak 25/17, Inngåelse av husleiekontrakter.   

Forvaltningsrapporten omhandler husleiekontrakter i forbindelse med boliger til flyktninger. 
Bakgrunnen for prosjektet er at kommuneadministrasjonen har oppdaget at praksis rundt innleie 
og utleie av boligene ikke har vært som ønsket. 

Rapporten konkluderte med følgende anbefalinger at kommunen bør: 
• Utarbeide strategier og retningslinjer for leie av boliger.  
• Klargjøre myndighet til å inngå leieavtaler.  

• Sikre at regelverk om anskaffelser, arkivering og journalføring følges. 
Kommunestyret behandla rapporten i møtet 22.06.17, sak 64/17, og vedtok i kontrollutvalgets 
innstilling. 
 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Konsulentbruk i Tinn kommune» 

Rapporten ble bestilt i møtet 25.09.17, sak 29/17. Rapporten ferdigstilles høsten 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. 
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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 Tinn kommune. 
 
Plan for selskapskontroll 2016-2019 
Revisjonen presenterte plan for selskapskontroll for Tinn kommune for kontrollutvalget 
våren 2016. Kontrollutvalget behandlet planen 10.05.2016, og den ble godkjent av 
kommunestyret 09.06.2016. Planen har en annen form enn tidligere, da denne er tematisk 
basert fremfor rent selskapsbasert. 

Kontrollutvalget har i 2017 ikke gjennomført selskapskontroll, men fulgt opp to tidligere 

selskapskontroller av Hardangerviddasenteret AS og Rjukanlys AS.  

 

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.  

 

 
 

Rjukan, 20.02.2018 

 

 

Gunnar Odd Hagen        Ingebjørg Liland 

Leder         Sekretær 
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Arkivsak-dok. 18/03188-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 20.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Årsrapport og årsregnskap 2017 for kemneren -Tinn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar Årsrapport med årsregnskap fra Kemneren i Tinn for 2017 til orientering. 
 
 

 

Saksopplysninger: 
Årsregnskap og årsrapport fra kemneren i Tinn kommune legges med dette frem for kontrollutvalget som 

orienteringssak. 
 
 

 

Vedlegg:  

- Årsrapport 2017 for Kemneren i Tinn kommune m/årsregnskap 
 



5/18 Årsrapport og årsregnskap 2017 for kemneren -Tinn kommune - 18/03188-1 Årsrapport og årsregnskap 2017 for kemneren -Tinn kommune : Årsrapport for 2017 - Kemneren i Tinn



5/18 Årsrapport og årsregnskap 2017 for kemneren -Tinn kommune - 18/03188-1 Årsrapport og årsregnskap 2017 for kemneren -Tinn kommune : Årsrapport for 2017 - Kemneren i Tinn



5/18 Årsrapport og årsregnskap 2017 for kemneren -Tinn kommune - 18/03188-1 Årsrapport og årsregnskap 2017 for kemneren -Tinn kommune : Årsrapport for 2017 - Kemneren i Tinn



5/18 Årsrapport og årsregnskap 2017 for kemneren -Tinn kommune - 18/03188-1 Årsrapport og årsregnskap 2017 for kemneren -Tinn kommune : Årsrapport for 2017 - Kemneren i Tinn



5/18 Årsrapport og årsregnskap 2017 for kemneren -Tinn kommune - 18/03188-1 Årsrapport og årsregnskap 2017 for kemneren -Tinn kommune : Årsrapport for 2017 - Kemneren i Tinn



5/18 Årsrapport og årsregnskap 2017 for kemneren -Tinn kommune - 18/03188-1 Årsrapport og årsregnskap 2017 for kemneren -Tinn kommune : Årsrapport for 2017 - Kemneren i Tinn



5/18 Årsrapport og årsregnskap 2017 for kemneren -Tinn kommune - 18/03188-1 Årsrapport og årsregnskap 2017 for kemneren -Tinn kommune : Årsrapport for 2017 - Kemneren i Tinn



5/18 Årsrapport og årsregnskap 2017 for kemneren -Tinn kommune - 18/03188-1 Årsrapport og årsregnskap 2017 for kemneren -Tinn kommune : Årsrapport for 2017 - Kemneren i Tinn



5/18 Årsrapport og årsregnskap 2017 for kemneren -Tinn kommune - 18/03188-1 Årsrapport og årsregnskap 2017 for kemneren -Tinn kommune : Årsrapport for 2017 - Kemneren i Tinn



5/18 Årsrapport og årsregnskap 2017 for kemneren -Tinn kommune - 18/03188-1 Årsrapport og årsregnskap 2017 for kemneren -Tinn kommune : Årsrapport for 2017 - Kemneren i Tinn



5/18 Årsrapport og årsregnskap 2017 for kemneren -Tinn kommune - 18/03188-1 Årsrapport og årsregnskap 2017 for kemneren -Tinn kommune : Årsrapport for 2017 - Kemneren i Tinn



6/18 Orientering fra revisor 20.02.2018 - 18/00186-1 Orientering fra revisor 20.02.2018 : Orientering fra revisor 20.02.2018

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 18/00186-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 20.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 20.02.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 

 

 

Saksopplysninger: 
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.  

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. 

 

Det er fast praksis at revisor orienterer om det løpende revisjonsarbeidet i kommunen i 

kontrollutvalgsmøtene. I løpet av høsten legger revisor frem planleggingen av revisjonsåret, og på 

våren legger revisor frem melding fra revisor og revisors uttalelse om kommuneregnskapet.  

 

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin vil orientere om revisjonsarbeidet i Tinn kommune i møtet. 
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Arkivsak-dok. 18/02463-2 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 20.02.2018 

 

 

 

   

 

 

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:  

- Tinn kommune – Forvaltningsrevisors uavhengighetserklæring 2018 
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TELEMARK

KOMMUNEREVISJON IKS

Hovedkontor:
Kontrollutvalget i Tinn

Postboks 2805, 3702 Skien
v/Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Tif.: 35 91 70 30

Postbo ks 4 e-post: post-tkr@tekomrev.no

3833 BØ i Telemark
Distriktskontor:

Postboks 83, 3833 Be

Tif.: 35 05 90 00

Foretaks registeret:

985 867 402

Vår ref.: i 8/53/tork
Deres ref.:
Arkivkode: 726016

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 Tinn kommune. Egenvurdering av uavhengighet og objektivitet følger ved lagt.

Vandelsattest er dokumentert ved ansettelse i Telemark kommunerevisjon IKS.

Skien, 09.01.2018
Telemark kommunerevisjon lKS

j(k&ji )J’L,’
Mette Nilsen
sekretær

Ved/egg: Skriftlig egenvurdering av uavhengighet og objektivitet
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Vedlegg: Skriftlig egenvurdering av uavhengighet og objektivitet for
forvaltningsrevisjonsprosjekt i Tinn kommune

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

Pkt 2: Medlem i Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som Tinn
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 inte ressekonflikt
eller svekket tillit
Pkt 4: Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har en tilknytning til Tinn 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 Tinn kommune.
egnet til å påvirke
revisors habilitet
Pkt 6: Tjenester under Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Tinn 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 Tinn 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

Çt
Kirsti Torbjørnson
oppdragsansvarlig for forvaltningsrevisjon
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Arkivsak-dok. 18/00179-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 20.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt i møte 20.02.2018 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
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