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Arkivsak-dok. 18/00066-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Kristiansand kontrollutvalg 22.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 22.02.18 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 22.02.18 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Møteinnkalling 22.02.18 
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Arkivsak-dok. 18/00066-2 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Kristiansand kontrollutvalg 22.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 07.12.17 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 07.12.17 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll 07.12.17 
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Møteprotokoll  
 

Kristiansand kontrollutvalg 

 
Dato: 07.12.2017 kl. 14:00 
Sted: Rådhuskvartalet, møterom Anna Jakobsen 
Arkivsak: 17/00010 
  
Til stede:  Makvan Kasheikal (DEM), Vidar Karlsen (KRF), May Erna Karlsen (SV) 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Harald Bjøran (H) for Terje Pettersen (H) 

  
Forfall:  Terje Pettersen (H), Leif Oskar Hopland (AP) – Vara kunne ikke møte  
  
Andre: Revisjonssjef Tor Ole Holbek 

Ass. revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen 
Forvaltningsrevisor Henriette Svendsen 
 
Regnskapssjef Arne Henrik Lukashaugen (sak 47-48/17) 

  
Protokollfører: Sekretær Alexander Etsy Jensen  
  

 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

6/17 17/00010-33 Godkjenning av møteinnkalling 07.12.17 3 

Møteprotokoll 

6/17 17/00010-34 Godkjenning av protokoll fra møte 21.09.17 4 

Saker til behandling 

47/17 17/15319-1 Orientering om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017  5 

48/17 17/15320-1 Orientering - Rådmanns forslag til handlingsprogram for 2018 - 6 
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2021 Kristiansand kommune 

49/17 15/13784-16 
Tilbakemelding på kontrollutvalgets vedtak i sak 27/17 – 
Oppfølging av selskapskontroll i Nye Kristiansand 
Bompengeselskap AS 

7 

50/17 17/02592-26 
Oppfølging vedrørende utarbeidelse av rutiner og prosedyrer for 
forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte og brukere 

8 

51/17 17/15811-1 Bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt  9 

52/17 17/15321-1 Møte- og arbeidsplan for 2018  10 

53/17 17/15768-1 Mislighetssak helse- og sosialsektoren - Foreløpig innberetning 11 

54/17 17/15770-2 
Undersøkelse foretatt av revisjonen knyttet til rabattordninger for 
ansatte i Kristiansand kommune - Kontorsted Aquarama  

12 

55/17 17/00015-17 Orientering fra revisjonen 07.12.17 13 

56/17 17/00022-11 Referatsaker 07.12.17 15 

57/17 17/00028-12 Eventuelt 07.12.17 17 

    

 
 
Kristiansand, 07.12.2017 
 
 
Makvan Kasheikal        Alexander Etsy Jensen 
Kontrollutvalgsleder        Sekretær   
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Møteinnkalling 

6/17 Godkjenning av møteinnkalling 07.12.17 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kristiansand kontrollutvalg 07.12.2017 6/17 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Møteinnkalling 07.12.17 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Møteinnkalling 07.12.17 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

6/17 Godkjenning av protokoll fra møte 21.09.17 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kristiansand kontrollutvalg 07.12.2017 6/17 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 21.09.17 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 21.09.17 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

47/17 Orientering om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017  
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kristiansand kontrollutvalg 07.12.2017 47/17 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Regnskapssjef Arne Henrik Lukashaugen var invitert til møtet for å orientere om økonomiske 
situasjon pr. 2. tertial. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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48/17 Orientering - Rådmanns forslag til handlingsprogram for 2018 - 2021 
Kristiansand kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kristiansand kontrollutvalg 07.12.2017 48/17 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Regnskapssjef Arne Henrik Lukashaugen var invitert til møtet for å orientere om rådmannens 
forslag til handlingsprogram for 2018-2021. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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49/17 Tilbakemelding på kontrollutvalgets vedtak i sak 27/17 – Oppfølging 
av selskapskontroll i Nye Kristiansand Bompengeselskap AS 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kristiansand kontrollutvalg 07.12.2017 49/17 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar rådmanns tilbakemelding til orientering og avslutter med det 
oppfølgingen av selskapskontrollen i Nye Kristiansand Bompengeselskap AS. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmann har utarbeidet en skriftlig tilbakemelding knyttet til oppfølging av selskapskontroll i 
Nye Kristiansand Bompengeselskap AS som fulgte ved denne saken.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar rådmanns tilbakemelding til orientering og avslutter med det 
oppfølgingen av selskapskontrollen i Nye Kristiansand Bompengeselskap AS. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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50/17 Oppfølging vedrørende utarbeidelse av rutiner og prosedyrer for 
forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte og brukere 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kristiansand kontrollutvalg 07.12.2017 50/17 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kommuneoverlegen har utarbeidet en tilbakemelding i forbindelse med oversendelsen av den 
nye prosedyren for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte og brukere, den 
fulgte ved denne saken. 
 
Det fremkom av tilbakemeldingen at Fylkesmannen har konkludert med at kommunen nå har 
tilfredsstillende rutiner for håndtering av uønskede hendelser. 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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51/17 Bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt  
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kristiansand kontrollutvalg 07.12.2017 51/17 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet redegjorde innledningsvis for saken. 
 
Med bakgrunn i vedtatt plan for forvaltningsrevisjon og overordnet analyse drøftet 
kontrollutvalget de ulike prosjektene som framgår av planen og foretok en bestilling av neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt. 
 
Fellesforslag fremsatt i møte: 
 
Kontrollutvalget bestiller prosjektplan fra Agder Kommunerevisjons IKS for 

forvaltningsrevisjonsprosjekt «Teknisk sektor - Tema: Kommunens tilsyn med byggesaker og 

ulovlighetsoppfølging. Prosjektplan legges frem for kontrollutvalget i neste møte.  

 

I neste omgang vil kontrollutvalget vurdere følgende prosjekter: 

- Oppvekst – «Kommunen som barnehagemyndighet» 

- Oppvekst – «Barnevern» 

 
Votering 
Enstemmig for fellesforslag fremsatt i møte. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget bestiller prosjektplan fra Agder Kommunerevisjons IKS for 
forvaltningsrevisjonsprosjekt «Teknisk sektor - Tema: Kommunens tilsyn med byggesaker og 
ulovlighetsoppfølging. Prosjektplan legges frem for kontrollutvalget i neste møte.  
 
I neste omgang vil kontrollutvalget vurdere følgende prosjekter: 

- Oppvekst – «Kommunen som barnehagemyndighet» 
- Oppvekst – «Barnevern»  

 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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52/17 Møte- og arbeidsplan for 2018  
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kristiansand kontrollutvalg 07.12.2017 52/17 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2018 godkjennes. 
 
Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og 
avholde de møter utvalget ønsker. 
 
Møtedatoer 2018: Torsdager kl. 12:00: 22.02 - 12.04 - 14.05 (mandag) - 21.06 - 23.08 - 27.09 
- 08.11 - 06.12 
 
Vedtaket oversendes bystyret til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet redegjorde for forslag til møte- og arbeidsplan for 2018. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2018 godkjennes. 
 
Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og 
avholde de møter utvalget ønsker. 
 
Møtedatoer 2018: Torsdager kl. 12:00: 22.02 - 12.04 - 14.05 (mandag) - 21.06 - 23.08 - 27.09 
- 08.11 - 06.12 
 
Vedtaket oversendes bystyret til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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53/17 Mislighetssak helse- og sosialsektoren - Foreløpig innberetning 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kristiansand kontrollutvalg 07.12.2017 53/17 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Revisors foreløpige innberetning tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet under behandlingen av saken jf. Kommunelovens § 
31.3 – jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13. 
 
I henhold til Revisjonsforskriften § 3 la revisjonen frem deres foreløpige innberetning. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Revisors foreløpige innberetning tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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54/17 Undersøkelse foretatt av revisjonen knyttet til rabattordninger for 
ansatte i Kristiansand kommune - Kontorsted Aquarama  
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kristiansand kontrollutvalg 07.12.2017 54/17 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar revisors undersøkelse og redegjørelse til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisjonen redegjorde for de undersøkelser som er foretatt knyttet til rabattordninger for 
ansatte i Kristiansand kommune - Kontorsted Aquarama. I tillegg redegjorde revisjonen for 
deres anbefaling. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar revisors undersøkelse og redegjørelse til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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55/17 Orientering fra revisjonen 07.12.17 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kristiansand kontrollutvalg 07.12.2017 55/17 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Agder Kommunerevisjon IKS orienterte om følgende i møte: 

1. Løpende revisjon 
Ass. revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen orienterte om løpende revisjon. 
 

2. Sluttregnskap for investeringsprosjekter: 
a. Uttalelse - Nødboliger Rodeneset 
b. Uttalelse Hellemyr flerbrukshall 
c. Uttalelse Hellemyrhallen - klubbhus Vigør 2017 

Ass. revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen orienterte om sluttregnskapene 
for de overnevnte innvesteringsprosjektene. 

 
3. Notat fra revisjonen vedr. arbeidskraft i Fellesnemnda «innleid» fra Søgne og 

Songdalen 
Ass. revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen redegjorde kort for notatet som 
revisjonen har utarbeidet.  
 

4. Undersøkelse knyttet til Teknisk sektor (notat er U.OFF. og ettersendes direkte fra 
revisjonen) 
Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet under behandlingen av saken jf. 
Kommunelovens § 31.3 – jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13. 
 
Revisjonssjef Tor Ole Holbek redegjorde for revisjonens undersøkelse.  
 

5. 2. halvårsrapportering ifbm. løpende selskapskontroll i Returkraft AS 
Revisjonssjef Tor Ole Holbek redegjorde for hovedpunktene som revisjonen har 
jobbet med det siste halvåret. 

 
På oppfordring fra revisjonen avslutter kontrollutvalget den løpende 
selskapskontrollen i Returkraft AS. Men fortsatt oppfølging ifht. avfallsforskriften.  
 

6. Fidje kilen – Reguleringsplan 
Forvaltningsrevisor Henriette Svendsen redegjorde for revisjonens foreløpige 
undersøkelser knyttet til saken. Saken er også sendt til Sivilombudsmannen.  
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7. Status – Pågående prosjekter 
Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte kort om pågående prosjekter. 

a. Selskapskontroll AKT – Legges trolig frem i neste møte 
b. Forvaltningsrevisjon knyttet til sykefravær – Legges trolig frem i april 

 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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56/17 Referatsaker 07.12.17 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kristiansand kontrollutvalg 07.12.2017 56/17 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 

1. Referatsaker: 
a. Referat fra Temark sin høstkonferanse i Arendal 08.11.17 

Sekretariatet refererte kort fra høstkonferansen. 
 

b. Artikkel i Kommunerevisoren nr. 6 – «Hva er økonomisk aktivitet i 
kulturhusene?» 
Ass. revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen redegjorde kort 
Artikkelen i Kommunerevisoren.  
 

c. Arbeid i nærheten av skole ved skolestart - Tordenskjoldsgate skole 
Revisjonen har sendt en henvendelse til beredskapssjefen der revisjonen ber 
om en redegjørelse for denne hendelsen. Kontrollutvalget får svaret forelagt 
når det foreligger.  
 

2. Innkommen/utgående post: 
a. Klage over saksbehandlinger i forliksrådet Kristiansand datert 03.10.17 

Kontrollutvalget vurderer at henvendelsen ligger utenfor utvalgets mandat. 
Sekretariatet svarer på henvendelsen.  
 

b. Klage på plan- og bygningsetaten Kristiansand kommune vedr. oppføring av 
garasje Bordalsbakken 16 30.10.17 
 

c. Svar fra Plan-, bygg- og oppmålingsetaten på henvendelse vedr. klage på Plan-
, bygg- og oppmålingsetaten fremsatt av eier av Bordalsbakken 16 datert 
09.11.17 
 
Forvaltningsrevisor Henriette Svendsen redegjorde for revisjonens foreløpige 
undersøkelser så langt.  
 
Kontrollutvalget konstaterer at henvendelsen tidligere har vært gjenstand for 
klagebehandling hos kommunen, Fylkesmannen og Sivilombudsmannen.  
 
Kontrollutvalget vurderer at henvendelsen ligger utenfor utvalgets mandat. 
Sekretariatet svarer på henvendelsen.  
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d. Henvendelse fra Birkenes kontrollutvalg til de andre kommunene i 
barnevernssamarbeidet for Kristiansandsregionen med ønske om felles 
forvaltningsrevisjon 
Sekretariatet redegjorde for henvendelsen.  
 
Kontrollutvalget ønsker ikke å prioritere ett prosjekt rettet mot barneverns-
samarbeidet på det nåværende tidspunkt ref. sak 51/17 (Bestilling av neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt). Kontrollutvalget kommer tilbake dersom det 
skulle bli aktuelt på ett senere tidspunkt.  
 

3. Saker behandlet i bystyret: 
a. 25.10.17 sak 126/17 – Orientering om rentesaken - Returkraft AS 

 
4. Neste møte 22.02.18 kl. 12:00  

a. Virksomhetsbesøk – Kristiansand Havn KF  
 

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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57/17 Eventuelt 07.12.17 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kristiansand kontrollutvalg 07.12.2017 57/17 

 
 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
 
Møtebehandling 
Ingen saker ble behandlet under eventuelt. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 17/14051-10 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Kristiansand kontrollutvalg 22.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging - Kostnadssprekken på renseanlegget på Odderøya  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til foreløpig orientering. 

 

Kontrollutvalget ber om en skriftlig tilbakemelding/evaluering når prosjektet er ferdigstilt.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget i Kristiansand behandlet i møte 21.09.17 sak 40/17 - Orientering om kostnadssprekken 

på renseanlegget på Odderøya. Følgende vedtak ble fattet: 

 

Saken tas til foreløpig orientering. 

 

Kontrollutvalget ber om en skriftlig tilbakemelding/evaluering når prosjektet er ferdigstilt. 

 

Med bakgrunn i de siste opplysningene som har fremkommet i media om at sveisearbeidene på anlegget 

ikke er i henhold til gjeldende standarder, har kontrollutvalget bedt om en ny skriftlig redegjørelse for 

utførte sveisearbeid i forbindelse med den pågående utbyggingen av Odderøya renseanlegg. 

 

Saksopplysninger: 
Med bakgrunn i de siste opplysningene som har fremkommet i media om at sveisearbeidene på anlegget 

ikke er i henhold til gjeldende standarder, har kontrollutvalget bedt om å få en skriftlig tilbakemelding på 

følgende: 

- Har kommunen nødvendig kontroll over byggingen av renseanlegget? 

- Hvilke konsekvenser har kvaliteten på sveisearbeidet som er utført, både med tanke på fremdrift 

og kostnader? 

 

Kristiansand kommune ved prosjektleder for utbyggingen av Odderøya renseanlegg har gitt en skriftlig 

redegjørelse på punktene over i brev datert 31.01.18. Sammen med redegjørelsen fikk kontrollutvalget 

oversendt et notat: «Odderøya renseanlegg – entreprise E61 Maskin og prosess og bakgrunnsinformasjon 

om anskaffelsen, fremdrift m. m.» datert 31.01.18.  

 

Følgende går frem av den skriftlige redegjørelsen knyttet til de to spørsmålene: 
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Har kommunen nødvendig kontroll over byggingen av renseanlegget? 

Anskaffelsen av entreprisen som inkluderer sveisearbeidet ble gjennomført i tråd med lov om offentlige 

anskaffelser, og forskrift om offentlige anskaffelser. Kontrakt ble inngått etter Norsk Standard 8405 

(NS8405). I kontrakten står de kvalitetskrav entreprenøren forplikter seg til å levere etter, blant annet 

krav til utstyr, materialkvaliteter og krav til sveisemetoder og dokumentasjon for utført sveisearbeid. 

 

Denne entreprisen, sammen med de øvrige entrepriser, følges opp i byggefasen blant annet gjennom 

jevnlige byggemøter hver 14nde dag, samhandlingsmøter hver 14nde dag, egne fremdriftsmøter – som pr 

nå er ukentlige, egne særmøter og daglig oppfølging med skriftlig korrespondanse eller muntlig 

kommunikasjon på byggeplass. 

 

Prosjektledelsen har utarbeidet et notat om anskaffelsen av entreprisen for maskin og prosess, 

fremdriften i denne leveransen og spesielt fremdriften knyttet til det utførte sveisearbeidet og avdekkingen 

av svakhetene ved dette. Notatet er vedlagt. 

 

Når byggherren har definert kvalitetskrav i kontraktsgrunnlaget er det entreprenøren som gjennom 

kontraktsinngåelsen forplikter seg til å levere i henhold til disse kvalitetskravene. Byggherren vil da ved 

kontroll kunne avklare om leveransen er etter kontrakt eller om den inneholder feil eller mangler som må 

utbedres. Vedlagte notat viser oversikten over utviklingen i utfordringene knyttet til sveiser og hvordan 

byggherren har tatt tak i dette. 

 

På bakgrunn av vedlagte notat mener prosjektledelsen at Kristiansand kommune har nødvendig kontroll 

over byggingen av renseanlegget. 

 

Hvilke konsekvenser har kvaliteten på sveisearbeidet som er utført, både med tanke på fremdrift og 

kostnader? 

 

Utført sveisearbeid har direkte konsekvenser for fremdriften. Opprinnelig skulle det nye renseanlegget 

driftsettes i april/mai 2017. Når den milepælen ikke ble nådd, skyldtes det i utgangspunktet ikke 

sveisearbeid, men annet arbeid/leveranser som var forsinket. Nytt mål var å sette det nye anlegget i drift i 

slutten av september 2017. Når den milepælen heller ikke ble nådd, skyldtes det delvis forsinkelser i en 

komplisert rehabilitering av eksisterende renseanlegg og delvis at vi i september begynte å ane at 

kvaliteten på sveisearbeidet var mangelfull. Ettersom svakhetene ved det utførte sveisearbeidet ble 

ytterligere avdekket utover høsten 2017 ble det tydelig at dette ville føre til ytterligere forsinkelser. 

 

Status i dag er at vi ikke har en dato for når vi kan sette det nye renseanlegget i drift. Årsaken til at vi ikke 

vet dette er ene og alene det utførte sveisearbeidet. Hadde kvaliteten på arbeidet vært etter kontrakt, ville 

vi i dag hatt drift på det nye renseanlegget. I disse dager jobbes det frem en løsning for å kunne utbedre 

sveisearbeidet, for deretter å bli ferdig med utbyggingen og kunne sette renseanlegget i drift. 

Prosjektledelsen mener at dette skal kunne gjennomføres i løpet av 2018. 

 

Vi har holdt tilbake midler fra entreprenøren som har utført sveisearbeidet. Dette har vi holdt igjen for 

eventuelt å kunne dekke utgiftene til utbedring. I kontrakten til entreprenøren er posten for rør 8,3 

millioner kroner. Denne posten inkluderer sveisearbeid. Byggherren har holdt igjen utbetalinger til 

entreprenøren som er vesentlig større enn dette beløpet. Hvor mye utbedringene vil koste er umulig å si 

noe om pr i dag. Det er vår klare forventning at utbedringene og den ytterligere forsinkelsen ikke skal øke 

utgiftene for Kristiansand kommune. Vi har skriftlig kommunisert til entreprenøren at alle nødvendige 

utbedringer må gjøres for entreprenørens egen regning og påløpte kostnader på grunn av forsinkelsen vil 

adresseres entreprenøren. 

 

Som kjent er prognosen for utbyggingen 478 millioner kroner, med budsjett på 418 millioner kroner. 

Utført sveisearbeid eller utbedringer av dette er ikke en del av de 60 millionene prognosen er over 

budsjett. 

Det vises for øvrig til Notat: «Odderøya renseanlegg – entreprise E61 Maskin og prosess og 

bakgrunnsinformasjon om anskaffelsen, fremdrift m. m.» som også er vedlagt saken.  
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I tillegg til den skriftlige redegjørelsen, er rådmann Ragnar Evensen invitert til kontrollutvalgets møte for 

å redegjøre for saken. I sammen med rådmann møter teknisk direktør Terje Lilletvedt og prosjektleder 

Torleif Jacobsen.  

 

I forkant av behandlingen av saken vil det bli gjennomført en omvisning i Odderøya renseanlegg sammen 

med kontrollutvalget i Vennesla kommune. Odderøya renseanlegg er et interkommunalt selskap eiet av 

Kristiansand kommune og Vennesla kommune. Selskapet er et rent driftsselskap som driftes av 

Kristiansand kommunes avløpsavdeling.  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta saken til foreløpig orientering. Videre anbefaler 

sekretariatet om at kontrollutvalget ber om en skriftlig tilbakemelding/evaluering når prosjektet er 

ferdigstilt. 

 

 

Vedlegg:  

- Skriftlig redegjørelse vedr. kostnadssprekken på renseanlegget på Odderøya 

- Notat: Odderøya renseanlegg – entreprise E61 Maskin og prosess og bakgrunnsinformasjon om 

anskaffelsen, fremdrift m. m.  
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31. januar 2018 
 
Til kontrollutvalget 
 
 
Det vises til epost av 8. januar hvor det bes om en skriftlig tilbakemelding på to spørsmål knyttet til 
utførte sveisearbeid i forbindelse med den pågående utbyggingen av Odderøya renseanlegg. 
 
 
Har kommunen nødvendig kontroll over byggingen av renseanlegget? 
 
Anskaffelsen av entreprisen som inkluderer sveisearbeidet ble gjennomført i tråd med lov om 
offentlige anskaffelser, og forskrift om offentlige anskaffelser.  Kontrakt ble inngått etter Norsk 
Standard 8405 (NS8405). I kontrakten står de kvalitetskrav entreprenøren forplikter seg til å levere 
etter, blant annet krav til utstyr, materialkvaliteter og krav til sveisemetoder og dokumentasjon for 
utført sveisearbeid. 
 
Denne entreprisen, sammen med de øvrige entrepriser, følges opp i byggefasen blant annet gjennom 
jevnlige byggemøter hver 14nde dag, samhandlingsmøter hver 14nde dag, egne fremdriftsmøter – 
som pr nå er ukentlige, egne særmøter og daglig oppfølging med skriftlig korrespondanse eller 
muntlig kommunikasjon på byggeplass. 
 
Prosjektledelsen har utarbeidet et notat om anskaffelsen av entreprisen for maskin og prosess, 
fremdriften i denne leveransen og spesielt fremdriften knyttet til det utførte sveisearbeidet og 
avdekkingen av svakhetene ved dette. Notatet er vedlagt.  
 
Når byggherren har definert kvalitetskrav i kontraktsgrunnlaget er det entreprenøren som gjennom 
kontraktsinngåelsen forplikter seg til å levere i henhold til disse kvalitetskravene.  Byggherren vil da 
ved kontroll kunne avklare om leveransen er etter kontrakt eller om den inneholder feil eller mangler 
som må utbedres. Vedlagte notat viser oversikten over utviklingen i utfordringene knyttet til sveiser 
og hvordan byggherren har tatt tak i dette. 
 
På bakgrunn av vedlagte notat mener prosjektledelsen at Kristiansand kommune har nødvendig 
kontroll over byggingen av renseanlegget.          
 
 
Hvilke konsekvenser har kvaliteten på sveisearbeidet som er utført, både med tanke på fremdrift 
og kostnader? 
 
Utført sveisearbeid har direkte konsekvenser for fremdriften. Opprinnelig skulle det nye 
renseanlegget driftsettes i april/mai 2017. Når den milepælen ikke ble nådd, skyldtes det i 
utgangspunktet ikke sveisearbeid, men annet arbeid/leveranser som var forsinket. Nytt mål var å 
sette det nye anlegget i drift i slutten av september 2017. Når den milepælen heller ikke ble nådd, 
skyldtes det delvis forsinkelser i en komplisert rehabilitering av eksisterende renseanlegg og delvis at 
vi i september begynte å ane at kvaliteten på sveisearbeidet var mangelfull. Ettersom svakhetene ved 
det utførte sveisearbeidet ble ytterligere avdekket utover høsten 2017 ble det tydelig at dette ville 
føre til ytterligere forsinkelser.  
 
Status i dag er at vi ikke har en dato for når vi kan sette det nye renseanlegget i drift. Årsaken til at vi 
ikke vet dette er ene og alene det utførte sveisearbeidet. Hadde kvaliteten på arbeidet vært etter 
kontrakt, ville vi i dag hatt drift på det nye renseanlegget. I disse dager jobbes det frem en løsning for 
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å kunne utbedre sveisearbeidet, for deretter å bli ferdig med utbyggingen og kunne sette 
renseanlegget i drift. Prosjektledelsen mener at dette skal kunne gjennomføres i løpet av 2018. 
  
Vi har holdt tilbake midler fra entreprenøren som har utført sveisearbeidet. Dette har vi holdt igjen 
for eventuelt å kunne dekke utgiftene til utbedring. I kontrakten til entreprenøren er posten for rør 
8,3 millioner kroner. Denne posten inkluderer sveisearbeid. Byggherren har holdt igjen utbetalinger 
til entreprenøren som er vesentlig større enn dette beløpet. Hvor mye utbedringene vil koste er 
umulig å si noe om pr i dag. Det er vår klare forventning at utbedringene og den ytterligere 
forsinkelsen ikke skal øke utgiftene for Kristiansand kommune. Vi har skriftlig kommunisert til 
entreprenøren at alle nødvendige utbedringer må gjøres for entreprenørens egen regning og påløpte 
kostnader på grunn av forsinkelsen vil adresseres entreprenøren.  
 
Som kjent er prognosen for utbyggingen 478 millioner kroner, med budsjett på 418 millioner kroner. 
Utført sveisearbeid eller utbedringer av dette er ikke en del av de 60 millionene prognosen er over 
budsjett. 
 
 
 
Torleif Jacobsen 
Prosjektleder for utbyggingen av Odderøya renseanlegg 
Seksjonsleder avløp og miljø 
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Notat 31.01.2018 

Odderøya renseanlegg – entreprise E61 Maskin og prosess 
Bakgrunnsinformasjon om anskaffelsen, fremdrift med mer 
Notat utarbeidet av Torleif Jacobsen, prosjektleder for utbyggingen 
 
Forkortelser benyttet i notatet 
BH: byggherre (Kristiansand kommune) 
DNV GL: Det norske Veritas 
E61: Entreprise 61, maskin og prosess 
GE: Goodtech Environment AB – kontraktspartner for E61 
Kluge: Advokatfirma Kluge, engasjert for byggherre 
NDT: Not Destructive Test (testing av sveis uten å «ødelegge» sveisen, kan f.eks være 
røntgen eller visuell kontroll) 
UE: Underentreprenør. 
 
Det eksisterer en omfattende korrespondanse, kommunikasjon og referater mellom GE og 
BH i forbindelse med leveransen E61 og sveisekvalitet. I dette notatet gjengis kun korte 
utdrag eller essensen av korrespondansen.  
 
Forankring/rammer for anskaffelsen 
Anskaffelsen av E61 ble, i likhet med øvrige entreprisekontrakter, gjennomført som 
konkurranse med forhandling, i to trinn. Anskaffelsen ble innledet med prekvalifisering (trinn 
1), der det ble foretatt en utvelgelse av de tilbydere som får invitasjon til å delta i 
konkurransen (trinn 2). 
 
Lov [16.07.1999 nr. 69] om offentlige anskaffelser, og forskrift [07.04.2006 nr. 402] om 
offentlige anskaffelser gjelder for konkurransen. Konkurransen gjennomføres etter 
forskriftens "Del III. Anskaffelser over EØS-terskelverdiene". Anskaffelsen ble kunngjort i 
Doffin-databasen (www.doffin.no) og Tenders Electronic Daily (TED). Kontrakt ble inngått 
etter Norsk Standard 8405 (NS8405). 
 
Prekvalifisering, trinn 1 
06.06.2014: Anskaffelse E61, maskin og prosess – offentliggjøres i Doffin (trinn 1, 
prekvalifisering). Det ble stilt krav til: 
- Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling: Utenlandske firma må fremlegge 
attester for registrering i faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor 
leverandøren er etablert  
- Økonomisk og finansiell kapasitet: Foretakets årsregnskap, eller utdrag fra dette, for de 
siste tre år må fremlegges. 
- Tekniske og faglige kvalifikasjoner: Det må dokumenteres foretakets viktigste arbeider 
de siste fem årene, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker. Det må redegjøres for 
leverandørens gjennomsnittlige arbeidsstyrke og antall medarbeidere i den administrative 
ledelsen i løpet av de siste tre år. Det må redegjøres for foretakets prosjektorganisasjon for å 
løse dette oppdraget med navn og CV for alle nøkkelpersoner. CV skal angi formell 
utdannelse og arbeidserfaring. Foretakets kvalitetssikringssystem inkludert aktuelle 
sertifikater må beskrives/dokumenteres. 
 
Evaluering/Utvelgelse/prekvalifisering for å gå til trinn 2 av anskaffelsen:  

Kriterium Vekt 

Foretakets viktigste arbeider de siste fem årene, inkludert deres verdi, 
tidspunkt og mottaker. 

80 % 

Redegjørelse for foretakets prosjektorganisasjon for å løse dette oppdraget 
med navn og CV for alle nøkkelpersoner. 

20 % 
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Notat 31.01.2018 

11.07.2014: Frist for å levere søknad om prekvalifikasjon. Søknad levert fra 9 leverandører. 5 
av disse ble kvalifisert til å delta i trinn 2. 
 
Anskaffelsen, trinn 2 
27.03.2015: Konkurransegrunnlag sendt kvalifiserte tilbydere (de 5 kvalifiserte). 
16.04.2015: Tilbudsbefaring gjennomføres 
05.06.2015: Frist for å levere tilbud. Tilbud levert fra 4 leverandører. 
 
Tildelingskriterier for kontrakt:  
 

Kriterium Vekt 

Pris 70 % 

Kvalitet på utstyr 30 % 

 
Medio juni 2015: Forhandlingsmøter med 4 prekvalifiserte tilbydere. 
18.06.2015: Forhandlingsmøte med GE. 
31.08.2015: Kontraktsmøte med GE. 
24.09.2015: Signert kontrakt med GE. 
 
2016 
Februar-mars 2016: GE starter opp sitt montasjearbeid og sveisearbeid på anleggsplass. 
Deres UE Wofi utfører arbeidet. 
 
25.05.2016: Særmøte med GE for å avklare diverse punkter. Utdrag fra referatet: «Goodtech 
as ønsker å bruke Røntgen/ Ultralyd  til NDT på sveisene da penetrant som Goodtech as  
har beskrevet i tilbudet ikke egner seg til annet enn å oppdage sprekker i overflaten, BH  
aksepterte dette forutsatt at det ble koordinert  med de andre entreprisene på anlegget, det 
ble også presisert at alle sveiser skal syrevaskes.» 
 
21.07.2016: Brev fra BH om GE sin generelle oppfølgning av entreprise E61. I brevet gir BH 
uttrykk for bekymring hva gjelder fremdrift, og varsler om følgende: «Som varslet i e-post 30. 
juni 2016 vil Goodtech Environment AB bli holdt ansvarlig for alle kostnader som deres 
forsinkede/mangelfulle avklaringer, leveranser eller prosjektering medfører.» BH uttrykker at 
det gjennom hele perioden fra kontrakt ble signert 24. september 2015 til nå er registrert at 
GE sine leveranser prosjektering, øvrige entrepriser eller byggherre har vært gjenstand for 
purringer langt ut over det som normalt kan forventes. Dette gjaldt bl.a. underlag for 
elektroprosjektering og de tegninger GE skulle utarbeide. Sveis er ikke omtalt i dette brevet.  
 
Høsten 2016: BH etterlyser ved flere anledninger plan for NDT (testingen av sveis). BH 
etterlyser dette ettersom en del sveisearbeid er utført, og BH mener det er mest 
hensiktsmessig å utføre NDT fortløpende. 
 
2017 
03.02.2017: BH etterlyser plan for NDT pr epost. Viser til at dette er purret på ved flere 
anledninger. 
 
09.02.2017: GE svarer pr epost at de ikke har laget noen plan for NDT, men at de jobber 
med å lage den og håper å ha den ferdig ganske snart. 
 
10.02.2017: BH gir klar melding til GE at det forventes at planen er klar påfølgende uke og at 
det er viktig å starte NDT så raskt som mulig. BH varsler at GEs kostnader ved evt 
reparasjoner vil eskalere dersom dette må gjøres senere mht tildekking/ opprydding/ 
forsinkelser osv. 
 
Våren 2017: BH etterlyser ved flere anledninger plan for NDT.  
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13.06.2017: BH etterlyser plan for NDT fra GE (samhandlingsmøte, ref). 
 
29.06.2017: BH etterlyser plan for NDT pr epost. 
 
16.08.2017: GE mener BH må ta kostnadene for røntgenkontroll. GE stiller spørsmål ved om 
røntgen er avtalt.  
 
16.08.2017: BH tilbakemelder at «Byggherren forventer at Goodtech utfører kontroll med 
røntgen, at arbeidet startes omgående og at den ekstra kostnaden dekkes av Goodtech. 
Røntgen-arbeidet må tilpasses øvrige arbeider på anleggsplassen.» BH henviser bl.a. til 
møtet 25.05.2016. 
 
August 2017: BH ønsker å få inn juridisk kompetanse for å bistå ifm. sluttføringen av E61. 
Kommuneadvokaten bistår BH i å engasjere eksternt advokatfirma. 
 
22.08.2017: Møte med BH, GE og deres UE for NDT-kontroll: Limas Inspection AS. Enighet 
om å følge NS 17636 for røntgenkontroll. 
 
25.08.2017: GE starter røntgenkontroll av sveis (UE).  
 
05.09.2017: Første røntgenrapporter oversendes til BH. Disse viser at flere sveiser 
underkjennes i røntgen. 
 
05.09.2017: Befaring med GE på anlegget for vurdering av kontraktens punkt vedrørende 
«Godkjent maskinmontasje», om denne er oppfylt. Sveiseavvik er blant temaene. I referat fra 
15.09 krever BH at «Alle sveiser skal repareres i henhold til standard.» I samme referat står 
det: «Byggherren etterlyser plan for røntgen-testingen/sveisekontroll og plan for utbedring og 
oppretting av eventuelle underkjente sveiser. Byggherren er bekymret da dette kan få store 
kostnadskonsekvenser for E61. Jf. referat fra byggemøtene 61, 62, 63 og 64.» 
 
12.09.2017: Advokatfirma Kluge tildelt oppdraget med å bistå byggherre. 
 
26.09.2017: Særmøte med GE. Pr nå har BH mottatt rapport for røntgen av 45 sveis, hvor 11 
er underkjent (24 %). BH mener dette viser en kvalitet som er alt for dårlig og antall 
underkjente sveiser er helt uakseptabelt. BH har mistet tillitten til sveisekvaliteten når en 
stadig oppdager at prosedyrene ikke følges. BH varsler at kvaliteten på sveisearbeidet er slik 
at en uavhengig av entreprenørens kontroll vil foreta egne kontroller for egen regning. 
BH ønsker møte med UE/Limas Inspection for å se bildene fra røntgeninspeksjon og GE 
aksepterer at BH tar direkte kontakt med UE. 
 
27.09.2017: BH har møte med Limas Inspection. Bildene fra røntgen viser grove rotfeil. 
Sveiselogg har blitt endret av Wofi der markeringene/signatur på sveis ikke har stemt med 
listene. BH stiller seg undrende til de store variasjoner i kvalitet på samme sveiser. Referat 
fra møtet sendes GE. 
 
29.09.2017: Røntgenrapport nr 5 oversendes BH. Det er et betydelig høyere antall sveis som 
underkjennes. BH er bekymret og vurderer å hente inn ekstern sveiseteknisk kompetanse for 
å få vurdert dokumentasjonen for og det utførte sveisearbeidet til GE.  
 
02.10.2017: Innledende kontakt med DNV GL. 
 
04.10.2017: UE Wofi innstiller arbeidet på Odderøya. 
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05.10.2017: Brev til GE der BH bl.a. uttaler: ”Det sentrale for oss som byggherre er å få 
ferdigstilt arbeidene på Odderøya Renseanlegg i tråd med kontraktens krav. Opplysningene 
om at Goodtech Environment AB vil engasjere Boss Industrier til å sluttføre arbeidene ser vi 
på som positivt.» Videre: «Vi ber dere redegjør for arbeidene som er utført målt opp mot 
kontraktens krav til sertifisering og prosedyrer.» Samt: «Som vi også tidligere har varslet om, 
vil vi kreve å bli holdt økonomisk skadesløs for alle forhold som denne saken måtte føre til.» 
 
05.10.2017: E-post fra GE med blant annet følgende forsikring: ”Vad gäller säkerställande av 
kvalitet i bland annat svetsarbeten utförda har vi en dialog med tredjepart kontroll  hur vi tar 
detta vidare. Reparationer med mera kommer vi att starta upp omgående med vår nya 
partner.” 
 
05.10.2017: E-post fra BH med blant annet følgende innhold: «Byggherre er tilfreds med 
lovnadene fra dere om å følge opp alle kvalitetsavvik. Vi ber dere sørge for fortløpende 
dokumentasjon av hva som blir gjort slik at vi unngår spørsmål og diskusjoner i ettertid om 
hvorvidt utbedringer er i tråd med kontraktens krav.  Når Boss Industrier er på plass ønsker 
vi også oversikt over forventet tidsbruk samt en plan som angir hva som skal gjøres og når 
dette blir utført.  
Som vi også har gitt uttrykk for i dagens brev, er tvisten mellom Wofi og Goodtech et forhold 
som i utgangspunktet er byggherren uvedkommende.  Wofi har med sine uttalelser i e-post 
av 4. oktober kl. 07.37 ((brevets vedlegg 2) likevel skapt en usikkerhet for oss om kvaliteten 
på det som er utført. Vi antar at dette kan avklares ved at Goodtech legger frem 
dokumentasjon som viser at kravene i kontrakt er videreført mot Wofi. Vi ber om at slik 
dokumentasjon blir fremlagt.» 
 
 05.10.2017: E-post fra GE med følgende innhold: «Kontraktets krav med vår tidigare 
underleverantör har tydligt tillvaratagits genom de arbetsinstruktioner vi haft flertalet 
genomgångar på tillsammans med vår underleverantör. Detta har skett både i form av 
skriftliga instruktioner på plats i anläggningen samt i digitalt material. 
Våra arbetsinstruktioner omfattar kravene i kontraktet och är vidarefört Wofi.”  Samt: ” Vi 
kommer fortsatt att fokusera på att färdigställa projektet till er belåtenhet och till de krav och 
kvalitet vi avtalat.” 
 
06.10.2017: GE signerer avtale med ny UE Boss Industri. 
 
06.10.2017: E-post fra BH med bl.a slik purring: «Byggherren ønsker å få oversendt en 
reparasjonsprosedyre for godkjenning før iverksetting av reparasjon av underkjente sveis. 
Samtidig vil vi se en fremdriftsplan for arbeidet med reparasjonene. Denne må snarest 
oversendes.» 
 
10.10.2017: Særmøte med GE. GE ønsker å sette i gang reparasjon av underkjente sveis så 
raskt som mulig. BH aksepterer ikke at reparasjon av sveis starter opp. BH har hatt 
samtaler/møter med DNV GL for kontroll av utført sveisearbeid samt kontroll av 
dokumentasjon for denne. DNV GL har overfor BH indikert at den eventuelle manglende bruk 
av bakgass kan ha svekket korrosjonsbeskyttelsen på sveisene. 
Før arbeidet med reparasjon av sveis kan starte opp må E61 gjøre en helhetlig vurdering av 
kvaliteten på sveis. Underlag for denne vurderingen oversender BH til E61. Underlaget vil 
bl.a. baseres på vurderingene til DNV GL.  
Før reparasjoner kan iverksettes må E61 utarbeide reparasjonsprosedyre samt 
fremdriftsplan for reparasjonene. Disse må oversendes BH før oppstart av reparasjoner.  
 
16.10.2017: Røntgen protokoll nr 8 oversendes BH. Av 60 testede sveis er 18 underkjent (30 
%). 
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17.10.2017: Kontrakt med Det norske Veritas (DNV GL) signeres. DNV GL engasjeres for å 
vurdere det sveisetekniske samt dokumentasjon for denne ved E61s leveranse. 
 
31.10.2017: BH i epost til GE gjentar at BH ønsker en helhetlig vurdering fra E61 på 
kvaliteten på sveis. BH legger ved presentasjon/notat fra DNV GL datert 17.10.2017 med 
bl.a. vurderinger av eventuell manglende bruk av bakgass. 
 
07.11.2017: Særmøte med GE og Boss og etterfølgende e-post fra BH om blant annet 
følgende: «Vi ønsker å avklare om hvorvidt metoden som er benyttet for å sveise kan ha 
resultert i negative effekter på kvaliteten. Videre underlag for ønsket om dette finnes i notatet 
Kay Widar Johnsen utarbeidet av 17.10.2017 (Odderøya renseanlegg, powerpoint) , og som 
vi oversendte E61 31. oktober. 
Vi ønsker derfor å ta to utkapp og sende disse til analyse på laboratoriet til det norske veritas 
(DNV). 
Vi har i samarbeid med DNV plukket ut to aktuelle steder: 

1. På rørstrekk for renset avløpsvann (bilde 001, vedlagt) 
2. På rørstrekk 600mm (Bredalsholmen ledningen, bilde 007, vedlagt) 

Vi ønsker at utkappene skal utføres av E61. Er dette noe dere kan utføre? 
Kostnadene ved utkapp, transport og laboratorieanalyse dekkes av BH. 
Dersom dere kan gjøre utkapp med egne ressurser må vi be om forslag til metode for 
utkapp, samt presisere at BH skal bevitne arbeidet fra start. BH må også ha sveise-, material 
og NDT dokumentasjonen for de aktuelle rørene oversendt, evt henvisning til hvor dette 
ligger lagret på byggnett.» 
 
10.11.2017: BH sender epost til GE: «Vi har som kjent fått indikasjoner på at de opprinnelige 
sveisene kan ha medført tap av korrosjonsbeskyttelse, og at rørene ikke vil la seg utbedre 
bare ved å utføre enkeltsveiser på nytt. Vi antar at den planlagte LAB- undersøkelse i regi av 
DNV vil kunne gi svar på dette. Byggherren vil holde E-61 orientert om eventuelle funn gjort 
av DNV. Dette til informasjon. Vi vil samtidig presisere at byggherren i utgangspunktet ikke 
legger seg opp i hvordan E-61 sørger for at leveransen blir kontraktsmessig. Utbedringer 
som utføres før overlevering er på entreprenørens regning og risiko. Vi viser til at byggherre 
har etterspurt reparasjonsprosedyre for underkjente sveis, og forventer at denne oversendes 
(jmf. ref fra siste byggemøter med mer). Som E-61 er gjort kjent med har byggherre 
engasjert DNV til å foreta kontroll av utførte sveiser. Kostnader dekkes i utgangspunktet av 
byggherre, men skulle kontrollen avdekke feil vil vi kreve kostnader til kontroll dekket, jf. NS 
8405 punkt 14. 3 og konkurransegrunnlagets punkt C.2.8.» 
 
15.11.2017: Brev fra GE om betaling (godkjent maskinmontasje). 
 
16.11.2017: Utkapp av to rørdeler med til sammen 7 sveis. Sendes DNV GLs laboratorie i 
Bergen for videre analyser. 
 
24.11.2017: Brev fra GE om kontrakten som sådan. Ikke noe om sveiseproblematikk. I 
brevet opplyser GE om at de bistås av Advokatfirmaet Selmer. 
 
04.12.2017: BH mottar DNV GLs rapport etter visuell observasjon av utførte sveis samt 
gjennomgang av konkurransegrunnlag og dokumentasjon levert fra E61. Konklusjon: 
Dokumentasjon følger ikke kontraktens krav til dokumentasjon. Utført sveisearbeid er i 
betydelig grad dårlig utført.  
 
07.12.2017: DNV GLs rapport av 04.12 oversendes Goodtech. 
 
12.12.2017: BH besvarer GEs brev av hhv. 15.11 og 24.11.  
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13.12.2017: Særmøte med GE. Fra GE møtte adm dir, prosjektleder, Goodtech-konsernets 
adm dir samt ekstern advokat. BH ble bistått av DNV GL og Kluge. Utført sveisearbeid var 
sentralt tema.  
BH redegjorde for kontraktens krav til utførelse, mens DNV GL redegjorde for innholdet i 
rapport av 04.12  samt for innholdet i foreløpig LAB-rapport (ferdigstilt 20.12). BH krevde 
rask tilbakemelding på hva GE akter å gjøre for å få leveransen på nivå med kvalitetskravene 
i kontrakten.  
 
14.12.2017: GE tilbakemelder ved epost at de bl.a. vil begynne visuelle observasjoner av 
sveis med tredje part, Nordic NDT. Dette skal starte opp 18.12.2017. 
 
15.12.2017: BH besvarer GEs epost av 14.12. BH gir beskjed om at BH pr. i dag ikke godtar 
noen del av sveisearbeidene som er utført. Videre slås det fast at: «Fraværet av 
dokumentasjon er i seg selv så alvorlig at videre tiltak fra Goodtech burde vært vurdert bare 
på bakgrunn av dette.» Det presiseres også fra BH: «Det burde vær unødvendig å si at vi 
anser dagens situasjon som et resultat av flere kvalifiserte brudd på kontrakten.» 
 
18.12.2017: GE opplyser at de har engasjert tredje part, Nordic NDT for å ha en helhetlig 
gjennomgang av utført sveisearbeid, samt inspektere sveisene i detalj. GE sier også: «Vi 
kommer i samråd med vår tredjepart att både inspektera svetsarna i detalj (pågår) samt 
presentera en plan för utbedring av konstaterade fel till er som byggherre.» 
 
19.12.2017: BH sender epost til GE og påpeker at de siste epostene fra GE gir BH inntrykk 
av at GE ikke har oppfattet hvilke krav som ligger i kontrakten vedrørende dokumentasjon. 
Utdrag: «Nødvendig dokumentasjon kan slik byggherren oppfatter saken vanskelig 
utarbeides i ettertid, og heller ikke på bakgrunn av en visuell kontroll alene. Vi imøteser GEs 
snarlige tilbakemelding på hva som skal gjøres for å dokumentere tilstrekkelig kvalitet på 
sveisearbeidene.» 
 
20.12.2017: BH mottar rapport fra DNV GL vedrørende laboratorieundersøkelse av 
utkappede sveis. Konklusjon: Korrosjonsbeskyttelsen er svært svekket og ikke iht kontrakt. 
 
21.12.2017: Rapport fra DNV GL oversendes til GE. 
 
21.12.2017: Kluge tar på vegne av BH kontakt pr tlf med GEs advokat (Mads Fuglesang i 
Selmer). Innholdet i telefonsamtalen er at BH forventer snarlig tilbakemelding og plan for 
konkrete utbedringstiltak. Alternativet er at BH vil vurdere heving.  
  
22.12.2017: GE sender epost om at den pågående visuelle kontrollen har avdekket en rekke 
OK sveiser. E-posten inneholder ingen form for dokumentasjon. BHs gjentatte kommentarer 
om manglende dokumentasjon for utførte sveiser kommenteres ikke. GE opplyser imidlertid 
om at de vil komme raskt tilbake med en tilbakemelding på DNV GLs rapporter. 
 
22.12.2017: BH melder at GE vil få en tilbakemelding på eposten i punktet over etter nyttår. 
 
2018 
10.01.2018: E-post fra GE som opplyser om at GE ønsker å starte utbedring av 
sveisearbeider. BH forstår e-posten dithen at GE ønsker å begrense utbedringsarbeidet til de 
sveiser som er underkjent gjennom visuell kontroll. 
 
10.01.2018: Telefonsamtale med GE der BH etterlyste helhetlig plan for utbedring av 
sveisearbeider, og ga beskjed om at BH kun ser 2 mulige utfall av sveise-saken: Enten at 
sveisearbeidet utføres på nytt (at alle rør kappes), eller at kontrakten termineres/ heves slik 
at utbedring og sluttføring av entreprisen gjøres av annen entreprenør.  
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GE opplyste i samtalen at Nordic NDT har utført visuell kontroll av til sammen ca 950 sveiser 
(150 stk. i desember og 800 stk. i januar), og at GE har fått tilsendt rapport om arbeidet.  BH 
ba om å få rapporten tilsendt og etterlyste også GEs merknader til DNV GL-rapporten. 
Telefonsamtalen ble fulgt opp med e-post der svarfrist ble satt til 15.01. 
 
12.01.2018: Telefonsamtale med konserndirektør Eric Staurset i Goodtech. Bekreftet at svar 
fra GE vil foreligge innen 15.01, og sa videre at GE var innstilt på å utbedre sveiseavvik. GE 
varslet at man hadde innvendinger til DNV GL-rapportene og at GE bestrider at det er 
nødvendig med utbedring i det omfang som BH krever. 
 
15.01.2018: Tilbakemelding fra GE. De vil utbedre de sveis som underkjennes i visuell 
kontroll. Det er vedlagt rapporter fra NDT Nordic som har utført visuell kontroll av 815 sveis. 
Av de som kun er inspisert utvendig er det avslørt feil på 10 %. Av de 120 som er inspisert 
innvendig er 85 % underkjent. Det er vedlagt rapporter fra TRK Kvalitetsteknik AB som 
vurderer rapportene fra DNV GL, med enkelte innvendinger. TRK Kvalitetsteknik AB 
konkluderer med at sveisearbeidet – basert på rapporten fra DNV GL - er på et lavt nivå 
kvalitetsmessig. 
 
23.01.2018: BH skriver til GE og holder fast ved at de sveis som det ikke kan dokumenteres 
er sveist i samsvar med kvalifiserte sveiseprosedyrer må underkjennes, og at samtlige av 
disse må sveises på nytt. BH mener at rapportene fra NDT Nordic og TRK Kvalitetsteknik 
styrker BHs argumenter og vurdering. BH presiserer at avvikene i sveisearbeid og 
dokumentasjon er så alvorlig at det fortjener karakteristikken grov uaktsomhet. BH presiserer 
at alternativet til utbedring av samtlige sveis er heving av kontrakten. 
 
26.01.2018: GE svarer at de står fast på å utbedre sveis som visuell kontroll underkjenner, 
alternativt at de kan utbedre samtlige sveis – mot at oppgjøret for dette må avgjøres i 
etterkant. Noen rørstrekk vil GE utbedre i sin helhet. 
 
31.01.2018: Telefonsamtale med konserndirektør Eric Staurset i Goodtech. BH bekrefter at 
det er noen utbedringer partene nå er enige om skal utbedres. Øvrige sveis er man ikke 
enige om prosess for utbedring. Brev oversendes til GE samme dag. I dette skriver BH at GE 
kan gå i gang med å utbedre rørstrekk som det er enighet om skal utbedres, men at de også 
kan starte opp med å utbedre øvrige rørstrekk. Før utbedring starter må rammene for 
dokumentasjon med mer avklares og BH tar initiativ til et særmøte om dette i Kristiansand 7. 
februar. 
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Tilsynsrapport etter drapet på Sørlandssenteret - "Historien om 

Stina"  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Fylkesmannens redegjørelse tas til orientering. 

 

Kontrollutvalget inviterer rådmann v/barnevernstjenesten til neste møte for å gi en orientering om deres 

vurdering med bakgrunn i tilsynsrapporten, i tillegg til at barnevernstjenesten bes redegjøre for hvilke 

tiltak som vil bli satt i verk for å lukke avvikene som fremgår av rapporten.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 21.09.18 sak 38/17 - Orientering ved Barnevernstjenesten for 

Kristiansandsregionen etter flere alvorlige voldshendelser utført av barn og unge. Følgende vedtak ble 

fattet:  

 

Saken tas til foreløpig orientering. 

 

Kontrollutvalget ber om å få tilsendt den endelige tilsynsrapporten fra Helsetilsynets tilsyn av 

både kommunal og statlig barneverntjeneste og psykisk helsevern når den foreligger. 

 

I tråd med vedtaket over fikk kontrollutvalget oversendt Fylkesmannens rapport etter tilsyn med 

Kristiansand kommune, Sørlandet sykehus HF, Bufetat Region Sør, Næromsorg Sør og Aleris Ungplan & 

BOI 27.7.2017 – 7.2.2018.  

 

Saksopplysninger: 
Det går klart frem av tilsynsrapporten at den ikke handler om drapet, men er tilsynsrapporter som 

vurderer kvaliteten på det tjenestetilbudet som har ligget i forkant av hendelsen. Hovedrapporten har fått 

navnet "Historien om Stina". Det går videre frem av rapporten (sitat): Vi har i tilsynsrapporten valgt å gi 

ungdommen et navn. Denne rapporten handler ikke om en «sak», en «plassering» eller et «prosjekt». Det 

handler om ei ung jente og hennes historie. Vi har etter avtale med henne brukt navnet Stina. 

 

Fylkesmannen har sett på saken ut fra de behov hun hadde, med rett på et koordinert og samordnet tilbud, 

preget av medvirkning, respekt og faglig forsvarlighet. Fylkesmannen slår fast at alle aktørene har 

selvstendige plikter etter regelverket. Barneverntjenesten og spesialisthelsetjenesten er de store 

tjenesteyterne som på hver sin måte legger premissene. For kontrollutvalget i Kristiansand kommune er 

det av særlig interesse å følge opp den delen av rapporten som omhandler barnevernstjenesten da dette er 

en kommunal tjeneste underlagt kontrollutvalgets kontroll.  
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Fylkesmannen skriver i rapporten at barneverntjenesten som «mor og far» skal følge med på hvordan 

barnet har det, og stå på for at hun samlet sett får et forsvarlig omsorgs- og behandlingstilbud tilbud som 

er til hennes beste. 

 

Fylkesmannen har videre vurdert at ikke alle tjenestene har latt Stina medvirke slik regelverket legger opp 

til at det skal være, og fylkesmannen har kritiske merknader til hvordan samarbeidet rundt jenta har 

fungert.  

 

Denne rapporten inneholder overordnede betraktninger og vurderinger knyttet til de sentrale temaene i 

tilsynene, forsvarlighet, medvirkning, tvangsbruk, samarbeid og koordinering, samt styring og ledelse. 

Fylkesmannen har viet bruken av enetiltak et eget avsnitt, da dette etter deres vurdering langt på vei synes 

å være i et lovtomt rom.  

 

Konklusjonene fra de enkelte tilsynene fremgår av rapporten. Med unntak av informasjon som måtte 

unntas av bl.a personvernhensyn er vurderingskapitlene fra delrapportene vedlagt hovedrapporten. 

 

Kort kan konklusjonen i Fylkesmannens tilsynsrapport oppsummeres slik (ikke uttømmende): 

 Barnevernstjenesten i Kristiansand kommune har ikke gitt jenta forsvarlige tjenester og har 

ikke latt 15-åringen medvirke på en forsvarlig måte. 

 Næromsorg Sør (NOS) har ikke gitt jenta forsvarlig omsorg og behandling og har ikke fulgt opp 

tvangsbruk slik rettighetsforskriften angir. 

 Sørlandet sykehus har ikke gjort en forsvarlig utredning av jentas helsetilstand og har ikke gitt 

henne en forsvarlig behandling. 

 Bufetat har levert forsvarlige tjenester og har ikke brutt loven, men får kritikk for at man ikke har 

fulgt interne rutiner for oppfølging av private barnevernsleverandører. 

 Selskapet Aleris har gitt forsvarlige tjenester, men Fylkesmannen påpeker at selskapet har 

forbedringspunkter.  

 

Det går frem av rapporten at Fylkesmannen har etter en samlet vurdering konkludert med følgende 

lovbrudd etter tilsyn med Kristiansand kommune v/barneverntjenesten: 

1. Barneverntjenesten har ikke gitt Stina forsvarlige tjenester. 

2. Barneverntjenesten har ikke latt Stina medvirke på en forsvarlig måte.  

 

I første omgang er Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder ved Seniorrådgiver Anne Stiansen invitert til 

kontrollutvalgets møte for å gå gjennom de viktigste funnene etter tilsynet med hovedfokus på 

Kristiansand kommune, og vurderingene som ligger til grunn for konklusjonene. I tillegg vil det bli 

anledning til å stille spørsmål.  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Etter sekretariatets vurdering er de funnene som fremgår av rapporten alvorlige, og det er konstatert flere 

lovbrudd hos de store tjenesteyterne som på hver sin måte legger premissene. For kontrollutvalget i 

Kristiansand kommune begrenser oppfølgingen av denne rapporten seg til barnevernstjenesten som er en 

kommunal tjenesteyter, som skal sikre barn et forsvarlig omsorgs- og behandlingstilbud som er til barnets 

beste. 

 

Videre anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget inviterer rådmann v/barnevernstjenesten til neste møte 

for å gi en orientering om deres vurdering med bakgrunn i tilsynsrapporten, i tillegg til at 

barnevernstjenesten bes redegjøre for hvilke tiltak som vil bli satt i verk for å lukke avvikene som fremgår 

av rapporten. 

 

 

Vedlegg:  

- Tilsynsrapport etter drapet på Sørlandssenteret - "Historien om Stina" 
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HISTORIEN OM STINA
Fylkesmannens rapport etter tilsyn med Kristiansand kommune, Sørlandet sykehus HF, 

Bufetat Region Sør, Næromsorg Sør og Aleris Ungplan & BOI 27.7.2017 – 7.2.2018
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Sammendrag 

Vi har i tilsynsrapporten valgt å gi ungdommen et navn. Denne rapporten handler ikke om en 
«sak», en «plassering» eller et «prosjekt». Det handler om ei ung jente og hennes historie. Vi 
har etter avtale med henne brukt navnet Stina. 

Barneverntjenestene i de kommunene hvor Stina har bodd har vært kjent med at det har vært 
utøvd vold i hjemmet i hele hennes levetid. Hun har selv vært utsatt for fysisk og psykisk vold, 
og hun har vært vitne til at andre har vært utsatt for dette. Hun kom i fosterhjem i 2013. Vi har i 
tilsynene hatt hovedfokus på perioden etter at Stina flyttet i fosterhjem. Det er imidlertid hevet 
over enhver tvil at Stina og hennes biologiske familie ble sviktet på et langt tidligere tidspunkt.  

Stina flyttet til et godt fosterhjem, og hennes positive utvikling ble bekreftet fra alle hold. Det 
kom som en overraskelse på alle rundt henne da hun augustdagen i 2016 brøt ut av 
fosterhjemmet. I tilsynene har vi sett nærmere på hva som skjedde etter denne dagen.   

Fylkesmannen møtte Stina i en tidlig fase av tilsynet, for å kunne legge hennes perspektiv til 
grunn. I starten av tilsynet hadde Fylkesmannen samtaler med ungdommer fra 
Landsforeningen for barnevernsbarn og Forandringsfabrikken, og de ga oss viktige innspill til 
hva som er viktig for at barn skal oppleve god omsorg og oppfølging under barnevernet. 

Vi har videre innhentet informasjon fra totalt 27 instanser som har vært i kontakt med henne, 
24 instanser det siste året. Vi har gjennomført tilsyn med Kristiansand kommune ved 
barneverntjenesten, Barne, ungdoms- og familieetaten region sør (Bufetat), Næromsorg Sør 
(NOS), Aleris Ungplan & BOI (Aleris) og Sørlandet sykehus HF (SSHF).  

Stina var ei jente som trengte stabilitet og faste rammer. Spesialisthelsetjenesten hadde 
behov for at hun skulle få langvarig stabilisering slik at de kunne får gjort en forsvarlig 
utredning, og gi henne god behandling. Hun ble i perioden 8.8.2016 -  2.6.2017 flyttet 17 
ganger, og hadde i tillegg hatt et utall kontakter med legevakter og innleggelser i sykehus. 

Vi har sett på saken ut fra de behov hun hadde, med rett på et koordinert og samordnet tilbud, 
preget av medvirkning, respekt og faglig forsvarlighet. Alle aktørene har selvstendige plikter 
etter sine respektive regelverk. Barneverntjenesten og spesialisthelsetjenesten er de store 
tjenesteyterne som på hver sin måte legger premissene. 

Barneverntjenesten som «mor og far» skal følge med på hvordan barnet har det, og stå på for 
at hun samlet sett får et forsvarlig omsorgs- og behandlingstilbud som er til hennes beste.  
Spesialisthelsetjenesten er med sitt ansvar for utredning, diagnostikk og behandling en viktig 
premissgiver for valg av tiltak, faglige råd og veiledning av de som er nærmest til å følge opp 
jenta. Vi har avdekket lovbrudd overfor barneverntjenesten og spesialisthelsetjenesten på 
flere punkter.  

Den private barnevernsaktøren NOS, som hadde daglig omsorg for Stina den siste tiden, har 
etter Fylkesmannens vurdering ikke levert forsvarlige tjenester. Barneverntjenesten har på sin 
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side ikke fulgt opp Stina eller tiltaket godt nok til å avdekke dette, og Bufetat har også et 
forbedringspunkt når det gjelder sin oppfølging og etterfølgende kontroll av tiltakene.  

Vi har videre vurdert at ikke alle tjenestene har latt Stina medvirke slik de burde, og vi har 
kritiske merknader til hvordan samarbeidet rundt jenta har fungert.  

Denne rapporten inneholder overordnede betraktninger og vurderinger knyttet til de sentrale 
temaene i tilsynene; forsvarlighet, medvirkning, tvangsbruk, samarbeid og koordinering, samt 
styring og ledelse. Vi har viet bruken av enetiltak et eget avsnitt, da dette etter vår vurdering 
langt på vei synes å være i et lovtomt rom.   

I denne rapporten gjengir vi flere opplysninger om Stinas personlige forhold, som i 
utgangspunktet er underlagt taushetsplikt1. I denne saken har Stina samtykket til at enkelte 
opplysninger kan fremkomme i rapporten2. Videre er opplysningene her allment kjent, via 
Stina sine egne innlegg på internett og gjennom media3. Øvrige opplysninger av bl.a. 
personsensitiv karakter er unntatt i denne rapporten. 

Konklusjonene fra de enkelte tilsynene er vedlagt. Med unntak av informasjon som måtte 
unntas av bl.a. personvernhensyn, jf. ovenfor, er vurderingskapitlene fra delrapportene vedlagt 
hovedrapporten. 

1 Lov av 19 mai 2006 nr 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova, offl.) § 13. Lov av 10 februar nr. 10 
om behandlingsmåte i forvaltningssaker (forvaltingsloven, fvl.) § 13. Lov av 17 juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester 
(barnevernloven, bvl.) § 6-7  
2 Fvl. § 13a nr. 1 
3 Fvl. § 13a nr. 3 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn for saken 
Fylkesmannen ble den 26.juli 2017 raskt informert om knivdramaet på Sørlandssenteret 
samme dag der en ung kvinne ble drept og en annen kvinne ble hardt skadet. Vi ble raskt 
kjent med at ungdommen som hadde utført ugjerningen var hjemmehørende i vår region, og 
at ungdommen bodde i en barneverninstitusjon i Agder og mottok tjenester fra ABUP.  

Hendelsen var i tråd med lovens krav meldt fra SSHF til Statens helsetilsyn som en 
varselsak4.  I samråd med Statens helsetilsyn ble det besluttet å reise tilsynssak mot både 
spesialisthelsetjenesten5, barnevernet6 og eventuelle andre aktører7. Fylkesmannen i Aust- og 
Vest-Agder skulle koordinere og lede granskningen. Fylkeslege Anne-Sofie D. Syvertsen har 
ledet tilsynsarbeidet, og tilsynsteamet har i tillegg bestått av seniorrådgiver Anne Stiansen fra 
Helse og sosialavdelingen og rådgiver Gro Lislegard-Bækken fra Utdanning- og 
barnevernsavdelingen hos Fylkesmannen. Spesialist innen barne- og ungdomspsykiatri, 
Rikard Nygård, fra Statens helsetilsyn har deltatt i tilsynene, og det har vært leid inn ekstern 
konsulent med barnevernfaglig kompetanse. I tillegg har flere ansatte hos Fylkesmannen 
bidratt inn i arbeidet.  

Fylkesmannen har kjent til Stina siden høsten 2016. Selv om det flere ganger fra aktørene har 
vært uttrykt at «dette er en vanskelig og komplisert sak», har den samtidig vært fremstilt for 
oss som en sak der alle relevante tjenester samarbeider, og der alle har gjort alt de kunne for 
å få til gode løsninger. Det har ikke skortet på ressurser i form av økonomi. Lovhjemler (eller 
mangel på slike) har, med unntak av mulighet for tilbakeholdelse i det psykiske helsevern, i 
liten grad vært problematisert av tjenestene. Oppmerksomheten har i stor grad vært på å 
forhindre at hun skulle lykkes med å ta livet sitt, etter hvert har også sikkerheten til ansatte 
vært fokuset. Saken har vært preget av vilje til medvirkning fra alle aktører og alle involverte 
beskriver et godt samarbeid. Dette er også inntrykket Fylkesmannen sitter igjen med etter 
gjennomføring av tilsynet. Allikevel gikk det så galt.  

Den første formelle klagen fra Stina selv til Fylkesmannen er datert 24. mai 2017 og det 
siteres: 

«Hvorfor jeg ønsker å klage: Jeg ber om at Fylkesmannen ser om det kan foreligge 
kritikkverdige forhold i saken min. Jeg mener det er på høy tid at en nøytral instans 
rydder opp i denne saken. Jeg forstår hvorfor jeg …… og jeg vil ikke fraskrive meg 
ansvaret for mine handlinger. Men jeg har et sterkt ønske om å endre min atferd ‐ uten 
at det er nødvendig med tvang. Graden av inkompetanse og tvang i barnevernet, 
helsevesenet og politiet har vært høyt. Jeg mener det er begått alvorlige lovbrudd og 
mener det er grunnlag for omsorgssvikt og grove feilvurderinger. Barnevernet lar meg i 
dag leve et liv jeg åpenbart ikke takler å leve. Jeg bebreider barnevernet fordi jeg ikke 

4 Lov av 2 juli 1999 nr 61 om spesialisthelsetjenesten m.v. (spesialisthelsetjenesteloven, sphl.) § 3-3a 
5 Lov av 30 mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) § 2 
6 Lov av 17 juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester § 2-3 b. annet ledd (kommunalt barnevern) § 2-3 b. fjerde ledd (statlig 
barnevern) 
7 Barnevernloven § 2-3 b. tredje ledd, jf. § 5-7 (institusjoner), § 2-3 b. femte ledd (private aktører) 
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blir tilbudt den rette hjelpa jeg ønsker eller har behov for. Derfor har jeg et ønske om at 
dere gjør om på vedtaket ‐ eller kan se på saken. Min historie hadde i dag vært 
annerledes dersom jeg hadde blitt møtt på en mer human, rettferdig, forståelsesfull og 
empatisk måte. Jeg er redd for at jeg har blitt en Glassjente. Dette må vi stoppe sammen 
med barnevernet.» 

 
Stina har tidligere beskrevet hvordan livet ble opplevd i to blogginnlegg8.  
 
 
1.2 Stinas historie9 
Etter hendelsen på Sørlandssenteret har Fylkesmannen møtt Stina for å få hennes versjon og 
opplevelse av hvordan hun har blitt fulgt opp. Hun har i ettertid også skrevet brev til oss. I 
brevet presiserer hun: 
  

«Ansvarsfraskrivelsen er massiv og tragisk. Jeg har hatt samtale med så mange ulike 
fagpersoner i helsevesenet og barnevernet, men ingen har hatt mot eller vilje til å se på 
seg selv med kritiske blikk. Barnevernet må tåle prøvelser og kritikk. Min historie hadde 
vært annerledes dersom jeg hadde blitt møtt på en mer forståelsesfull, omsorgsfull og 
forutsigbar måte. Det har vært et strevsomt år. Endelig har jeg nådd en slags 
endestasjon, selv om utfallet ble katastrofalt og usedvanlig fortvilende.» 
 

Stinas familie er ikke etnisk norske, men flyttet til Norge året før hun ble født. Hun flyttet til 
Kristiansand i 2006 sammen med resten av familien. Hun er yngst av 6 søsken, og hun og 
søsknene har vært utsatt for, og vært vitne til vold fra far. Det ble meldt bekymring til 
barneverntjenesten for hennes eldre søsken i tidligere oppholdskommune, og også flere 
ganger til barneverntjenesten i 
Kristiansand. Barneverntjenesten 
satte inn ulike hjelpetiltak i 
familien. Stina ble første gang 
henvist til psykisk helsevern fra 
barneverntjenesten i 2010. 
Kontakten ble avsluttet etter kort 
tid uten at noen kan lastes for 
det. 
 
Stina ble henvist på nytt til psykisk helsevern av barneverntjenesten i april 2012. Saken ble da 
fordelt til familieteamet i Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) Kristiansand. Fra 
barneverntjenesten ble det opplyst at familien trengte mer hjelp enn det barneverntjenesten 
kunne tilby.  
 
Stina flyttet til fosterhjem i januar 2013. Hun var da nettopp fylt 12 år, og hun ønsket selv å 
flytte i fosterhjem. Behandlingen ved ABUP Kristiansand ble overført til ABUP i Arendal. Det 

                                                      
8 http://krs247.no/meninger/leserinnlegg/jeg-er-jenta-som-har-skapt-trafikkaos-pa-varoddbrua-23288/ 
http://www.verdidebatt.no/innlegg/11684175-refleksjoner-fra-jenta-som-har-truet-med-a-hoppe-fra-varoddbrua-helsevesen-og-
politi  
9 Kortversjon – godkjent av Stina.  

«Hvordan kunne de tro at det kunne hjelpe 
med tiltak i hjemmet med den relasjonen 
familien hadde og med tanke på hvor mye vold 
det var hjemme?». 

Stina, september 2017 
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ble gitt tilbud der første gang i september 2013. Hun hadde der tre samtaler før behandlingen 
ble avsluttet fordi Stina ikke ønsket videre behandling. Det ble avtalt at fostermor skulle få 
veiledning, men det kom ikke i gang.  
 
Stina ble boende i fosterfamilien frem til august 2016, og 
hadde i denne perioden en positiv utvikling. Med 
fosterfamiliens tålmodighet opplevde hun etter hvert 
mestring og tilhørighet. Hun ga uttrykk for å trives i familien, 
hun hadde venninner, klarte seg bra på skolen, var aktiv på 
fritiden og hadde helgejobb. Sensommeren 2016 var det 
noen hendelser som gjorde at hun tok kontakt med 
Barnevernvakten med ønske om å flytte. Hun viste til 
vanskelige episoder i fosterhjemmet. Hun ble flyttet til et 
midlertidig beredskapshjem, og etter hvert også til en 
institusjon. Hun var ambivalent i forhold til hva hun ville, 
men ga i løpet av få uker uttrykk for at hun angret og at hun 
ønsket å flytte «hjem» til fosterhjemmet igjen.  
 
Barneverntjenesten sa opp fosterhjemmet i slutten av 
august 2016, og hun fikk beskjed om at det var uaktuelt å 
flytte tilbake dit. Hun hadde i denne perioden flere episoder 
med blant annet rømminger, og hun utsatte seg selv for 
potensielt farlige situasjoner. Hun hadde tett telefonisk 
kontakt med fosterfamilien. Hun hadde mange innleggelser 
i spesialisthelsetjenesten og det ble foretatt flere 
selvmordsvurderinger. Hun sa selv at disse alvorlige 
hendelsene var utløst av hennes ønske om å flytte til en 
familie: Hvis hun ikke kunne komme tilbake til fosterfamilien 
sin så ønsket hun å komme til en annen familie. Minst av alt 
ville hun bo på institusjon.  
 
Barneverntjenesten valgte å høre på henne, og hun flyttet til 
et nytt beredskapshjem. Etter få dager rømte hun og ga 
sterkt uttrykk for at hun ønsket seg tilbake til opprinnelig 
fosterhjem. Hun utsatte seg for store farer. 

I september fattet barneverntjenesten vedtak om plassering 
etter barnevernloven § 4-25 annet ledd, jf. § 4-24. Hun ble 
plassert på institusjonen «Agder og Telemark 
ungdomssenter akutt, St.Hansgården» (heretter kalt 
St.Hansgården).  

 
For barn som trenger forsterkede 
trygge rammer kan 
barneverntjenesten fatte vedtak 
om plassering og tilbakehold i 
institusjon uten eget samtykke: 

Barnevernloven § 4-24, første ledd 
Et barn som har vist alvorlige 
atferdsvansker 

 - ved alvorlig eller gjentatt 
kriminalitet, 

 - ved vedvarende misbruk av 
rusmidler eller 
 - på annen måte 
kan uten eget samtykke eller 
samtykke fra den som har 
foreldreansvaret for barnet, plasseres 
i en institusjon for observasjon, 
undersøkelse og korttidsbehandling i 
opptil fire uker, eller i den kortere tid 
som er fastsatt i vedtaket. Ved nytt 
vedtak kan plasseringstiden 
forlenges med opptil fire nye uker. 
 
Barnevernloven § 4-25, annet ledd: 
Fremgangsmåten ved § 4-24  
Et vedtak etter § 4-24 første og annet 
ledd skal treffes av fylkesnemnda 
etter reglene i kapittel 7. Midlertidig 
vedtak kan treffes av 
barnevernadministrasjonens leder og 
av påtalemyndigheten. § 4-6 annet, 
fjerde og femte ledd gjelder 
tilsvarende. Plasseringstiden etter 
det midlertidige vedtaket skal inngå i 
den totale plasseringstiden som 
gjelder for vedtak etter § 4-24 første 
og annet ledd. 

Ungdom som er plassert på 
institusjon etter barnevernloven § 4-
24* og § 4-26 kan begrenses etter 
rettighetsforskriften kap. 4. Dette 
gjelder f.eks i forhold til 
bevegelsesbegresning, bruk av 
kommunikasjonsutstyr, ransaking 
m.v. 
* Dette gjelder også ved midlertidig 
plassering etter barnevernloven § 4-25 
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Plassering etter barnevernloven § 4-25 ga institusjonen mulighet til å fatte vedtak om blant 
annet bevegelsesbegrensning etter rettighetsforskriften10 § 22, og de fattet slikt vedtak. 

Stina fikk en fast behandler i ABUP, akuttambulant enhet (AAE) som hun raskt fikk tillit til, og 
som ble hennes behandler frem til sommeren 2017. ABUP ga veiledning til personalet på 
St.Hansgården og fulgte opp Stina med samtaler. 
 
Antall alvorlige hendelser ble færre under dette oppholdet på St.Hansgården i september / 
oktober 2016, og hun ble gitt lettelser i bevegelsesbegrensningene. Barnevernet trakk saken 
om at hun skulle være plassert på tvangsparagraf i slutten av oktober, og det ble bestemt at 
hun skulle få flytte tilbake til opprinnelig fosterfamilie.  
 
Avgjørelsen om å flytte kom brått på både Stina og fosterfamilien. Det ble kort tid til å 
planlegge flytting, og nødvendige tiltak kom ikke på plass i tide. Stinas forventninger til seg 
selv var store. Situasjonen ble imidlertid raskt vanskelig etter innflytting, og fosterhjemmet 
synes dette ble vanskelig å stå i. Avtalen med Aleris og fosterhjemmet ble sagt opp medio 
januar 2017.  
 
Fra januar 2017 flyttet Stina 11 ganger mellom ulike private og statlige institusjoner. I hele 
denne perioden var det flere alvorlige hendelser med rømminger, hærverk, utagering og 
trusler mot ansatte. Hun utsatte seg selv for mange potensielt svært farlige situasjoner.  
 
Hennes budskap har vært sterkt og klart hele tiden; hun ville være en alminnelig jente og bo i 
en familie, og om hun måtte bo på institusjon så måtte det ikke være enetiltak. Fra primo april 
ble hun kun plassert i ulike enetiltak. Etter barneverntjenestens og Bufetats vurdering av 
behovet for kontinuitet var alle tiltakene i Næromsorg Sør (NOS).  
 
Stina hadde mange akuttinnleggelser i ulike helseforetak på grunn av suicidaladferd. Flere av 
de alvorligste episodene skjedde i etterkant av samtaler på ABUP, etter politiavhør eller etter 
at hun hadde fått beskjeder om flytting, enetiltak eller tvang. Hun beskriver selv tiden i NOS 
som den vanskeligste, og hun opplevde det skadelig for henne å være i enetiltak.  
Hun beholdt behandlingstilbudet fra ABUP gjennom hele denne perioden. De øvrige 
sykehusene og tjenestene var kjent med dette, og alle fant det mest hensiktsmessig og best 
for jenta selv, at hennes faste behandlere sto for den videre oppfølging.  
 
Den 22. mai 2017 fattet barneverntjenesten på nytt vedtak om plassering etter barnevernloven 
§ 4-25, og institusjonen fattet også vedtak om bevegelsesbegrensning11. Dette innebar at hun 
ikke kunne gå ut uten å ha følge med to ansatte. Hun flyttet til nytt enetiltak siste gang 2. juni 
2017. Vedtak om bevegelsbegrensning ble videreført hele perioden, og siste vedtak om dette 
ble fattet 24. juli 2017.  
 

                                                      
10 Forskrift av 15 november 2011 er vurderingskapitlene fra delrapportene vedlagt hovedrapporten. er 
vurderingskapitlene fra delrapportene vedlagt hovedrapporten. er vurderingskapitlene fra 
delrapportene vedlagt hovedrapporten. nr. 1103 om rettigheter og bruk av tvang under opphold i 
barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) 
11 Rettighetsforskriften § 22 
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1.3 Gjennomføring av tilsynet 
Vi har i dette tilsynet innhentet dokumentasjon fra alle barnevernstjenester og alle 
helsestasjoner Stina har vært i kontakt med fra hun ble født, og alle barnevernstjenester/-tiltak 
og helsetjenester hun har vært i kontakt med siste året før hendelsen 26. juli 2017.  Det har 
vært arbeidskrevende å få et tilfredsstillende og helhetlig bilde av alle hendelsene. Til sammen 
har vi gjennomgått dokumentasjon fra 27 ulike instanser, hvorav 24 av disse har vært i kontakt 
med Stina det siste året. Stina har flyttet 17 ganger i perioden 8.8.2016 – 2.6.2017, i tillegg har 
hun hatt flere innleggelser både i voksenpsykiatrien og barne- og ungdomspsykiatrien ved fem 
ulike sykehus. 
 
Etter gjennomgang av dokumentasjon opprettet vi tilsynssak mot de mest sentrale aktørene 
siste året. Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med Kristiansand kommune 
v/barneverntjenesten, Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), Næromsorg Sør (NOS), 
Aleris Ungplan & BOI (Aleris), og Sørlandet sykehus HF (SSHF). 
 
Vi vil i rapporten kort si noe om oppfølgingen hun har fått frem til omsorgsovertakelsen i 2013 
og perioden i fosterhjemmet 2013-2016. Hoveddelen av rapporten omhandler perioden etter 
bruddet med fosterhjemmet i august 2016 og frem til drapet i juli 2017, med hovedfokus på 
siste halvår.  
 
I rapporten sier vi noe om hvilke handlingsalternativer som med fordel kunne eller burde vært 
vurdert, og hva som kunne vært gjort bedre. Det er komplisert når fem instanser har ansvar og 
myndighet på tilgrensende og til dels overlappende områder. Dette kan være en styrke, men 
også en svakhet. Ingen av aktørene har det fulle bildet. Disse fem aktørene er Bufetat, 
barneverntjenesten, private og offentlige barneverninstitusjoner, spesialisthelsetjenesten og 
Stina selv. Ansvar på samme områder medfører behov for operasjonalisering og tydeliggjøring 
av hva som er den enkeltes konkrete ansvar, og denne forståelsen bør nedfelles skriftlig slik at 
de øvrige aktørene er kjent med dette slik at det kan etterspørres og etterprøves. Mange 
tilgrensende ansvarsområder medfører også fare for at ingen tar styringen og 
koordineringsansvaret – at ingen er «kaptein» på laget. Eksempler på områder der flere har et 
ansvar, er gjennomgang av tvangsprotokoller, som sendes tre steder (Fylkesmannen, 
barneverntjenesten, Bufetat), individuell plan (kravet ligger i regelverket til både helse- og 
barneverntjenesten), oppfølging når ungdommen er plassert i institusjon/fosterhjem 
(barneverntjenesten som «omsorgsperson», Bufetat som ansvarlig for å levere tiltakene, og 
tiltaket selv).  
 
Fylkesmannens vurderinger er gjort på bakgrunn av de opplysningene som forelå på det 
tidspunkt veivalg ble tatt og beslutninger ble fattet, ikke hva man i ettertid har kunnskap om. 
Vurderingene er altså gjort på bakgrunn av den informasjonen som aktørene på det aktuelle 
tidspunkt hadde, eller med rimelighet burde forventes å ha.  
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2 Tilsynets tema og omfang  
 
Barnevernets oppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade 
deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid12. Helsevesenet skal bl.a. 
bidra til å sikre tjenestetilbudets kvalitet og at tjenestetilbudet blir tilpasset pasientens behov13, 
samt bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten14. 
 
Vi har sett på saken ut fra de behov som Stina har hatt, med rett på et koordinert og 
samordnet tilbud, preget av medvirkning, respekt og faglig forsvarlighet.  
 
Fylkesmannen har i tilsynene undersøkt om henholdsvis barneverntjenestene og 
spesialisthelsetjenesten har gitt Stina god nok omsorg og behandling. Vi har hatt fokus på 
følgende områder: 
 

• Forsvarlighet  
• Medvirkning 
• Tvangsbruk 
• Samarbeid med øvrige instanser 
• Dokumentasjon 
• Styring og ledelse 

 
Fylkesmannen har i denne rapporten oppsummert konklusjonene etter tilsyn med de ulike 
tjenestene. Vi kommer med noen overordnede vurderinger knyttet til noen av de sentrale 
tilsynstemaene. Vi har her forsøkt å se på tjenestetilbudet i en større sammenheng. Hvilke 
sentrale vurderinger som ligger til grunn for konklusjonene til den enkelte virksomhet vil 
fremgå av delrapportene. Med unntak av informasjon som måtte unntas av personvernhensyn,  
er vurderingskapitlene fra delrapportene vedlagt hovedrapporten. 

                                                      
12 Barnevernloven § 1-1 
13 Spesialisthelsetjenesteloven § 1-1 
 

Det er utarbeidet nasjonale kvalitetsmål som er retningsgivende for barnevernet og vil være relevant for 
vurderingene av hva som er forsvarlig. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har lagt disse 
kvalitetskriteriene til grunn for sitt arbeid.  
 
De mest relevante kvalitetsmålene og underpunktene for dette tilsynet er følgende:  

1. Barn og familier skal få hjelp som virker.  
I dette ligger bl.a. at tilstrekkelig og systematisert kunnskap om barnet og barnets situasjon gjennom 
utredninger, må ligge til grunn for tiltaksvalg.  

2. Barn og familier skal møte sikre og trygge tjenester 
Stabilitet og kontinuitet i omsorgen står sentralt når barneverntjenesten har overtatt omsorgen for et barn. 
Barn skal i minst mulig grad flytte mellom ulike omsorgstiltak, og de skal forholde seg til færrest mulig 
omsorgspersoner. I tillegg skal de sikres forutsigbarhet gjennom å vite hva som skal skje på kort og lengre 
sikt. Ved uheldige hendelser må barnevernet lære gjennom å identifisere årsakene til feil og kvalitetssvikt. 

3. Barn og familier skal bli involvert og ha innflytelse. 
De skal ha mulighet til å medvirke og ha innflytelse både i planlegging av tjenestene de får og oppfølgingen 
av tiltak. 

4. Barn og familier skal møte tjenester som er samordnet og preget av kontinuitet  
For å oppnå god kvalitet må barnevernet ofte samarbeide med andre tjenester, slik at barn og familier får 
koordinerte tjenester og helhetlige tiltak.  
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3 Om forsvarlighet 
 
Tiltak og tjenester etter barnevernloven skal være forsvarlige15,  og helse- og 
omsorgstjenesten har ansvar for å yte forsvarlig helsehjelp16.  
 
For å kunne gi det enkelte barn forsvarlig omsorg og behandling må barneverntjenestene og 
spesialisthelsetjenesten kjenne barnet, og deres historie og utfordringer best mulig. De må 
kjenne:  

- Barnets omsorgshistorie og relasjonelle historie 
- Barnets fungering på ulike områder 
- Barnets og familiens etniske, kulturelle og religiøse tilknytning.  
- Tjenestenes tidligere arbeid med barnet og familien 
- Barnets synspunkter på egen situasjon og behov for hjelp.  

 
God kjennskap til tidligere omsorgssituasjon og sykehistorie er grunnleggende for å kunne yte 
god omsorg og behandling. Det er jentas liv og hennes behov som er i fokus, ut fra den hun er 
og det hun har med seg av erfaringer på godt og vondt. Vi vet at hennes bakgrunn var godt 
kjent for barneverntjenesten, og mye var også kjent for spesialisthelsetjenesten. Kommunen 
har kjent til familien fra de flyttet til Kristiansand i 2006, og for SSHF fra 2010. Allikevel virker 
det som om tjenestene fra august 2016 arbeidet «historieløst».  
 
Da Stina rømte fra fosterhjemmet høsten 2016 tok ikke tjenestene seg tid til å utforske hva 
som lå bak, utover å konstatere «at hun ikke vil tilbake». Stina begrunnet ønsket om å flytte 
med noen hendelser i fosterfamilien. Disse hendelsene lå noen år tilbake i tid og fremstår som 
«bagatellmessige». Vi undrer oss over barneverntjenesten sine mangelfulle vurderinger her. 
Når Stina allikevel etter et par uker ville flytte tilbake til fosterhjemmet, ble heller ikke dette 
utforsket. Barneverntjenesten reflekterte ikke over hvorvidt hun som 14-åring egentlig visste 
hva hun ville. Dette bildet preget etter Fylkesmannens vurdering saken videre. Stina fikk for 
mange valg, og for lite hjelp og støtte til å gjøre de riktige valgene – til eget beste.  
 
Det er få faglige begrunnelser for valg av omsorgstiltak, utover at man ønsket «å gå med 
henne». Samtidig uten å sjekke ut hva det var hun prøvde å uttrykke med alle sine handlinger. 
Det synes ikke som om barneverntjenesten, tross hyppig kontakt med jenta, greide å etablere 
den plattformen preget av tillit som var nødvendig for å gå veien sammen.  
 
I slutten av oktober 2016 besluttet barneverntjenesten at Stina skulle tilbakeføres til 
fosterhjemmet. Begrunnelsen var at hun selv ønsket dette. Hun hadde hatt tett kontakt med 
fosterforeldrene den siste tiden, og de ønsket henne også hjem igjen. Det er forståelig at 
barneverntjenesten ville prøve å etterkomme dette ønsket. Det ble imidlertid etter vår 
vurdering brukt for liten tid til å planlegge tilbakeføringen. Ingen forutså hvor kritisk det ville bli 
dersom dette ikke lyktes, og hvilken nederlagsfølelse det ville gi Stina å måtte forlate det 
eneste hjemmet hun hadde gode minner fra, enda en gang.  
 

                                                      
15 Barnevernloven § 1-4 
16 Lov av 2 juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenester m.v. (spesialisthelsetjenesteloven) § 2-2. Lov av 2 juli 1999 nr. 64 om 
helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 4 
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Etter vår vurdering burde barneverntjenesten gjort slike refleksjoner i oktober, før 
tilbakeflyttingen. Det burde vært laget mer detaljerte og realistiske planer for tilbakeføringen.  
 
Individuell plan17 var ikke utarbeidet, og det er vanskelig å se hvem som var koordinator i 
saken.  I den sårbare situasjonen jenta da var i burde barneverntjenesten vært mye tettere på 
Stina for å påse at hun hadde det bra, og at de planlagte tiltakene ble iverksatt og fungerte18.  
 
Manglende planmessighet er gjennomgående i hele denne prosessen. Vi ser at det en stund 
har vært en langsiktig plan om fosterhjem fra jenta. Underveis har det imidlertid vært mye 
endring av tiltaksvalg som ikke bærer preg av langsiktighet eller planmessighet, men tvert om 
av at det akutte (og jentas ønsker) i stor grad har fått styre.  
 
I mars flyttet Stina til beredskapshjem etter eget ønske. Det ble laget planer for hva som skal 
gjøres hvis hun rømte, men det manglet konkrete planer for hvordan det kunne forebygges og 
hva som skulle til for å ivareta henne best mulig. Hvordan skulle dette hjemmet, som var nytt 
for Stina, klare å trygge henne og hindre nye episoder når fosterhjemmet hun hadde bodd i og 
fungert bra i i 3 ½ år ikke klarte det? 
 
Det ble etter hvert vurdert at Stina skulle ha sitt tilbud i NOS. Begrunnelsen for dette var å 
forsøke å få til en mer langsiktig plan og sørge for mer kontinuitet. NOS sin beskrivelse av 
tilbudet var generell når det gjaldt tilnærming og metodikk, og det måtte kunne forventes at 
tiltaket raskt utarbeidet en mer konkret, individuell miljøterapeutisk plan for Stina, og en plan 
for tett, systematisk veiledning av de ansatte. God behandling for Stina ville vært å bli møtt på 
en mest mulig lik og forutsigbar måte av de ansatte, og at det ble jobbet systematisk med å 
skape en trygg relasjon. Da Stina flyttet til NOS sin avdeling på Evje hadde NOS kjent henne i 
nesten 3 måneder, og de aktuelle tiltakene som bl.a. nevnt over burde vært på plass ved 
innflytting. Stina møtte en bolig som ikke fremsto som et hjem, de ansatte jobbet «ulikt» og 
hun beskriver selv at hun ikke hadde noen ansatte hun følte tillit til. På mange av vaktene var 
det kun ufaglærte på jobb, og det var ikke kvinner på alle vaktlag slik det var etterspurt. 
Ufaglært personell kan gi god omsorg, og det gjorde også mange overfor Stina. Samtidig var 
det nødvendig med personell med fagkompetanse for å sørge for godt miljøterapeutisk arbeid. 
I forhold til ei jente med Stinas vansker og sterke uttrykk burde andelen faglærte etter vår 
vurdering ha vært høyere enn minstekravet tilsier, og det burde også vært vurdert om det var 
behov for personell med helsefaglig utdanning. NOS ga etter Fylkesmannens vurdering ikke 
Stina forsvarlig omsorg og behandling. 
 
Mange av instansene viser til at det nærmet seg ferietid da Stina flyttet til Evje, og at flere tiltak 
var planlagt iverksatt over sommeren. Dette er etter Fylkesmannen ikke godt nok. Ferietid er 
en risikofaktor i seg selv, da kjente behandlere og saksbehandlere er borte, og med vikarer og 
stedfortredere i mange ledd som ikke kjenner historikken. Det er derfor ekstra viktig med gode 
planer og forsvarlig bemanning i ferietiden.  

Det er ikke gjort grundige faglige vurderinger av hva som var til Stinas beste, og hva som 
skulle til for at tjenestene skal klare å ivareta henne på en god måte. Dokumentasjonen knyttet 

                                                      
17 Bvl. § 3-2 a, sphl. § 2-5 første ledd, jf. forskrift om individuelle planer etter helselovgivningen § 5 (FOR-2001-06-08-676) 
18 Bvl. § 4-16 
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til, og begrunnelsen for de respektive valg er mangelfull. Dette medførte en risiko for at senere 
vurderinger og beslutninger ble tatt på sviktende grunnlag. 
 
På slutten av oppholdet i NOS ser vi at det var ulike oppfatninger mellom barneverntjenesten 
og Bufetat om hvilket tiltak som var til Stinas beste. Agder behandling Ungdom, avd. Toppen 
ble av Nasjonalt inntaksteam (NIT) og Bufetat vurdert å være det mest egnede tilbudet, og 
dette ble begrunnet godt faglig. Det ble blant annet tatt hensyn til Stinas sterke ønske om å 
ikke bo i enetiltak, det ble beskrevet på en god måte hvordan institusjonen kunne ivareta 
henne både med hensyn til boligutforming, personalets kompetanse og faglig tilnærming, og 
sosialisering.  
 
Barneverntjenesten takket allikevel nei til tilbudet og begrunnet sitt ønske om fortsatt 
plassering på NOS sin avdeling på Evje blant annet med Stinas mange flyttinger og behov for 
stabilitet. Barneverntjenesten argumenterte blant annet med at hun var godt i gang med 
behandling ved ABUP og at det var viktig å fortsette denne. ABUP på sin side hadde vært 
tydelig på at de ønsket å gi henne poliklinisk tilbud nærmest uavhengig av bosted, og hadde 
vist dette ved at behandlere ved ABUP har fulgt jenta gjennom alle flyttinger siste året. 
Avstanden Arendal- Kristiansand ville ikke vanskeliggjort kontinuitet i behandlingsopplegg. Det 
eneste Fylkesmannen finner at det var enighet om, er at det måtte være et mål å ha færrest 
mulig voksne rundt seg til enhver tid, og at det måtte åpnes for samvær med andre 
ungdommer. Vi kan ikke noe sted se at hun var innforstått med at det å bli værende på Evje 
var en god løsning slik barneverntjenesten syntes å gi inntrykk av. Barneverntjenesten 
vurderte ikke Stinas konsistente, gjentatte og uttrykkelig uttalte misnøye med å være på Evje 
og i enetiltak, opp mot egne argumenter 
 
Barneverntjenesten beskrev en utvikling på institusjonen som Fylkesmannen ikke kan slutte 
seg til ut fra foreliggende dokumentasjon, og den stemte heller ikke med det bildet Stina ga 
hverken underveis eller i ettertid. Barneverntjenesten hadde ikke snakket med Stina under 
oppholdet på institusjonen på Evje. Deres vurderinger bygget etter vår vurdering på feilaktige 
opplysninger fra NOS.  
 
Vi finner ikke at barneverntjenestens avslag på tilbudt institusjon var bygget på vektige, faglige 
argumenter. Selv om man burde tilstrebe å unngå nye flyttinger, skulle viktigheten av å gi 
Stina et godt faglig tiltak veid tyngre. 
 
Medvirkning, tvangsbruk, samarbeid og koordinering er også viktige faktorer når det gjelder 
vurdering av forsvarlighet, se egne avsnitt knyttet til dette. 
 
 
3.1 Utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten 
Da bruddet med fosterhjemmet ble et faktum i januar 2017 begynte det for alvor å gå galt. 
Stina utsatte seg for gjentatte farlige hendelser, og hun hadde diverse konsultasjoner ved 
legevakter og korttidsinnleggelser i sykehus.  
 
Fylkesmannens vurdering er at spesialisthelsetjenesten ikke så alle situasjonene i 
sammenheng, og de benyttet heller ikke anledningen ved innleggelsene til videre utredning.  
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Spesialisthelsetjenesten, her ABUP, burde allerede i februar 2017 vurdert å sette inn flere 
behandlingsressurser. Fokus fra sykehusets 
side har vært på selvmordsvurdering og -
forebygging. Etter vår vurdering er det for lite 
fokus på utredning og diagnostikk som 
grunnlag for faglige grundigere vurderinger av 
mulige behandlingsstrategier og tiltak. Vår 
vurdering er at SSHF ikke har gjennomført en 
forsvarlig utredning av Stina.  
 
I mars 2017 mente spesialisthelsetjenesten at det verken var faglig indisert eller av andre 
grunner ønskelig med langtidsinnleggelse. De øvrige aktørene (Bufetat, barneverntjenesten, 
fylkesnemda) mente at hun trengte det. ABUP sier selv at en stabil omsorgssituasjon var 
nødvendig for å kunne gjøre en grundig utredning og diagnostikk. Med de erfaringer som det 
på dette tidspunktet hadde vært med både fosterhjem, beredskapshjem og akuttinstitusjoner 
burde spesialisthelsetjenesten vurdert alternativene opp mot hverandre: Langtidsopphold i 
Ungdomsklinikken med de muligheter eller negative konsekvenser det kunne ha faglig sett; 
utredning og diagnostikk uten å ha den ønskelige stabile omsorgssituasjonen; eller de kunne 
bedt om «second opinion» dersom de følte seg usikre. Videre burde spesialisthelsetjenesten 
vurdert, og tatt med i betraktning, opplysningene som forelå fra Oslo universitetssykehus HF 
(OUS) (februar 2017) der man gjorde en voldsrisikovurdering (screening). I april og mai 
eskalerte situasjonen. Det var ikke nok å henvise til at institusjonene skulle gjøre 
risikovurderinger. Institusjonen gjør dette for de ansattes sikkerhet, ikke med tanke på jentas 
egen situasjon og hva hun utsetter seg selv og omgivelsene for øvrig for.  
 
God behandling for Stina ville vært at omsorgsbasen fikk veiledning fra 
spesialisthelsetjenesten eller andre med nødvendig kompetanse. Spesialisthelsetjenesten 
burde sørget for å innhente viktig informasjon fra omsorgspersonene rundt Stina for å ta gode 
beslutninger og for å kunne gi konkret veiledning. 
 
Spesialisthelsetjenesten ble ikke involvert ved utarbeidelse av institusjonens helseplan for 
Stina. Etter vår vurdering burde det vært laget omforente planer mellom NOS, 
barneverntjenesten og ABUP som alle kjente til og som beskrev hva som var de kritiske 
hendelsene som skulle rapporteres hvor, hvordan oppfølgingen skulle være, hvilken 
informasjon det var viktig at alle til enhver tid hadde osv. Utveksling av sentral informasjon og 
felles forståelse av informasjon er en viktig forutsetning for de gode beslutningene.  
 
Det er i denne saken ikke gjort en forsvarlig utredning og diagnostikk som skulle gitt 
grunnlaget for god behandling, og dermed også muligheten for å gi det beste omsorgstiltaket. 
Det er alvorlige mangler knyttet til anamnese, sykehusets innhenting av 
komparentopplysninger, vurdering av voldsrisiko og selvmordsfare. Sykehuset mangler også 
en plan for behandlingen. De alvorlige manglene i utredningen, og mangelen på fortløpende 
faglige vurderinger og evalueringer gjør blant annet at behandlingen blir uforsvarlig, og råd til 
samarbeidspartnere blir lite faglig underbygget.  
 

«Det var ingen som stoppet opp og 
sa at nå må vi gjøre noe altså det 
her kan ikke fortsette». 

Stina, september 2017 
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Spesialisthelsetjenesten skulle vurdert mulige handlingsalternativer, og burde involvert 
ledelsen i en så komplisert sak for å sikre at alle muligheter ble vurdert. At dette ikke er gjort er 
etter Fylkesmannens vurdering kritikkverdig. 
 
 
3.2 Tjenestenes oppfølging av Stina og de private tiltakene 
Barneverntjenesten har ansvar for å følge opp hvordan jenta har det19. De er «både mor og 
far». Stina hadde det åpenbart strevsomt. Barneverntjenesten var tett på, men tross alle 
hendelsene spurte de ikke «hvordan hun har det». Helt til 12.mai 2017 kan man få inntrykk av 
at barneverntjenestene og spesialisthelsetjenesten ville «gå med henne» - selv om all erfaring 
over lang tid hadde vist at man ikke hadde lykkes med nettopp det Stina ville – nemlig å bo i et 
hjem. Frem til denne datoen er hun i 2017 flyttet 9 ganger mellom ulike tiltak.  
 
Fylkesmannen mener man langt tidligere burde stoppet opp, evaluert og spurt seg hvor man 
var på vei, hva som var målet og hvordan man skulle nå det. Ledelsen burde sett at de 
ansatte, som hadde vært nærmest henne, hadde mer enn nok med å takle de akutte 
episodene. Ledelsen burde sørget for at det kom inn noen som kunne se på hendelsene, og 
samarbeidet med de øvrige aktørene, mer systematisk.  
 
Fylkesmannen har konkludert med at Aleris har gitt Stina og familiehjemmet forsvarlig 
oppfølging20, men vi har også påpekt at de burde utarbeidet mer konkrete planer for 
tilbakeføringen. Barneverntjenesten hadde en forventning til at for eksempel veiledning var 
startet opp før innflytting, uten at dette var uttalt eller ble fulgt opp. Barneverntjenesten 
besøkte ikke Stina etter tilbakeflytting til familiehjemmet høsten 2017. Det burde de gjort, både 
for å påse at hun hadde det bra og for å påse at nødvendige tiltak fungerte. 
 
Mange flyttinger er uheldig for alle barn, og for barn som Stina, var det spesielt skadelig. NOS 
ble valgt som leverandør og planen var at de skulle gi Stina et langsiktig tilbud. Vi er enige i at 
det var viktig å få stoppet den negative utviklingen og sørge for bedre forutsigbarhet og 
kontinuitet i tilbudet rundt Stina. For å få til dette var det viktig at Bufetat var tett nok på 
virksomheten til å kontrollere at kvaliteten på tilbudet var godt nok og at vilkårene for fortsatt 
godkjenning var tilstede. Samtidig burde barneverntjenesten fulgt opp at NOS ga Stina god 
omsorg, og at alle tiltak var på plass for å sikre at dette nå skulle gå bra. Fylkesmannen er av 
den vurdering at når man ikke maktet å oppnå den stabiliteten som var hensikten med å velge 
samme leverandør videre, burde barneverntjenesten vært mye tettere på i den videre 
oppfølging av Stina og av tiltakene.   
 
Da Stina til slutt ble plassert på avdelingen på Evje, mot sin vilje, var ikke barneverntjenesten 
eller Bufetat på besøk hos henne før over fem uker senere. Det var i denne fasen kritisk 
nødvendig at alle satt inn alt av ressurser for at flyttingen skulle fungere, og at man skulle 
lykkes i å hjelpe og for å «ramme inn» Stina på en god måte. Alle nødvendige tiltak skulle vært 
på plass senest ved innflytting. Da barneverntjenesten og Bufetat besøkte henne på Evje ble 
det påpekt, etter vårt syn, alvorlige mangler ved boligen og bekymring knyttet til tiltaket. 
Boligen fremsto fremdeles ikke som et hjem, det var tre ufaglærte menn på jobb, de ansatte 
                                                      
19 Barnevernloven § 4-16 
20 Barnevernloven § 1-4 
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fremsto som «nølende til det de jobbet med». Bufetat stilte spørsmål ved kommunikasjon 
mellom ledelse og personal, mellom teamene, og den faglige tilnærmingen. Allikevel legges 
det ikke noen videre plan for oppfølgingen. Bufetat påpekte manglene overfor daglig leder i 
NOS som skulle følge det opp videre. Tiltak som daglig leder beskrev skulle iverksettes, for 
eksempel at avdelingsleder skulle delta på «overlappsmøter» ved vaktskifte for å sikre mer lik 
faglig tilnærming og behandling, ble ikke iverksatt. 
 
Tvangsprotokoller er en viktig kilde til å følge med på hvordan ungdommen har det, men disse 
ble ikke lest og vurdert fortløpende av barneverntjenesten. 
 
Enetiltak er i seg selv en spesiell sterk inngripen i et barns liv, og for Stina var det uten tvil en 
sterk belastning. Dette krevde en ekstra oppmerksomhet på å sikre god ivaretakelse og 
respektfull omsorg og behandling fra alle ansvarlige. Det var også en risikofaktor i seg selv at 
enetiltakene ble etablert på svært kort tid. Dette skapte ekstra utfordringer knyttet til å få inn 
tilstrekkelig kompetanse til å sikre forsvarlig omsorg og behandling. I denne saken har det 
vært 17 flyttinger siste året. Dette tilsier at barneverntjenesten og Bufetat burde vært tettere 
på, spesielt etter at det ble bestemt at hun skulle være plassert i NOS uansett.  
 
Barneverntjenestene kan sette bort oppgavene, men ikke ansvaret for å følge med på og 
kvalitetssikre at det enkelte barn får forsvarlige tjenester. Fylkesmannen har gjennom tilsyn 
med NOS avdekket alvorlige avvik (lovbrudd). Flere av de forholdene som blir påpekt i vår 
rapport burde barneverntjenesten ha avdekket om de hadde vært tilstrekkelig tett på Stina og 
institusjonen. Bufetat hadde også en oppgave i å kontrollere om vilkårene for godkjenning av 
institusjonen var tilstede, og de burde også fulgt institusjonen tettere opp.   
 
Fylkesmannen finner på bakgrunn av ovenstående at kravet til faglig forsvarlighet er 
brutt fra Kristiansand kommune v/barneverntjenesten, Næromsorg Sør og Sørlandet 
sykehus HF. Vi har påpekt forbedringspunkter overfor Bufetat og Aleris. 
 
 
 
 
4 Medvirkning 
 
Forskrift om medvirkning og tillitsperson av 
1.6.2014 jfr barnevernloven regulerer barns rett i 
medvirkning i egen sak, for å sikre at de 
avgjørelser som tas er til barnets beste. 
Tilsvarende finner vi i pasient- og 
brukerrettighetsloven, kap 3.  
 
Barns rett til å få medvirke i saker som gjelder 
dem kommer også frem av barnekonvensjonen 
artikkel 12. 
 
 

Barnet har rett til å si sin mening i 
alle forhold som vedrører det, og 
barnets synspunkter skal tillegges 
behørig vekt i samsvar med dets 
alder og modenhet. 
      
                Barnekonvensjonen artikkel 12 
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Fra tverrfaglig samarbeidsmøte 29.9.16 siteres:  
«Gi henne all informasjon man kan gi og gjerne gjenta det flere ganger. Hun har godt 
forståelse for fagtermer på en overfladisk måte, men det betyr ikke at hun faktisk 
forstår betydningen av det. På grunn av dette kan det være viktig at vi prøver å bruke 
folkelige uttrykk.»  

 
Man har altså tidlig i dette turbulente siste året sett at selv om Stinas verbale uttrykksform var 
god, var dette ikke ensbetydende med god forståelse for termene eller at man forstod det 
samme. Informasjonen må tilpasses alder og modenhet og de forutsetningene brukeren 
forøvrig har for å forstå informasjonen, og for å kunne ta kvalifiserte valg. Dette innebærer 
også å sjekke ut om informasjonen, og konsekvensene av valgene som gjøres, virkelig er 
forstått.  
 
Stinas evne til å forstå mottatt informasjon, og gjøre kvalifiserte valg ble ikke problematisert 
senere i saken. Tvert om lot tjenestene seg blende av at hun var verbalt sterk og fremstod 
reflektert i samtaler. Selv om erfaringene tilsa at hun på grunn av sine vansker ikke klarte å 
følge opp avtaler, fortsatte tjenestene «å følge henne» mer eller mindre frem til mai 2017. 

 
Stinas eget ønske har hele veien primært 
vært å komme i fosterhjem, eventuelt 
institusjon sammen med andre 
ungdommer. Hennes opplevelse var at 
målet hennes om å komme i fosterhjem var 
kjent, og at det var enighet om dette. 
Hvordan det å «følge jenta» skulle 
operasjonaliseres ble det ikke tatt stilling til. 
Tilsynet fant ikke at noen av 
samarbeidspartene har hatt konkrete 
planer for å nå dette målet, jf. tidligere 
avsnitt.  
 

Medvirkning forutsetter at man så langt som mulig forsøker å gå veien sammen. I samtalen 
Fylkesmannen hadde med Stina var hun veldig tydelig på at hun bare hadde ett mål, og det 
var å komme i fosterhjem. Hun opplevde ikke at noen spurte henne hva som lå bak ønsket om 
å flytte hjem/til en familie, hva «innholdet» i det var, og om noe av dette kunne innfris på andre 
måter. Fylkesmannen er enig med Stina i at noen burde tatt denne tråden, og funnet veien til 
et hjem, enten det var i institusjon eller familiehjem, sammen med henne.  
 
En god relasjon er sentralt for å få til reell medvirkning, og for at et barn skal ha trygghet nok til 
å si ifra om forhold som er viktig for dem. Stina beskriver at det kun var to personer21 hun 
opplevde å ha full tillit til, og som hun opplevde at lyttet til henne. Barneverntjenesten og 
ansatte i institusjonene hadde fremdeles et stykke vei å gå for å få til en god relasjon, og de 
skulle ikke la jenta få «velge de bort». Dersom hun avviste dem burde de jobbet med å finne 
nye strategier for å få henne i tale. 

                                                      
21 Fagkonsulent i Aleris og behandler i ABUP 

I mai 2017 fattet kontaktpersonene 
mine i barnevernet, ….et vedtak om 
§4-25 jf. 4-24. ……….Jeg har faktisk 
flere ganger blitt avgitt løfte fra 
barnevernet om at de aldri kommer til å 
fremme en sak om § 4-24. Dermed var 
det selvsagt et stort sjokk da 
barnevernet brøt løftet i mai». 

Stina, november 201 
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Spesialisthelsetjenestens råd var også «å følge jenta». Dette ble imidlertid ikke problematisert 
opp mot hva som var til hennes beste. Hvordan behovet for en stabil omsorgsituasjon, som 
det viktigste målet for å komme i posisjon til en grundig utredning og diagnostikk, ble vektet 
opp mot hennes ønsker og uttrykte behov fremkommer ikke.  
 
Det vil ikke alltid være mulig, eller riktig, å følge 
barnets ønsker. Rett til å medvirke er ikke en rett 
til å bestemme eller legge ned «veto». Faglig 
forsvarlig oppfølging og behandling kan ikke 
settes til side for urealistiske eller uforsvarlige 
løsninger fordi det går på tvers av barnets ønsker. 
Barnets mening er et av flere momenter som skal 
tillegges vekt når beslutninger skal tas. 
Beslutninger som gikk på tvers av Stinas ønsker 
skulle vært begrunnet, og hvordan hennes 
mening ble vurdert skulle fremkommet av 
dokumentasjon. På samme måte skulle de faglige 
begrunnelsene, veid opp mot forsvarlighet22 og 
barnets beste23 for hvorfor de eventuelt valgte å 
følge Stinas ønsker, også vært dokumentert.  
 
Vi ser at Stinas egne vurderinger av hva som 
kunne vært gjort annerledes fra august 2016 alle 
handler om medvirkning. Det er verdt å minne om 
at Stina da var 14 år. Hun hadde riktignok bodd 
3,5 år i et godt fosterhjem, men hun hadde 
samtidig en flerkulturell historie fra barndommen, 
og traumer som preget henne. Denne 
«bagasjen» hun bar på beskriver hun at ingen så 
eller tok hensyn til. 
 
 
 
 
5 Samarbeid og koordinering 
Både barneverntjenestene og helsetjenestene har en lovbestemt plikt24  til å samarbeide med 
andre tjenester, herunder med hverandre, ut fra barnets behov. Tjenestenes plikt til å 
samarbeide gjelder på generelt nivå og på individnivå.  
 
Barn som mottar hjelp fra barnevernet har høyere forekomst av psykiske vansker enn barn og 
unge ellers i befolkningen. Samarbeid mellom barneverntjenester og psykiske helsetjenester 

                                                      
22 Spesialisthelsetjenesteloven § 2-2.   
23 FNs konvensjon om barns rettigheter artikkel 3. 
24 Barnevernloven § 3-2. Spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 e. første ledd 

 
Da Stina ble spurt hva som kunne 
vært gjort annerledes dette siste 
året svarte hun dette: 
 
«Jeg 

• fikk for mye ansvar og for 
mange valg 

• fikk bestemme for mye 
• ble for mye overlatt til meg 

selv 
• skulle fått flytte hjem til 

fosterforeldrene tidligere 
• skulle fått hjelp til å lage en 

realistisk plan ved 
tilbakeflytting 

De skulle bestemt for meg de 
ukene etter første flytting». 

Stina, september 2017 
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er avgjørende for at barn og unge med behov for flere tjenester skal få et helhetlig 
tjenestetilbud25.  
 
Tjenestenes plikt til å samarbeide følger av flere lovbestemmelser. Noen bestemmelser 
pålegger tjenestene en klar plikt til å samarbeide, andre bestemmelser gir barn og unge 
rettigheter som forutsetter samarbeid, som for eksempel rett til individuell plan26. Plikten til å 
samarbeide innebærer både en plikt til å bistå slik at barn får dekket behovet for tjenester, og 
en plikt til å etablere og gjennomføre samarbeid.   
  
 
5.1 Informasjonsflyt 
Det har vært gjennomført «utallige» samarbeidsmøter rundt Stina. På mange av møtene har 
hun selv også vært tilstede. Det er vanskelig å gi en samlet oppstilling av alle kontaktpunktene 
og møtene som har vært mellom aktørene i saken. Ikke fra noe hold har mangel på eller vilje 
til samarbeid vært problematisert, verken internt i tjenestene eller mellom tjenestene og over 
forvaltningsnivåene (kommune, sykehus, stat). Tvert om berømmer alle parter hverandre for 
respekt og vilje til godt samarbeid. Taushetsplikt er ikke på noe tidspunkt problematisert som 
tema eller hinder, men synes å ha blitt forvaltet på en god måte. Tjenestene kunne med fordel 
ha dokumentert hvilke vurderinger som var gjort i forhold til informasjonsutveksling.  
 
Etter Fylkesmannens vurdering er det imidlertid ikke tydelig hva slags hensikt de ulike 
samarbeidsmøter har hatt, «hvem sine» møter det har vært eller hvem som faktisk koordinerte 
saken. Ett og samme møte omtales som et orienteringsmøte, drøftingsmøte, samarbeidsmøte, 
eller et møte der beslutninger ble tatt. Det er videre vanskelig å se hvem som faktisk tok 
beslutningene i møtene og om hva. 
 
Vi har påpekt plikten til å på selvstendig grunnlag å vurdere hva og hvilke opplysninger den 
annen part måtte ha behov for. Det vil si opplysninger som kunne være vesentlig betydning for 
at andre instanser skulle kunne gjøre gode vurderinger og gi et forsvarlig tilbud. Et eksempel 
her er når NOS observerer at Stina strever ekstra og har sterke smerteuttrykk, så bør de forstå 
at det er opplysninger som er av betydning for ABUPs vurderinger av nødvendige tiltak – og 
vice versa.  
 
Stina har fått definere hvem hun ikke ville at behandlingsansvarlig i SSHF skulle gi 
opplysninger videre til, og hvem hun ikke ville ha med i konsultasjoner, uten at dette har blitt 
problematisert. Stina har en rett til at enkelte opplysninger kan beskyttes27. Det må gjøres en 
konkret vurdering av hva som er særlige grunner for å ikke dele viktig informasjon med de 
som skal ivareta ansvaret for å gi et barn nødvendig omsorg og beskyttelse. Det er vårt 
inntrykk at ungdommen selv, i for stor grad, har fått bestemme hvem som skulle ha tilgang til 
viktig informasjon. Konsekvensen av dette er at samarbeidspartnere har sittet med ulik 
informasjon, og til dels mangelfull eller feilaktig informasjon. Risikoen er at beslutninger tas på 
feil grunnlag. Tilsvarende risiko for at vesentlig informasjon ikke når frem til 

                                                      
25 Rundskriv om samarbeid mellom barneverntjenester og psykiske helsetjenester for barnet beste (IS-11/2015) 
26 Barnevernloven §3-2 a. Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 første ledd, jf. forskrift av 8 juni 2001 nr. 676 om individuelle planer 
etter helselovgivningen 
27 Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-4, «av grunner som bør respekteres» 
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samarbeidspartnere ser vi også fra NOS sin side, der all informasjon utveksles gjennom 
avdelingsleder.  
 
ABUP burde i større grad ha innhentet komparentopplysninger fra omsorgsbasen, men 
innenfor plikten til å legge til rette for et godt samarbeid til barnets beste ligger også en 
mulighet for institusjonen og barneverntjenesten til å informere. 
 
Denne skjevheten i informasjonsutveksling - og innhenting, preger til en viss grad saken, og 
dette kan etter vår vurdering ha bidratt til at barneverntjenesten, spesialisthelsetjenesten eller 
institusjonen ikke har kunnet følge målrettet opp på en hensiktsmessig måte i viktige perioder. 
Ett eksempel er de for Stina kritiske dagene før drapet. Det var ikke kjent for 
spesialisthelsetjenesten at hun 24.7. hadde fått den beskjeden hun minst av alt ville ha, nemlig 
fortsatt plassering i enetiltaket på Evje. Beskjeden ble formidlet til henne per telefon fra 
avdelingsleder i NOS. Beslutningen var altså kjent for barneverntjenesten og for NOS, men 
ikke for spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten hadde således ikke det fulle bildet 
da avslag om innleggelse for stabilisering ble gitt den 24.7.17. 
 
 
5.2 Individuell plan28 
Formålet med individuell plan og koordinator er bl.a. å sikre et helhetlig, koordinert og 
individuelt tilpasset tjenestetilbud.29 
 
Det er ikke opprettet individuell plan i saken, det burde hun etter Fylkesmannens vurdering ha 
hatt. Med et systematisk blikk for de sentrale punktene i individuell plan ville man mest 
sannsynlig også sikret vurdering av om hun fikk et helhetlig og koordinert og tilbud. 
 
I denne saken savner vi entydig målformulering, og den systematiske oppfølgingen, 
evalueringen og koordineringen som komplekse saker krever. Den langsiktige planen om å 
flytte henne til fosterhjem, og hva som skulle til for å nå dette målet burde vært en del av en 
individuell plan. I forbindelse med de ulike flyttingene burde det vært utarbeidet konkrete 
planer for hvilke tiltak som skulle iverksettes og i hvilken rekkefølge. Dette også for å evaluere 
om planene ble iverksatt og var tilstrekkelige. Denne mer detaljerte planmessigheten har 
manglet selv om de fleste av de mer formelle planene for barneverntjenestene har vært på 
plass30.  
 
Hendelsene det siste året har preget Stina, og det har vært hennes liv. Hun fikk mange nye, 
sterke opplevelser med seg, og oppgaven med å få stabilisert og trygget henne ble stadig 
vanskeligere. Kravet til planmessighet, forutsigbarhet og gode evalueringer/vurderinger ble 
ettersom tiden gikk enda mer nødvendig.  Aktørene samarbeidet, men planlegging, styring, 
oppfølging og kvalitetssikring (etterkontroll) var for dårlig.  
 
Også samarbeidspartnere, ved innleggelse i andre sykehus, etterspurte hennes individuelle 
plan. Det ble anført at slik ikke fantes. En individuell plan ville for andre aktører raskt kunne gitt 

                                                      
28 Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 første ledd. Barnevernloven § 3-2a. 
29 Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven (FOR-2004-12-23-1837) § 2 bokstav a. 
30 Barnets plan, omsorgsplan, handlingsplan etc. 
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et bilde av mål, planer, retning, samarbeidspartnere osv. og det ville gitt større muligheter for å 
stoppe opp og etterprøve realismen i en plan. Barneverntjenesten skulle utarbeidet en slik 
plan. De øvrige aktørene (Bufetat, spesialisthelsetjenesten) skulle vært sterkere pådrivere for 
å få utarbeidet nevnt plan, og samarbeidet om denne.  
 
Samtlige aktører på ABUP som hadde kontakt med Stina var opptatt av - som de uttrykte det - 
«å redde liv». I lys av hennes selvskadings – og suicidale oppførsel, er det forståelig at fokus 
ble på å gjøre det man kunne for å unngå at hun skadet seg alvorlig eller klarte å ta livet sitt. I 
barneverntjenesten var fortvilelsen stor over alle hendelsene, som – slik de uttrykte det – 
«gjorde om på konklusjonene før de var satt i verk». En individuell plan ville kunne i større 
grad tvunget frem en tydelig målformulering og systematikk omkring arbeidet for å nå de 
fastsatte mål når disse ble formulert. Det vises for øvrig til kapitlet om styring og ledelse under.   
 
 
5.3 Om samarbeidet  
De ulike aktørene beskriver et samarbeid hvor det også var mulig å ta opp uenighet. I vår 
gjennomgang av saken har vi ikke kunnet identifisere diskusjonstemaer eller uenighet, og det 
ble heller ikke i intervjuene gitt uttrykk for særlig grad av uenighet. Det er vanskelig å se om, 
og i tilfelle hvordan, samarbeidet ga kunnskap og ny forståelse av Stina sin situasjon. De 
etablerte sannhetene, for eksempel om hva og hvordan «man skulle gå med henne» og at hun 
«ikke tålte tvang», ble ikke utfordret. Fylkesmannen finner det underlig at det i en så kompleks 
sak ikke fremkommer større faglige uenigheter og drøftinger.  
 
Det er grunn til å spørre om den solid forankrede enigheten om det gode samarbeidet også 
var til hinder for å teste grenser og prøve ut realiteten i enigheten. Ett eksempel her er fra 
10.mars 2017 hvor det i et møtereferat der alle samarbeidspartnerne var tilstede, lyder:  
 

«Det har vært og er en diskusjon i forhold til hvem som har hovedansvaret for 
ivaretakelsen av Stina. Samtlige aktører som arbeider rundt henne er enige i og at det 
beste tilbudet er innen psykiatrien, at det er der hun burde vært innlagt over lang tid og 
få behandling».  

 
«Samtlige» aktører innbefatter her også spesialisthelsetjenesten. Konklusjonen står i 
motsetning til konklusjon i referat fra møtet dagen i forveien (se under medvirkning) der man 
besluttet «å følge Stina». Stina ønsket å bo i et hjem, subsidiært en institusjon med flere 
ungdommer. Hun ønsket periodevis selv også innleggelse i psykiatrien. Barneverntjenesten 
har hovedansvaret for ungdommen, og det er forståelig at de ikke skriver henvisning når de 
regner med avslag. Men dersom barneverntjenesten virkelig mente at det beste for Stina var 
innleggelse i spesialisthelsetjenesten, burde de sendt en henvisning for å få muligheten til å 
realitetsbehandle denne. Vi har også påpekt at spesialisthelsetjenesten her burde 
underbygget argumentere for hvorfor ikke langtidsopphold var aktuelt behandlingstilbud.  
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6 Tvangsbruk 
 

6.1 Tvang eller trygge rammer? 

Stina reagerte negativt på tvang. Naturlig nok. Ingen vil oppleve tvang gunstig, og med hennes 
traumer i oppveksten er dette særdeles forståelig. Det er grunn til å minne om at det å være 
plassert på en tvangsparagraf ikke er en tillatelse til å utsette barn for unødvendig tvangsbruk. 
Lovhjemlene31 gir en mulighet til å beskytte barn og å sette de rammene som barnet trenger, 
men kun når det er nødvendig.  Vi vet at alle mennesker trenger rammer og grenser å forholde 
seg til hvis man skal kunne fungere i et samfunn.  
 
Det har ved gjennomgang av sakens dokumenter, og i intervjuene, vært en uttalt enighet 
mellom aktørene i både barneverntjenesten og 
spesialisthelsetjenesten om at Stina «ikke tåler 
tvang». Fra barneverntjenesten uttrykkes sterkt at 
man har «ønsket å gå med henne», og i 
spesialisthelsetjenesten har de påpekt viktigheten 
av å vektlegge hennes autonomi.  
 
Som begrunnelse for at hun «ikke tåler tvang» 
vises til erfaringer fra St.Hansgården hvor hun 
oppholdt seg det meste av tiden frem til flyttingen 
tilbake til fosterhjemmet.  
Under oppholdet på St.Hansgården i september / 
oktober 2016 var hun på tvang etter 
barnevernloven § 4-25, og hadde begrensninger 
knyttet til bevegelsesfrihet32 og mobilbruk33.  

                                                      
31 Bvl. § 5-9, jf. rettighetsforskriften. 
32 Rettighetsforskriften § 22 
33 Rettighetsforskriften § 24 

«Hvorfor økt maktbruk ikke har løst noen problemer:  
………Jeg har vært til stor fare for meg selv og andre og virkelig hatt en dramatisk oppførsel 
som ikke hører hjemme noe sted. Jeg ser/så noen ganger nødvendigheten i tvang, men 
er/var ikke enig i avgjørelsen.  
Jeg tror imidlertid at tvang kan være eneste løsningen i situasjoner. Men det finnes en lang 
rekke tiltak barnevernet kan iverksette før tvangstiltak.  
Da barnevernet vurderte at jeg periodevis måtte stoppes ved bruk av tvang, har det 
opplevdes forskjellig fra gang til gang. Dette ut fra …..måten tvangstiltakene ble utført på. 
Omsorg og tvang kan kombinere og jeg tror ofte det er nødvendig i barnevernet, men det 
kan oppleves re-traumatiserende og krenkende om det utføres på feil måte.   
…………………..Barnevernet har aldri vurdert om selve tvangsinngrepet og/ eller 
barndommen min er grunnen til at jeg har vært så urolig…….» 
                                             Stina, 

  

 
Referat fra tverrfaglig samarbeidsmøte 
29.9.16  
 «Det er sterkt faglig begrunnet å 
begrense ungdommen, da en gjentatt 
opplever at hun .. fort blir desperat og 
mister kontrollen, utsetter seg for stor 
fare med videre. Bruk av telefon, 
sosiale medier er også vurdert som 
en sterk trigger som raskt bidrar til 
destabilisering og stress. Ungd. 
forteller selv at hun blir redd for hva 
hun kan gjøre på rømmen og trenger 
å bli passet på.» 
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Slik Fylkesmannen leser erfaringene fra dette oppholdet hadde hun der noen av sine beste 
uker dette siste året. Hun fulgte i disse ukene opp både skole og fritidsinteresser, og det er 
beskrevet at rømmingstanker/-forsøk gikk ned.  Ettermæle etter dette oppholdet ble imidlertid 
at «hun ikke tåler tvang», mens etter hennes eget utsagn «trengte hun disse rammene». Det 
ga hun også uttrykk for under oppholdet. Hun beskriver at det var forutsigbart å være på 
St.Hansgården, og det opplevdes trygt at alle «gjorde likt». Vi kan ikke vite om situasjonen 
hadde blitt annerledes dersom barneverntjenesten hadde benyttet tvangsparagraf i forhold til 
Stina tidligere over lengre tid. I etterpåklokskapens lys kan en si at det var synd man ikke 
utforsket nærmere hvorfor det gikk bedre under oppholdet.  
 
Gjennom tilsynene ville vi ha svar på hvilken form for tvang tjenestene mente Stina ikke tålte, 
og hva som ble lagt i begrepet autonomi i denne saken. Fra de ulike aktørene, på tvers av 
tjenestene, var det ulike oppfatninger og meninger om hva som ble lagt i dette. Det kunne 
være alt fra grensesetting til hennes subjektive opplevelse av å være styrt, å ha mennesker for 
tett innpå seg, til reell maktutøvelse. Det var ingen uenighet i at hun trengte rammer. Det var 
Stina også selv enig i. Men vi har ikke klart å finne den omforente forståelse av disse 
rammene.  
 
Fylkesmannens vurdering er at den opplevde enigheten om at hun «ikke tålte tvang», med 
«ønsket å gå med henne» og vektlegging av hennes autonomi, har stått i veien for diksusjoner 
om hvordan man skulle gå med henne og i forhold til hva, innenfor hvilke rammer, hva som 
kunne forventes at hun forsto av tvangsbegreper / paragrafer, og på hvilke områder hennes 
autonomi skulle få være mer eller mindre styrende for prosessene.  
 
For Fylkesmannen er det vanskelig å finne igjen begrunnelsen for den enigheten som synes å 
ha oppstått i ettertid, om at «hun ikke tålte tvang».  
 
Fylkesmannen er enig i at man med alle midler og på alle måter skal søke å unngå situasjoner 
som leder til bruk av tvang (herunder fotfølging, overvåking ol). Innenfor alminnelig 
barneoppdragelse vil man uvilkårlig komme opp i mange ulike situasjoner som kan 
problematiseres opp mot begrepene frivillighet vs tvang. Hvor grensene for hva som er tvang, 
og hva som er omsorgsfulle rammer går, må vurderes i de konkrete tilfellene. Å finne disse 
grensene er et ansvar tjenestene må ta. Denne problematiseringen savnes i saken. Det er 
også verdt å merke seg bytte av saksbehandlere i barneverntjenesten i denne tiden (det er 
ikke de samme som er på samarbeidsmøte 29. september. og som senere innstiller 
tilbakeføring til fosterhjem).  
 
Lovhjemlene gir en mulighet til å beskytte barn og å sette de rammene som barnet trenger, 
men kun når det er nødvendig. Det er grunn til bekymring når barneverntjenesten ikke har tillit 
til, tror på eller benytter seg av sitt eget tiltaksapparat.  
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6.2 Om tvangsprotokoller  
Det ble første halvår i 2017 skrevet 24 
tvangsprotokoller, hvorav flere gjaldt tvang i akutte 
faresituasjoner, jf. rett34 Tvang skal etter denne 
bestemmelsen være uomgjengelig nødvendig, og 
hendelsene skal gjennomgås med ungdommen i 
ettertid. Stina selv har opplyst til oss at hun fikk 
seg forelagt protokollene da hun bodde i NOS’ 
institusjoner, men de ble ikke systematisk gått 
gjennom sammen med henne. 
 
Det viktigste formålet med protokollene som skriftlig dokument, utover ungdommens 
muligheten til å klage over tvangsbruken, ligger i barneverntjenestens mulighet for å følge med 
på hvordan barnet har det35. Tvangsbruk (integritetskrenkelse, innskrenking i den private 
frihet) er ett viktig mål for livskvalitet. For en jente, der tjenesten selv har definert at 
ungdommen «ikke tåler tvang», burde det vært instruks til institusjonen om at slike protokoller 
skulle vært sendt umiddelbart og de skulle vært gjennomgått uten opphold. Det er ikke gjort. 
Barneverntjenesten har heller ikke etterspurt hva institusjonen gjorde for å forebygge 
tvangsbruken og hvilke tiltak som ble gjort for å få redusert tvangsbruken. Barneverntjenesten 
har ikke vurdert om den samlede tvangsbruken har vært forsvarlig. Protokollene er viktig 
informasjonskilde til å følge med på hvordan ungdommen har det, og for å kunne følge opp 
med besøk og samtaler.  
 
 
6.3 Enetiltak – et tvangstiltak?  
Et enetiltak er et instusjontilbud, der tilbudet er bygget opp omkring kun en ungdom. Det vil 
oftest være 2 eller 3 voksne ansatte tilstede i institusjonen til enhver tid. Enetiltak er et spesielt 
sterkt inngrep i et barnets liv, og for Stina var det uten tvil en sterk belastning. Det siste hun 
ønsket, var å bli plassert i enetiltak. Slikt tiltak krever en ekstra oppmerksomhet på å sikre god 
ivaretakelse og respektfull omsorg og behandling fra alle ansvarlige.  
 
Stina har pekt tydelig på hvordan det opplevdes å konstant være under «overvåking» av to 
eller flere voksne, og hvor belastende hun opplevde det å alltid være gjenstand for de voksnes 
oppmerksomhet og ikke ha særlig omgang med andre ungdommer. Barn utvikler seg i 
relasjon og interaksjon mellom mennesker. Stina ønsket sterkt å være i fellesskap med andre, 
og være en mest mulig alminnelig jente. Det å bo i enetiltak er i seg selv begrensende i forhold 
til å utvikle og opprettholde vennskap med jevnaldrende. 

Det er videre en risikofaktor når enetiltakene blir etablert på svært kort tid, noe som skaper 
ekstra utfordringer knyttet til å få inn tilstrekkelig kompetanse til å sikre forsvarlig omsorg og 
behandling.  
 
Ved planlagte atferdstiltak36 vil det være behov for å vurdere hvilken betydning atferden skal 
tillegges. Det stilles eksplisitt krav om at institusjonen i slike tilfeller er «faglig og materielt i 
                                                      
34 Rettighetsforskriften § 14 
35 Bvl § 4-16 
36 Barnevernloven §§ 4-24 og 4-26 

 
Rettighetsforskriften § 12 
«Bruk av tvang og andre inngrep i 
den personlige integritet skal ikke 
benyttes i større grad enn det som 
er nødvendig for formålet». 
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stand til å tilby barnet tilfredsstillende hjelp», jf. barnevernloven § 4-24 siste ledd. Selv om det 
er barneverntjenesten som fremmer sak for fylkesnemnda, må Bufetats innstilling til tiltak også 
vise hvordan tilbudt tiltak er egnet for det enkelte barnet. Det vil si «faglig og materielt i stand 
til å tilby barnet tilfredsstillende hjelp». Institusjonene skal godkjennes37 etter samme 
kvalitetskrav som øvrige institusjoner. Det er gjort i denne saken. 
 
Valg av enetiltak bør etter vår vurdering gjøres etter en grundig og konkret vurdering, og det 
bør fortløpende vurderes om dette er rette tiltak. Det har i denne saken vært vanskelig å få tak 
i begrunnelse for valg av enetiltak, og det har vært gitt motstridende svar på hvorfor det ble 
valgt og hvem som besluttet dette. Vi stiller spørsmål (igjen) om det ble gjort konkrete faglige 
vurderinger av om dette tiltaket var til Stinas beste. 
 
Bufetat Region Sør har per september 2017 gjort en gjennomgang av bruken av slike tiltak, og 
sier avslutningsvis i sin rapport (09/2017): «For å si noe om det er oppstått en ny målgruppe 
bør det analyseres videre hva som skiller denne gruppen barn fra andre barn som er plassert i 
F-3 og F-4 institusjoner38. På bakgrunn av dette, bør det undersøkes hvorvidt ressurser, 
dagens rutiner, kompetanse og bygningsmassens beskaffenhet er tilpasset denne 
målgruppen».  
 
Fylkesmannen mener at enetiltak som institusjonsalternativ også bør diskuteres i lys av 
tvangsbegrepet. I henhold til rettighetsforskriften er det regler for regulering av 
bevegelsesinnskrenking, ransaking, innskrekning i bruk av telefon etc. Den overvåking og 
begrensning (eller mulighet for sådan) som ligger i enetiltakets innretning i seg selv er ikke 
regulert på samme måte. Det er ikke naturlig for en ungdom å vokse opp med 2-3 voksne som 
til enhver tid kan (og endog noen ganger skal) følge med på det aller meste som skjer i livet. 
Videre blir ungdommen frarøvet den utvikling og sosialisering som følger med samvær med 
andre jevngamle. Det er også grunn til å spørre seg om den maktubalansen og sårbarheten 
som ligger i enetiltakets natur bør foranledige en diskusjon om kravene til oppfølging og 
kontroll bør være hyppigere og sterkere enn for andre institusjonstilbud.  
 
 
 
 
7 Styring og ledelse 
 
Tjenestene har en plikt til å ha en internkontroll som sikrer at de utfører sine oppgaver i 
samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov39  
 
Overordnede styringsdokumenter for virksomhetene synes i det alt vesentlig som gode. 
Ledelsen i virksomhetene både erkjenner, og ønsker å ta ansvar som virksomhetsledere for 
sine respektive tjenester. Øverste ledelse har kjent til saken, men ikke etterspurt om det var 
forhold som krevde ekstraordinær ressursinnsats, lederstøtte e.l. Selv om saken fra mange 

                                                      
37 Barnevernloven §§ 5-1, jf. 5-8 
38 Ulike typer «atferdsinstitusjoner», F3 atferd lav risiko, F4 atferd høy risiko 
39 Barnevernloven § 2-1 annet ledd. Spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a tredje ledd 
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beskrives å være «uten sidestykke» har den ikke påkalt ledelsens oppmerksomhet for å gå inn 
i saken og nøyere vurdere hva som gjøres, av hvem, med hvilken ressursinnsats osv.  
 
Det synes for Fylkesmannen som ledelsen både i kommunalt og statlig barnevern, og 
spesialisthelsetjenesten har stolt på at de ansatte hadde den nødvendige kompetansen og 
ressursene, og forventet at de i motsatt fall ville brakt saken opp til ledelsen. Det har i alle 
tjenestene vært erfarne medarbeidere som har medvirket. Vi ser ikke bort fra at dette har gjort 
at ledelsen har stolt på at det som skulle og kunne gjøres ble gjort, og at disse medarbeiderne 
har stolt for mye på seg selv og av den grunn ikke ba om mer ressurser.  
 
Fylkesmannen er av den vurdering at ledelsen i spesialisthelsetjenesten burde satt inn mer 
ressurser for utredning og behandling på et tidligere tidspunkt; den faste behandleren hadde 
sannsynligvis nok med alle samarbeidsmøtene / kontaktpunktene og avklaringer omkring alle 
de hyppige akutthendelsene.  
 
Bufetat har i noen grad stilt spørsmål med «hva som foregår», om man var på rett spor, og 
løftet saken opp på ledelsesnivå. Bufetat sitt ansvar er avgrenset til bistand til kommunene 
med fremskaffelse av fosterhjems- og institusjonstilbud, og oppfølging og kvalitetssikring av 
disse. I denne kvalitetssikringen skulle det imidlertid, etter vår vurdering, også vært vurdert om 
det var behov for hyppigere besøk/etterkontroll enn det som blir gjort i forhold til ordinære 
tiltak. 
 
I henhold til forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om 
barneverntjenester og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 
skal den som har det overordnede ansvaret sørge for at det etableres og gjennomføres 
systematisk styring av virksomhetens aktiviteter. Dette innebærer også å se til at planlagte 
aktiviteter gjennomføres, evalueres og korrigeres. I denne saken, der det gjennom media og 
fra andre aktører (blant annet nødetaten) var kjent at problemene utover vinteren 2017 heller 
ga inntrykk av mangel på kontroll enn det motsatte, ville det vært rimelig å forvente at ledelsen 
stilte spørsmål ved det arbeidet som ble gjort, og startet en systematisk gjennomgang av 
saken i egen virksomhet. En systematisk gjennomgang ville avdekket mangler når det gjaldt 
nødvendig kartlegging/utredning, faglige vurderinger, planmessighet og systematisert 
evaluering, i tillegg til ufullstendig dokumentasjon på flere områder. Eksempler på forhold som 
kunne og burde vært belyst og drøftet ved å benytte foreliggende opplysninger fra flere hold, 
var voldsrisikovurdering og triggere for rømming/selvskading/suicidal atferd.  
 
Avvikssystem er i liten grad benyttet i alle de granskede virksomhetene. Fylkesmannen har 
ikke konkludert på hvilken måte dette burde vært operasjonalisert, men en mer systematisk 
bruk av et slikt meldesystem kunne på et tidligere tidspunkt gitt oversikt over uønskede 
hendelser og derved gitt mulighet for ledere til å iverksette interne gjennomganger. I 
spesialisthelsetjenesten var det meldt avvik i det interne avvikssystemet ved innleggelse i 
barneavdelingen, men ikke i klinikk for psykisk helse etter brobesøk eller annen 
selvmordsatferd m.v. Dette er etter Fylkesmannens syn inkonsekvent bruk av meldesystemet. 
Konsekvent bruk av et meldesystem forutsetter at man har definert hva som er avvik og fra 
hva. Uønsket hendelser behøver ikke være brudd på myndighetskrav, men kan for eksempel 
være når et barn barneverntjenesten har omsorg for, utsetter seg for eller blir utsatt for 
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hendelser som er ut over det barn normalt utsettes for. Slike meldinger kan være nyttig for 
ledelsen for å få kjennskap til svikt / risiko for svikt. 

Det er et ledelsesansvar å sørge for at virksomheten drives forsvarlig og at de ansatte har 
rammebetingelser som setter de i stand til å gi forsvarlige tjenester. Ledelsen må sørge for 
tilstrekkelig kompetanse og nødvendige rutiner, og påse at systemene de iverksetter fungerer 
etter hensikt. Ledelsen har plikt til å følge med på om de leverer tjenester av rett kvalitet til rett 
tid alltid, og i en sak med en slik utvikling som her, hadde vi forventet at de skulle vært spesielt 
tett på og etterspurt planer og faglige vurderinger. 

8 Fylkesmannens roller 

8.1 Fylkesmannens ulike oppgaver  
Fylkesmannen har mange oppgaver. I barnevernssaker skal fylkesmannen gi råd og 
veiledning til kommuner og institusjoner. Vi skal behandle klagesaker fra foresatte, barn og 
andre som har saker de ønsker at fylkesmannen skal vurdere.  

I tillegg til å gi råd og veiledning til institusjoner skal fylkesmannen føre tilsyn med barna som 
bor på institusjonen. Barn som er plassert etter såkalte atferdsparagrafer (bvl. §§ 4-24 og 
4-26) skal ha minimum 4 tilsyn i året av fylkesmannen. Barn som er plassert ut fra sin 
omsorgssituasjon skal minimum ha 2 besøk i året. Under tilsynsbesøkene skal fylkesmannen 
påse at barna ikke utsettes for integritetskrenkelser og at deres rettigheter etter 
barnevernloven § 5-9 blir respektert. I tillegg skal det undersøkes om institusjonen ivaretar de 
forutsetninger for oppholdet som er lagt til grunn i barneverntjenesten eller Fylkesnemnda sitt 
vedtak. Barn og unge på institusjon kan klage til fylkemannen dersom deres rettigheter blir 
innskrenket. 

I tillegg til oppgavene som tilsynsmyndighet og rettssikkerhetsinstans har Fylkesmannen også 
oppgave som pådriver for gjennomføring av statlig politikk, og å jobbe for bedre kvalitet i 
tjenestene gjennom veiledning, kompetansehevingstiltak m.v. 

Fylkesmannens roller som tilsynsmyndighet og utviklingsaktør gjør oppgavetypene det lettere 
å bruke tilsynserfaringer inn i utviklingsarbeid, og å bruke erfaringer fra møte med tjenestene 
inn i tilsynsvirksomheten.  

Fylkesmannen har, både ved fylkeslegen og Utdanning- og barnevernsavdelingen, vært kjent 
med deler av Stinas situasjon over lengre tid. Oftest vil kontakten med Fylkesmannen være for 
å lufte en problemstilling og sjekke ut om man har rett forståelse av for eksempel 
rettighetsforskriften, eventuelt få veiledning; eller tjenesten ønsker å drøfte en vanskelig 
problemstilling med noen utenforstående.  

Det er viktig at Fylkesmannen er tilgjengelig for konsultasjon. Samtidig ser vi at vår 
medvirkning, og særlig i møter, kan bli tillagt større vekt enn det vi selv mener er tilsiktet fra 
vår side.  
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Fylkesmannen må være seg bevisst sin rolle som veileder i for eksempel rettslige spørsmål, 
som «lyttepost» for tjenestene med sikte på kvalitetsutvikling og formidling av informasjon fra 
kommunene tilbake til stat i forhold til mangler eller uklarheter knyttet til de problemstillingene 
som reises og som man ikke klarer å finne svar på lokalt. For øvrig skal Fylkesmannen avstå 
fra å delta i diskusjon om valg av tiltak og løsninger. Det er erfaringer fra denne saken som 
tyder på at vi kan fremstå tydeligere, og som vi tar med oss som et forbedringspunkt.  

8.2 Fylkesmannens ansvar for å følge med på tvangsbruk 
Barneverninstitusjonene skal sende fylkesmannen protokoller ved bruk av tvang for 
gjennomgang av om rettighetsforskriften er fulgt, om hendelsene er gjennomgått med 
ungdommen og om de brukes systematisk for å unngå tilsvarende episoder igjen.  
Fylkesmannens rutine er at protokoller som blir påklaget skal sendes fylkesmannen uten 
opphold. Hvis de ikke blir påklaget ble de på dette tidspunktet oversendt en gang i måneden 
og gjennomgått med institusjonen ved tilsynsbesøk. Dette kan være en svakhet, og i saker der 
det er hyppig bruk av tvang, som her, bør fylkesmannen be om å få alle protokollene 
fortløpende. Dette vil kunne bidra til raskere å identifisere feil bruk av rettighetsforskriften, 
uakseptabel bruk av tvang osv.. 

Fylkesmannen får ikke tilsendt protokoller etter tvangshendelser ved institusjoner utenfor eget 
fylke. Dette er en svakhet når det gjelder å få oversikt over den totale tvangsbruk og mulighet 
for å reagere.  

Fylkesmannen tar med seg begge disse punktene i sitt videre arbeid for å sikre bedre oversikt 
over tvangsbruk i særlig vanskelige saker med mye utagering og tvangsbruk.  

8.3 Fylkesmannens oppfølging av saken  
Fylkesmannen vil i sin oppfølging av denne saken ha særskilte oppmerksomhet rettet mot 
svikten på sentrale punkt: 

Forsvarlighet: I en kompleks sak kreves stor grad av samvirke mellom aktørene. Desto større 
grunn er det til å sikre faglig godt begrunnede råd, beslutninger og veivalg slik at disse 
fremstår som tydelige, godt forankret, etterprøvbare, og at de kan evalueres opp mot andre 
handlingsalternativer. Faglig forsvarlighet er fundamentet i god behandling og omsorg. Det er 
viktig at samarbeidspartnerne kjenner til begrunnelsene slik at man kan understøtte 
hverandres arbeid. Faglig forsvarlighet kan ikke vike for andre hensyn. Barneverntjenesten 
skal, etter omsorgsovertakelse, være «mor og far», og må ha god kjennskap til dennes 
oppvekst og bakgrunn, og sørge for tett nok oppfølging til å kunne følge med hvordan barnet 
har det der det er.  

Medvirkning: Brukerens egen stemme må høres og legges til grunn ved valg av tiltak. For at 
gode beslutninger kan tas sammen med brukeren, er det viktig at man har den samme 
informasjon. Slik informasjon må gis på riktig måte, avhengig av modenhet og alder, og 
tjenesten må sikre seg at den er forstått og at brukeren kan reflektere over den og forstå 
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konsekvensene av de ulike valg. Brukeren kan ikke bestemme eller velge faglig uforsvarlig 
tiltak.  For å forstå brukeren er det viktig å lytte til hva denne sier, hva som ligger bak 
uttrykkene, noen ganger voldsomme uttrykk. Også nonverbale uttrykk må tjenestene forstå. 
De må spørre, prøve å finne ut hva som ligger bak, og ikke tillegge uttrykke sin egen 
fortolkning uten å sjekke ut om dette er riktig.  

Tvangsbruk: Tvang kan være både beskyttelse, rammer, nødvendige grenser – og 
maktutøvelse. Hvordan tvangen oppleves av brukeren kan avhenge mye av hvordan den 
utøves i situasjonen, og hvordan hendelsen blir fulgt opp i etterkant. Det er viktig at den blir 
gjennomgått sammen med brukeren: Hva skjedde, hvordan opplevde du det, hva kunne vi 
gjort annerledes? Det viktige er å øke tryggheten, og forebygge bruk av tvang i størst mulig 
grad. Tvangsprotokollene er en viktig kilde for å følge med på hvordan barnet har det.  

Samarbeid: Når fire aktører (helsetjenesten, barneverntjenesten, Bufetat og institusjonen) skal 
samarbeide til beste for bruker, er det viktig at de har god forståelse for hverandres 
rammeverk og at man har det samme oppdaterte bildet for å kunne ta de riktige 
beslutningene. Det må være tydelig for aktørene både i nåtid og for ettertiden hvilke 
konklusjoner man kommer til i samarbeidsmøter, hva de bygger på, hvem og hvordan de skal 
følges opp osv. Informasjonsutveksling må skje fortløpende. Det må være kjent hva de 
respektive må sørge for at blir formidlet til hvem, og hvorfor. Brukerne må være kjent med 
dette og helst ha samtykket. Hvis bruker nekter, må forsvarlighetsvurdering gjøres og valget 
må begrunnes.  

Dokumentasjon: Journal må føres på en oversiktlig måte og fortløpende slik at andre som har 
et ansvar til enhver tid kan holde seg oppdatert. Handlingsalternativer som er vurdert må 
beskrives, og valg som gjøres må begrunnes. Bare slik kan etterfølgere overta der den forrige 
slapp, og det er nødvendig for å sikre forutsigbarhet.  

Styring og ledelse: Det er virksomheten som har ansvar for å yte gode tjenester og sikre faglig 
forsvarlighet. Dette betyr at ledelsen til enhver tid må sikre seg og følge med på at alle tiltak 
planlegges, gjennomføres og evalueres systematisk. Hvis ikke utøveren har mulighet til å sikre 
alle nødvendige ledd i utrednings- og behandlingsforløpet, eller i forsvarlig oppfølging, må 
ledelsen sette inn mer ressurser. Ledelsen må være tydelig på hvilke saker som skal løftes 
opp og til hvem, og sørge for et fungerende avvikssystem.  
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9 Veien videre 

Fra Stinas brev til Fylkesmannen november 2017: 

«Det er viktig å se på feilene og lære av dem, i tillegg er det 
viktig å vite hva man gjør feil, slik at man kan lære av dem og 
derfor ønsker jeg å dele mine tanker. Jeg vil samtidig 
understreke at alle som jobber i hjelpeapparatet er mennesker 
og det er menneskelig å gjøre feil. Alle yrker og mennesker kan 
gjøre feil Og jeg kan også si og gjøre feil. Jeg vil ikke kritisere 
enkeltpersoner og vil ikke fordele skyld, men er interessert i 
endring. Jeg ser og forstår mitt ansvar i dette og forventer og 
håper hjelpeinstansene som har vært rundt meg også gjør det.» 
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Vedlegg 

1. Kristiansand kommune – konklusjoner og sentrale vurderinger

Konklusjoner 

Fylkesmannen har etter en samlet vurdering konkludert med følgende lovbrudd etter tilsyn 
med Kristiansand kommune v/barneverntjenesten: 

1. Barneverntjenesten har ikke gitt Stina forsvarlige tjenester.

Dette er brudd på bvl. §§ 1-440, 4-1 annet ledd, 4-3, 4-5, 3-2 a og 4-16. Dette er også et brudd 
på krav til styring og ledelse etter internkontrollforskriften41 § 4 g og h. 

Lovbruddet bygger på følgende: 

• Barneverntjenesten skulle på et tidligere tidspunkt undersøkt hvordan alle barna
i familien hadde det.

• Barneverntjenesten skulle evaluert iverksatte tiltak, og vurdert behov for andre
tiltak, eventuelt omsorgsovertakelse, på et tidligere tidspunkt.

• Flytting tilbake til opprinnelig fosterhjem etter Stinas ønske skulle vært
identifisert som kritisk faktor i den videre omsorgssituasjonen for Stina.

• Det er gjennomgående ikke utarbeidet konkrete nok planer for oppfølgingen, og
heller ikke individuell plan.

• Det er ikke gjort systematiske evalueringer og barnevernfaglige vurderinger ved
tiltaksvalg.

• Barneverntjenesten har ikke dokumentert alle relevante vurderinger og
avgjørelser i saken.

• Barneverntjenesten har ikke sjekket ut at samarbeidspartnerne har hatt samme
forståelse av tvangsbegrepene, og tydeliggjort hvilke muligheter og
begrensninger som lå i de ulike bestemmelsene.

• Det er ikke gjort barnevernfaglige vurderinger, konkret knyttet til Stina,
vedrørende behov for plassering etter bvl. § 4-24.

• Barneverntjenesten har ikke fulgt Stina hyppig og tett nok opp i institusjonene til
at de kunne vurdere om omsorgen der var god nok. De har ikke kvalitetssikret
at institusjonene ga Stina forsvarlig omsorg og behandling.

• Barneverntjenesten har ikke fulgt med på tvangsbruken når Stina har vært på
institusjon, og de har ikke etterspurt hva institusjonen har gjort for å forebygge
av tvangsbruk.

40 Lovfestet i 2013, men forsvarlighetskravet var også gjeldende før dette. 
41 Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av 14. desember 2005. 
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• Barneverntjenesten sørget ikke for at Stina ble henvist til innleggelse i
spesialisthelsetjenesten. Spesielt da Fylkesnemnda avviste sak etter bvl. § 4-25
burde barneverntjenesten vurdert en slik henvisning.

• Ledelsen har ikke sørget for at det ble foretatt grundige evalueringer underveis,
og at de ulike beslutningene ble tilstrekkelig begrunnet.

• Se funn under lovbrudd 2

2. Barneverntjenesten har ikke latt Stina medvirke på en forsvarlig måte.

Dette er brudd på bvl. § 1-4 og bl.a. §§ 4-1 annet ledd og 6-3. 

Lovbruddet bygger på følgende funn: 

• Barneverntjenesten begrunner og forklarer ikke hvorfor de velger tiltak som
åpenbart er i strid med det Stina ønsker. Dersom det var slik at Stina sine
ønsker ikke kunne ivaretas har barneverntjenesten en plikt til å forklare og
begrunne dette.

• Barneverntjenesten har ikke i tilstrekkelig grad utforsket hvilke behov som lå til
grunn for ønsket om å bo i en familie, og om dette kunne løses på andre måter.

• Barneverntjenesten har ikke sikret at Stina har forstått informasjonen som er
gitt, og om hun har kunne reflektere over denne og faktisk kunnet vurdere
konsekvensene av de forskjellige alternativ. Hun har fått for mye ansvar uten at
det er tatt hensyn til hennes alder og modenhet.

• Det har vært stort fokus på å «følge jenta», men det mangler barnevernfaglige
vurderinger av hva som ville ha vært til hennes beste.

Sentrale vurderinger 
Vurderingene bygger på den dokumentasjon som foreligger, samt opplysninger fra 
intervjuene med ansatte og ledere i barneverntjenesten.  

Fylkesmannens vurderinger er gjort på bakgrunn av de opplysningene som forelå på det 
tidspunkt veivalg og beslutninger ble tatt, ikke hva man i ettertid har fått kunnskap om. 
Vurderingene er altså gjort på bakgrunn av den informasjonen som aktørene på det aktuelle 
tidspunkt hadde, eller med rimelighet burde forventes å ha.  

Vi har i denne saken ikke vurdert alle hendelser og veivalg som er gjort, men sett nærmere på 
noen perioder vi mener var av spesiell betydning. Disse samsvarer i stor grad også med 
perioder Stina selv opplevde som kritiske. 
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Forsvarlig omsorg og behandling, herunder valg av bosted 

I hjemmet - før omsorgsovertakelsen 
Fylkesmannen har vurdert om barneverntjenesten har fulgt opp bekymringsmeldingene i 
saken med tilstrekkelige undersøker, tiltak og evalueringer, jf. bvl. §§ 1-4, 4-3, 4-5 og 4-6 
annet ledd42. 

Den kunnskapen barneverntjenesten hadde om Stina, og hennes opplevelser og bakgrunn, 
var relativt omfattende. Barna i familien viste over år mange symptomer på at omsorgen i 
hjemmet ikke var god nok. Oppveksten med en voldelig far var kjent for barneverntjenesten i 
Kristiansandsregionen fra 2006. Det har vært meldinger med bekymring for hennes eldre 
søsken fra hun ble født, og senere også om henne. Alle meldingene, utenom den første, ble 
fulgt opp med undersøkelse og ulike tiltak. Fra juli/august 2012 ble barneverntjenesten kjent 
med at Stina utagerte i hjemmet, og hun ble etterhvert flyttet ut.  

Det å bli utsatt for overnevnte belastninger har omfattende konsekvenser for barna som 
rammes, og kan være ødeleggende for deres helse, utvikling og fungering på et bredt spekter 
livet ut43. Der det er flere barn i en familie som preges av vold og krenkelser, så blir alle 
rammet. Å være vitne til vold kan gi like store skader som å være direkte utsatt for volden. Det 
er derfor avgjørende å komme tidlig inn å hjelpe disse barna. Stina ga etter hvert selv uttrykk 
for at hun ville i fosterhjem. Hun oppførte seg truende både mot mor og andre. Hun beskriver 
selv at hun måtte gjøre mye for å bevise at hun ikke kunne bo hjemme. Hun stilte selv 
spørsmål ved hvordan barneverntjenesten kunne tro at det kunne hjelpe med tiltak i hjemmet 
med den «relasjonen familien hadde og med tanke på hvor mye vold det var hjemme». 

Tiden fra familien ble kjent for barneverntjenesten til omsorgsovertakelsen fant sted ligger flere 
år tilbake. Store endringer har skjedd i barneverntjenesten i Kristiansand siden den gang, og 
det har vært gjennomført flere tilsyn. På bakgrunn av dette har Fylkesmannen ikke funnet det 
hensiktsmessig å følge opp denne perioden med en mer omfattende granskning på samme 
måte som for det siste året. Vi mener likevel at vi har grunnlag for å konkludere med følgende: 

Det foreligger svikt fra barneverntjenesten da det ikke ble undersøkt hvordan alle barna i 
familien hadde det da de første meldingene kom. Det er også en klar svikt at 
barneverntjenesten ikke evaluerte iverksatte tiltak, eller vurderte behov for andre tiltak, 
eventuelt omsorgsovertakelse, på et tidligere tidspunkt. Akuttplassering ble ifølge journal ikke 
vurdert i de fem månedene fra det ble bestemt at Stina skulle flytte i fosterhjem til flyttingen 
fant sted. Dette selv om perioden var preget av mye uro og utageringen og 
barneverntjenesten har vært tydelige på at dette var noe de måtte følge med på.  

Barneverntjenesten har etter omsorgsovertakelse et løpende og helhetlig ansvar for 
oppfølging av barnet, jf. bvl. § 4-16. Denne bestemmelsen sammen med kravet til forsvarlighet 
er førende for våre vurderinger av de ulike periodene nedenfor. 

Perioden i familiehjemmet i regi av Aleris 
Fylkesmannen har etter gjennomgang av foreliggende dokumentasjon ikke funnet grunnlag for 
tilsynsmessig gjennomgang av barneverntjenestens oppfølging av Stina i den tiden hun bodde 
i familiehjemmet. Dette er heller ikke påklaget av jenta selv.  

42 Se også Bufdir sitt kvalitetsmål nr. 1, Prop. 106 L (2012-2013), pkt. 6.3 
43 Svikt og svik – NOU 2017:12 med referanser 
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Vi finner likevel grunn til å bemerke følgende: I 2014 fremkom det opplysninger som av 
barneverntjenesten ble vurdert som uheldig for Stina. Aleris ble bedt om å ta dette opp med 
fosterhjemmet for å få til en endring. Det foreligger etter dette ingen vurdering av om det 
skjedde en endring eller om forholdet ble fulgt opp videre. Dersom barneverntjenesten hadde 
en reell bekymring skulle de ha fulgt opp dette nærmere. Det beskrives imidlertid en fortsatt 
god utvikling i familiehjemmet, og Aleris hadde i sin faglige tilnærming vekt på blant annet 
Traumebasert omsorg (TBO) og Trygg base. 

Bruddet med familiehjemmet 
Da Stina rømte fra familiehjemmet i august 2016 begrunnet hun dette med at familien hun 
bodde hos var for strenge, og hun ga eksempler på dette. Eksemplene hun brukte illustrerte 
de opplysningene som barneverntjenesten i 2014 uttrykte bekymring for. Det ble ikke gjort 
vurderinger om årsaken til bruddet handlet om andre ting. Dette var ei jente som 
tilsynelatende hadde klart seg bra i dette fosterhjemmet i flere år, og det er beskrevet en god 
utvikling og en god relasjon til fosterfamilien. Frem til juni 2016 var det ingen andre 
indikasjoner på at omsorgen ikke var god nok. Den 19.8.2016 vurderte barneverntjenesten at 
hun burde tilbakeføres til hjemmet, 25.8. kom de til motsatt konklusjon og 31.8. blir 
fosterhjemmet sagt opp.  

Dokumentasjonen knyttet til, og begrunnelsen for, de respektive valgene er mangelfulle. Dette 
medfører en risiko for at senere vurderinger og beslutninger tas på sviktende grunnlag. Stina 
var ambivalent i forhold til hva hun ville i denne perioden og det kan ha vært en medvirkende 
årsak til de stadige endringene i beslutningene.  

Da Stina rømte fra familiehjemmet var det etter Fylkesmannens vurdering fortsatt en mulighet 
for barneverntjenesten til å hente henne tilbake til hjemmet, reparere forholdet og fortsette 
relasjonen. Dette skjedde ikke. Det foreligger ingen analyse fra barneverntjenesten som 
underbygget dette, eller vurdering av eventuelle reparerende / kompenserende tiltak som 
kunne vært iverksatt. 

Stinas oppvekst har gitt henne traumer. Som en følge av dette hadde hun et særlig behov for 
stabilitet i omsorgen. På bakgrunn av tidligere opplevelser burde barneverntjenesten vært 
forberedt på at det kunne komme perioder med større utfordringer. Hun ble tenåring, uten at 
det ble problematisert hva dette kunne bety av svingninger, i ønsker så vel som som humør og 
behov. Rivningene mellom å ville være en vanlig norsk tenåring og hennes multikulturelle 
bakgrunn, kan ha blitt ekstra tung i denne fasen. De fleste tenåringer ønsker å løsrive seg, og 
det å bestemme selv er en del av dette. Samtidig som hun fortsatt var et barn på 14 år som 
trengte de voksnes hjelp og bistand til å gjøre de gode valgene.  

Fylkesmannen mener at avgjørelsen om at Stina ikke skulle tilbake til fosterhjemmet ikke 
fremstår som en omforent og godt forankret vurdering i barneverntjenesten. Stina har i ettertid 
sagt at hun på dette tidspunktet ikke visste hva hun ville, og at hun fikk for mye ansvar og for 
mange valg. Hun mener også at hun burde fått flytte hjem til fosterforeldrene tidligere. I retten 
til medbestemmelse ligger det en forutsetning om at det skal tas hensyn til barnets alder og 
modenhet, og dette er en del av forsvarlighetsvurderingen. Vi viser til avsnitt 3.4 for 
vurderinger knyttet til dette. 
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Stina ble flyttet direkte videre til ett nytt hjem, uten at det ble gjort en barnevernfaglig 
evaluering og vurdering av hva hennes behov egentlig var og hva som var til hennes beste. 
Tilbakeflyttingen gikk ikke bra, og hun fikk etter et par uker i beredskapshjem/institusjon i 
Aleris opphold på St.Hansgården. Da hun ikke ønsket å være i institusjon ble hun møtt på at 
hun skulle få flytte til et nytt beredskapshjem, denne gangen til et statlig beredskapshjem. 
Igjen savner Fylkesmannen hvilke barnevernfaglige vurderinger som lå bak disse flyttingene, 
utover at hun selv ønsket dette. Hvorfor beredskapshjem, hva skulle til for at de skulle lykkes i 
et nytt hjem når det ikke hadde lykkes i hjemmet som kjente henne? Hadde de de rette 
rammene for å ivareta henne? Vi ser ikke at disse vurderingene fortløpende ble gjort. Den 
første måneden ble hun flyttet 5 ganger. 

Tilbakeføring til familiehjemmet 
I slutten av oktober 2016 besluttet barneverntjenesten at Stina skulle tilbakeføres til 
familiehjemmet. Begrunnelsen var at hun selv ønsket dette. Stina hadde på dette tidspunktet 
nye traumatiske opplevelser med selvskadende atferd bak seg.  

Fylkesmannen mener at tilbakeføringen burde vært identifisert som et kritisk punkt i den videre 
omsorgssituasjonen for Stina. I denne situasjonen ville det vært særlig viktig med mer 
detaljerte planer og det burde vært iverksatt tett oppfølging.  

Etter vår vurdering sørget ikke barneverntjenesten for at familiehjemmet var godt nok 
forberedt. Familiehjemmet opplevde selv at de ikke hadde fått tilstrekkelig informasjon om 
situasjonen og hva de kunne forvente. Barneverntjenesten mente de ga informasjon, men de 
forsikret seg ikke om at dette var tilstrekkelig.  

Aleris hadde laget et plan for tiltak som skulle iverksettes i forbindelse med tilbakeflyttingen. Vi 
savner imidlertid en konkret plan med klare målformuleringer og klar beskrivelse av hvem som 
skulle følge opp hva og når. Dette er noe som burde vært klart før innflytting. For eksempel 
forventet barneverntjenesten at veiledning av familiehjemmet skulle vært på plass før 
innflytting, men dette ble ikke kommunisert eller laget en konkret plan for. Det var også en 
forventning til at ABUP skulle veilede familien i tillegg til å ha regelmessige samtaler med 
jenta. Dette var det ingen plan for, og det ble ikke fulgt opp at dette ble gjort. I Bufetats 
tilsagnsbrev ved tildeling av fosterhjem heter det: «Kommunens barneverntjeneste har 
oppfølgingsansvar også etter at tiltaket er iverksatt ..»   

Det er barneverntjenestens ansvar å sørge for at innflyttingen går bra. I den sårbare 
situasjonen jenta da var i, burde planene vært så detaljerte i starten at alle kunne se hva det 
var lagt opp til av alt fra veiledning til skole og fritidsaktiviteter. Da hadde barneverntjenesten 
også kunne fulgt opp hvordan det gikk og evaluert fortløpende. Vi etterlyser også en konkret 
plan for evaluering av tiltaket. Det ble planlagt et samarbeidsmøte en måned etter innflytting. 
Etter vår vurdering var dette for lenge å vente, og innen den tid hadde det også vært nye 
alvorlige episoder. Barneverntjenesten kan sette bort oppgaver, men ikke ansvaret for at 
planene er tilstrekkelig konkrete og operasjonaliserte.  
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Barneverntjenesten, som den fremste «omsorgspersonen», skulle etter vår vurdering vært 
mye tettere på Stina i denne perioden. Spesielt siden det tidligere var uttrykt bekymring for 
familiehjemmets konsekvenstenkning burde barneverntjenesten fulgt opp med hjemmebesøk 
og samtaler med jenta tidlig etter innflytting for å påse at hun hadde det bra. Fylkesmannen 
mener det er kritikkverdig at barneverntjenesten ikke møtte Stina i periode nummer to i 
familiehjemmet.  

Stina har selv i ettertid sagt at det var helt urealistisk å tro at dette skulle gå bra. 

Etter siste brudd med familiehjemmet 
Rømmingen fra familiehjemmet var starten på en rekke flyttinger av Stina, og starten på en 
periode hvor hun levde farlig. Hun utsatte seg for krenkende og farlige hendelser, og ved flere 
episoder ble det beskrevet som tilfeldig at hun overlevde. I denne perioden manglet det ikke 
på aktivitet fra barneverntjenesten. Flere kontaktpersoner var i arbeid og det ble etablert et tett 
samarbeid med andre aktører som politi og psykisk helsevern. Fra intervjuene ble det 
beskrevet en situasjon hvor det ble avholdt møter for å legge planer, for så å oppdage at 
situasjonen var endret når møtet var over. Det er ingen tvil om at dette har vært krevende for 
de involverte tjenestene.  

Fra 5. januar til 2. juni 2017 ble Stina flyttet mellom beredskapshjem, institusjoner og 
fosterhjem totalt 10 ganger. I tillegg kom innleggelser i psykisk helsevern. I hovedsak var disse 
flyttingene et resultat av Stinas aktiviteter og akutte situasjoner, og ikke som følge av et 
planmessig arbeid. Barneverntjenesten skulle analysert og vurdert hva de kraftige uttrykkene 
representerte. Stina sa klart i sitt blogginnlegg i begynnelsen av mars at «ingen forstår meg». 
Hun beskrev seg selv som ei jente som på mange måter var forskjellig fra ungdommer flest. 
Selv om hun i realiteten var uten kontakt med biologisk familie, bar hun fortsatt på de kulturelle 
uttrykkene og normene. Hun var ei multikulturell jente med alt det innebar. Hun var i tillegg 
preget av en oppvekst med en voldelig far. Denne kompleksiteten synes langt på vei glemt. 
Det samme synes vurderingen fra St.Hansgården 44om at selv om hun fremstår som verbalt 
sterk, så hadde hun begrenset forståelse for hva fagtermene betydde.  

Om valget av enetiltak  
I dokumentasjonen ser vi at da kommunen søkte Bufetat om institusjon for Stina, ble det ikke 
søkt om et enetiltak (med unntak av siste søknad juli 2017). Bufetat ga tilbud om enetiltak, og 
dette ble opplyst å være i tråd med søknadene fra kommunen. Det er lite begrunnelser å finne 
i dokumentasjonen for valgene, og hvorfor man går på tvers av Stinas ønsker. Dette ble heller 
ikke klart for Fylkesmannen etter intervjuene.  En ansatt sier at dette ikke ble diskutert eller 
problematisert i barneverntjenesten, en annen opplyste at dette var det eneste tilbudet som 
ble gitt, mens en tredje opplyste at enetiltak var det eneste som kunne gi Stina et forsvarlig 
tilbud. Det er derfor vanskelig å se hvorvidt det ble gjort en forsvarlig drøfting av dette. Det må 
kunne forventes at barneverntjenesten gjør kvalifiserte vurderinger knyttet til et så viktig 
spørsmål. Og spesielt i en sak som dette hvor Stina selv hadde så sterk motstand mot 
enetiltak. Enetiltak er i seg selv en sterk inngripen i et barns liv.  

44 Jf. referat fra samarbeidsmøte 29.9.2016 
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Perioden i Næromsorg Sør (NOS) 
Da Stina flyttet inn i NOS første gang hadde hun flyttet 10 ganger siden bruddet i 
familiehjemmet i august 2016. Bufetat valgte NOS som leverandør av tiltakene fremover, med 
den begrunnelse å sikre størst mulig grad av kontinuitet.  

Fylkesmannen stiller spørsmål ved om det var forsvarlig å flytte Stina til et beredskapshjem 
medio mars 2017. Helgen før flytting hadde hun hatt nye, alvorlige episoder med rømming og 
suicidalatferd. Vi finner det betenkelig at ikke barneverntjenesten stoppet opp og gjorde en ny 
vurdering av om beredskapshjem var et forsvarlig tilbud, da et § 4-25 vedtak fra dagen før blir 
avvist av fylkesnemnda med begrunnelse i psykisk tilstand. 

Nasjonalt inntaksteam (NIT) og Bufetat v/Inntak Agder vurderte i juli 2017 at den statlige 
institusjonen Agder behandling ungdom, avd. Toppen var det mest egnede tilbudet, og dette 
ble begrunnet godt faglig. Det ble blant annet tatt hensyn til Stinas sterke ønske om å ikke bo i 
enetiltak, det ble beskrevet på en god måte hvordan institusjonen kunne ivareta henne både 
med hensyn til boligutforming, personalets kompetanse og faglig tilnærming, og sosialisering. 
Det ble også bemerket at hun selv hadde gitt uttrykk for at tiltaket hun var i ikke klarte å ivareta 
henne på en god nok måte, og Bufetat beskrev usikkerhet rundt hvorvidt personalgruppa i 
NOS var samstemte nok til å tilby gode rutiner og stabilitet.  

Barneverntjenesten takket allikevel nei til tilbudet, og begrunnet sitt ønske om fortsatt 
plassering i NOS med blant annet Stinas mange flyttinger og behov for stabilitet. De vurderte 
imidlertid ikke Stinas konsistente, gjentatte og uttrykkelig uttalte misnøye med å være på Evje 
og i enetiltak, opp mot egne argumenter. Barneverntjenesten argumenterte videre med at hun 
var godt i gang med behandling ved ABUP og at det var viktig å fortsette denne. ABUP på sin 
side hadde vært tydelig på at de ønsket å gi henne et poliklinisk tilbud nærmest uavhengig av 
bosted, og hadde vist dette ved at behandlere ved ABUP hadde fulgt jenta gjennom alle 
flyttinger siste året. Avstanden Arendal-Kristiansand ville ikke vanskeliggjort kontinuitet i 
behandlingsopplegg. Stina hadde ingen tilknytning til Mandal videregående skole, så dette 
kunne ikke være et vektig argument i valg av institusjon. Det eneste Fylkesmannen finner at 
det var enighet om, var at det måtte være et mål å ha færrest mulig voksne rundt seg til 
enhver tid, og at det måtte åpnes for samvær med andre ungdommer. Vi kan ikke noe sted se 
at Stina var innforstått med at det å bli værende på Evje var en god løsning slik 
barneverntjenesten syntes å gi inntrykk av. 

Barneverntjenesten beskrev en utvikling i avdelingen på Evje som Fylkesmannen ikke kan 
slutte seg til ut fra foreliggende dokumentasjon. Denne stemte heller ikke med det bildet Stina 
ga, hverken underveis eller i ettertid. Barneverntjenesten hadde ikke snakket med Stina under 
oppholdet på NOS sin avdeling på Evje. Deres vurderinger bygget etter vår vurdering på 
feilaktige opplysninger fra NOS.  

Vi finner ikke at barneverntjenestens avslag på tilbudt institusjon var bygget på vektige, faglige 
argumenter. Selv om man burde tilstrebe å unngå nye flyttinger, skulle viktigheten av å gi 
Stina et godt faglig tiltak veid tyngre. 
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NOS Evje 
Siste flyttingen 2.6.2017 var den 17. på under ett år, og det skulle tilsi ekstra aktsomhet for at 
Stina skulle oppleve seg velkommen til et hjem, der alt var godt forberedt og tilrettelagt. 
Det er barneverntjenesten sitt ansvar å være tett nok på institusjonen, og Stina, til at de kunne 
vurdere om omsorgen hun fikk var god nok. Flere av forholdene Fylkesmannen har påpekt i 
rapporten etter tilsynet med NOS kunne barneverntjenesten ha avdekket ved hyppigere og 
tettere oppfølging av institusjonene. Barneverntjenesten var første gang på besøk ved 
avdelingen først fem uker etter innflytting, og påpekte da at stedet ikke så ut som noe hjem og 
at det var en del forhold som måtte utbedres. Det ble også stilt spørsmål vedrørende 
personalet og faglig tilnærming. Stina ville ikke møte barneverntjenesten, men hun skrev en 
epost til dem datert 12.7.2017 hvor hun tydelig beskrev hvorfor det er skadelig for henne å bo i 
enetiltak. 

På bakgrunn av informasjonen fra NOS la barneverntjenesten til grunn at Stina hadde en 
positiv utvikling der hun bodde. Informasjonen fra NOS ga, etter vår vurdering, ikke et riktig 
bilde av situasjonen. Som eksempel nevnes: 
NOS beskrev at «de fleste» ansatte på avdelingen kjente Stina. Det var 3 av 14 ansatte som 
fulgte med fra tidligere bolig da hun flyttet til Evje. Stina beskriver at hun i hele perioden i NOS 
ikke hadde noen voksne hun opplevde hun kunne stole på, og de ansatte jobbet ulikt og var til 
dels uforutsigbare for henne. Forholdene som ble avdekket ved besøk 4.7.2017 ble tatt opp 
med daglig leder som skulle ta dette videre. Et tiltak som skulle bidra til mer lik praksis og 
bedre kommunikasjon var at avdelingsleder skulle delta på «overlappen». Dette ble imidlertid 
ikke iverksatt. 

NOS sin beskrivelse av tilbudet var svært generell når det gjaldt tilnærming og metodikk.  
Det manglet konkrete planer for hvordan NOS skulle jobbe faglig og miljøterapeutisk, og det 
var ikke satt i gang nødvendig veiledning av de ansatte. Barneverntjenesten hadde selv 
påpekt at det var viktig at de ansatte fikk direkte veiledning, og ikke via avdelingsleder. Det 
hadde vært enkelt å sjekke ut om de ansatte hadde deltatt på opplæring og veiledning som 
forutsatt, og om nødvendige planer og tiltak var på plass. 

Videre ville en mer systematisk gjennomgang av tvangsprotokollene vist at institusjonen ikke 
brukte tvangshendelser i forbedringsøyemed som forutsatt.  

Stina hadde mange sterke uttrykk som tydelige tegn på at hun ikke hadde det godt. Hun var 
underlagt kontinuerlig overvåking av tre voksne, og store deler av tiden tre voksne menn. Hun 
søkte hjelp der hun kunne få (legevakt), selv om hun også i utgangspunktet var nektet å 
kontakte legevakten. Samtidig nærmet det seg sommerferie. Det ble lagt vaktplaner med 
stedfortredere for faste kontaktpersoner i tjenestene, og det ble laget kriseplaner for rømming. 
Fokus skulle etter vår vurdering heller vært planmessig, forsterket oppfølging gjennom ferien, 
med tanke på alle hendelsene og traumene hun var utsatt for det siste året og den siste tiden. 
I en kompleks sak som dette forventer vi at barneverntjenesten fulgte ekstra godt med, og 
fortløpende vurderte om tjenestetilbudet var forsvarlig. 
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Oppsummert om forsvarlighet: 
Det er barneverntjenesten som har det overordnede ansvar for at hvert enkelt barn får 
forsvarlig omsorg og behandling til enhver tid. De kan sette bort oppgavene, men ikke 
ansvaret.  

Når barneverntjenesten søker om tiltak for et barn skal det gjøres på bakgrunn av en 
undersøkelse av hva barnets behov er. I forhold til Stina sine flyttinger kan vi ikke se at det er 
gjort systematiske analyser eller barnevernfaglige vurderinger av hva Stina hadde behov for 
og hva som var nødvendig for at et nytt tiltak skulle lykkes. Systematiske analyser, konkrete 
planer og evalueringer mangler. Det er et lederansvar å sikre at slike evalueringer og 
vurderinger gjøres. Dette er ikke dokumentert i Stina sin sak, og det fremkommer heller ikke 
gjennom intervjuene.  

Det er å forvente at barneverntjenesten gjør systematiske evalueringer og barnevernfaglige 
vurderinger når det skal velges nye hjem til et barn. Dette må til for at arbeidet skal kunne 
beskrives som forsvarlig.   

Barneverntjenesten har ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp om tiltakene hun var i til enhver tid ga 
et forsvarlig tilbud til Stina. De skulle gjort en vurdering av hvor tett det var nødvendig å følge 
opp, og laget en plan for evaluering av tiltakene. Spesielt etter at situasjonen eskalerte etter 
nyttår skulle de vært tettere på institusjonene, og vært en pådriver for å få utarbeidet en 
konkret oppfølgingsplan ved innflytting.  

Det er åpenbart at situasjonen har vært krevende for barneverntjenesten. Barneverntjenesten 
har hatt de beste intensjoner om å følge opp at Stina fikk forsvarlig tiltak og omsorg. Samtidig 
kan vi ikke se at barneverntjenesten foretok nødvendige grep for å gi Stina den beskyttelsen 
og stabiliteten hun hadde behov for.  

Tvangsbruk 
Begrepet tvang og plassering på «tvangsparagraf» 
Både ut fra dokumentasjon og intervjuer var det tydelig at det var en felles forståelse om at 
Stina «ikke tålte tvang». Denne vurderingen (påstanden) ble førende for barneverntjenestens 
arbeid, og den ble aldri utfordret. Oppfatningen kom fra hennes andre opphold på St. 
Hansgården i september/oktober 2016, da hun var plassert etter bvl. § 4-25 annet ledd, jf. § 4-
24. Institusjonen fattet vedtak om bevegelsesbegrensning etter rettighetsforskriften45 § 22 og
etter hvert mobilbegrensning etter § 16.

Slik Fylkesmannen leser erfaringene fra dette oppholdet, hadde Stina etter kort tid på § 4-25 
noen av sine beste uker der dette siste året. Hun fulgte i disse ukene opp både skole og 
fritidsinteresser. Hun har selv også i ettertid sagt at hun trengte disse rammene. I epost til 
barnverntjenesten 12.7.2017 sa hun blant annet dette om oppholdet: «Jeg gikk på skole hver 
dag i 4 uker og oppholdet var på slutten veldig bra». Selv om hun beskrev at det var 
belastende å være på § 4-25, fordi det gjorde at hun følte seg «stemplet», var det flere 

45 Forskrift av 15. november 2011 nr 1103 om rettigheter og bruk av tvang under opphold på barneverninstitusjoner 
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beskrivelser fra St.Hansgården på at vedtaket bidro til å redusere rømningstanker/-forsøk. Det 
er beskrevet i journalnotater fra oppholdet at «tankene kranglet med hverandre», men siden 
hun visste at tre stykker ville stoppe henne med det samme, rømte hun ikke. Dette bidro til at 
rømminger og episoder med utagering/tvang gikk ned. 

Hvilken forståelse aktørene la i begrepet tvang er uklart. Under intervjuene ble det opplyst at 
tvangsplassering av barn ikke hjalp, derfor ville det heller ikke være til hjelp for Stina. Andre 
har opplyst at Stina ikke tålte å bli satt grenser for og at barneverntjenesten derfor hele tiden 
måtte «følge henne» og hennes ønsker.  

Flere aktører46 har stilt spørsmål ved om det var mulig å gi Stina et forsvarlig tilbud med 
plassering etter bvl. § 4-12. Barneverntjenesten har likevel i det lengste valgt å følge jenta da 
hun så sterkt ikke ønsket å være på «tvang». Behandler i ABUP har støttet dette, og det 
fremgår av møtereferater at ABUP mente selvmordsfaren ville økt dersom jenta var på tvang 
og at det var uheldig for henne. ABUP rådet derfor samarbeidspartnerne til å følge jenta i 
størst mulig grad. Vi har forståelse for at det var vanskelig å utfordre en aktør som 
spesialisthelsetjenesten på dette, og det kan se ut som denne (tilsynelatende) enigheten av at 
hun ikke tålte tvang stoppet diskusjonene knyttet til dette.  

Barneverntjenestens egne, faglige vurderinger av om det var hensiktsmessig å fremme sak 
om plassering etter bvl. § 4-25 annet ledd, jf. § 4-24 på ett tidligere tidspunkt, ble ikke 
dokumentert. Eventuelt hvilke barnevernfaglige begrunnelser som forelå for å ikke fremme slik 
sak, eller hvorfor de valgte å trekke påbegynte saker, ble heller ikke dokumentert. 
Vi kan ikke vite om situasjonen hadde blitt annerledes dersom barneverntjenesten hadde 
benyttet tvangsparagraf i forhold til Stina. Vi finner imidlertid grunn til å presisere at det å være 
plassert på en tvangsparagraf ikke er en tillatelse til å utsette barn for unødvendig tvangsbruk. 
Lovhjemlene gir en mulighet til å beskytte barn og å sette de rammene som barnet trenger, 
men kun når det er nødvendig. Det er grunn til bekymring når barneverntjenesten ikke har tillit 
til, tror på eller benytter seg av sitt eget tiltaksapparat.  

Saksbehandlerne mente at Stina reagerte på selve begrepet tvang, herunder det å være 
plassert på en tvangsparagraf (uavhengig av det ble utøvd tvang etter rettighetsforskriften). 
Ikke på noe tidspunkt kan vi her se at barneverntjenesten har gjort en undersøkelse eller 
vurdert hvordan Stina sine uttrykk kunne forstås. Hva mente hun egentlig? Hvordan hadde 
hun det og hva var det hun desperat forsøkte å formidle? Hun hadde det vanskelig både da 
det var mulighet for å bruke tvang og da dette ikke var en mulighet. Spørsmål om det fantes 
andre forklaringsmodeller eller forståelser ble ikke stilt.  

Fylkesmannens gjennomgang av tvangsprotokollene viste at Stina utagerte kraftig i flere 
dager etter at hun hadde fått beskjeder som hadde gjort henne fortvilet, for eksempel beskjed 
om flyttinger, bruk av enetiltak eller bruk av tvangsparagraf. Det hadde også vært krevende 
samtaler enten med behandler i ABUP, med advokat eller politi i forkant av enkeltepisoder. 
Om dette var et konsistent mønster eller tilfeldigheter vet vi ikke med sikkerhet, men dette 

46 Bufetat, St.Hansgården, Fylkesmannen 
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burde vært utforsket nærmere. Dersom triggerne systematisk var registrert ville det også vært 
mulig å identifisere mulige / nødvendige tiltak som kunne iverksettes forebyggende.  

Tvangsprotokoller 
Barneverntjenesten skal i tråd med sitt oppfølgingsansvar for ungdommen, jf. bvl. § 4-16, følge 
med på eventuelt tvangsbruk som ungdommen utsettes for under opphold på institusjon47. 
Tvangsprotokollene ble ikke sendt fortløpende i kopi til barneverntjenesten. Det var 
kontaktpersonen i barneverntjenesten som hadde ansvaret for å gjennomgå disse og ta de 
opp til diskusjon ved behov. De tilsendte protokollene ble ikke gjennomgått uten opphold. 
Barneverntjenesten har ikke etterspurt hva institusjonen gjorde for å forebygge tvangsbruken 
og hvilke tiltak som ble gjort for å få redusert tvangsbruken. Barneverntjenesten har ikke 
vurdert om den samlede tvangsbruken har vært forsvarlig.  

For en jente, der tjenesten selv har definert at ungdommen «ikke tåler tvang», burde det vært 
instruks til institusjonen om at slike protokoller skulle vært sendt umiddelbart og de skulle vært 
gjennomgått uten opphold. Protokollene er en viktig informasjonskilde for å følge med på 
hvordan ungdommen har det, og for å kunne følge opp med besøk og samtaler.  

Oppsummert om tvangsbruk  
Fylkesmannen mener det skulle vært gjort grundigere barnevernfaglige vurderinger av om 
Stina hadde behov for de rammene bvl. § 4-25 kunne gi, og begrunnelsene for å ikke fremme 
sak eller trekke sak om § 4-24 skulle vært dokumentert. 
Da Stina bodde i NOS var hun utsatt for mye tvang. Barneverntjenesten burde fulgt 
fortløpende med på dette, og på hvordan institusjonen håndterte jenta. 

Samarbeid  
Fylkesmannen har vurdert om barneverntjenesten har oppfylt sin plikt til å samarbeide og 
medvirke til at barnets interesser blir ivaretatt også av andre offentlige organer, jf. § 3-2, 
herunder behovet for en individuell plan, jf. § 3-2 a48. 
Barneverntjenesten skal forsøke å få vedkommende sektor til å gjøre det som er nødvendig, 
men det er ikke meningen at barneverntjenesten selv skal overta noe av det ansvaret som 
hviler på andre sektorer49.  
Fylkesmannen har merket seg at det har vært mye samarbeid mellom aktuelle aktører i denne 
saken, både i form av samarbeidsmøter, ansvarsgruppemøter og mye telefonkontakt. Viljen til 
samarbeid rundt Stina synes å ha vært stor blant samtlige aktører. Det beskrives også at 
samtlige har hatt stor respekt for hverandres regelverk og rammer, og at alle stort sett har 
vært enige i samarbeidsmøtene.  
Etter Fylkesmannens vurdering er det ikke tydelig hva slags hensikt de ulike møter har hatt, 
«hvem sine» møter det har vært eller hvem som faktisk koordinerte saken. Ett og samme 
møte kan leses som et orienteringsmøte, drøftingsmøte, samarbeidsmøte, eller et møte der 
beslutninger ble tatt. Det er videre vanskelig å se hvem som faktisk tok avgjørelser. Det kan 

47 Se også Bufdir sitt kvalitetsmål nr 2, Prop. 106 L (2012-2013), pkt. 6.3 
48Se også Bufdir sitt kvalitetsmål nr. 4, Prop. 106 L (2012-2013), pkt. 6.3 
49 Ot.prp. nr. 44 (1991-92) pkt. 3.2. 
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utenfra se ut som den store enigheten og respekten for hverandres rammeverk kan ha 
kommet i veien for nødvendige diskusjoner og muligheten for å «utfordre» systemene.  
De ulike aktørene beskriver et samarbeid hvor det også var mulig å ta opp uenighet. I vår 
gjennomgang av saken har vi likevel ikke kunnet identifisere diskusjonstemaer eller uenighet, 
og det ble heller ikke i intervjuene med noen av aktørene gitt uttrykk for særlig grad av 
uenighet. Det er vanskelig å se om, og i tilfelle hvordan, samarbeidet ga kunnskap og ny 
forståelse av Stina sin situasjon. De etablerte sannhetene, for eksempel om hva og hvordan 
«man skulle gå med henne» og dette at hun «ikke tålte tvang», ble ikke utfordret. 
Fylkesmannen finner det underlig at det i en så kompleks sak ikke fremkommer større faglige 
uenigheter og drøftinger.  
I likhet med mange barn i barnevernet hadde Stina behov for bistand fra flere aktører, og det 
var barneverntjenestens ansvar å sørge for at samarbeidet fungerte slik at hennes behov ble 
ivaretatt, og på en slik måte at det fremsto samordnet og koordinert. Fylkesmannen kan ikke 
se at det tydelig fremgår hvem som var koordinatoren som skulle se til at planer ble utarbeidet, 
at de respektive aktører var kjent med disse, og som skulle følge opp og rapporterte. 
Barneverntjenesten skulle utarbeidet en individuell plan. Dette ble ikke gjort. De øvrige 
aktørene skulle gitt sine innspill til denne. Barneverntjenesten har heller ikke innhentet en 
skriftlig evaluering eller vurdering fra psykiatrien for å klarlegge hennes behov. Dette skulle de 
ha gjort.  
I arbeidet omkring Stina beskriver barneverntjenesten et tett samarbeid med blant annet 
psykisk helsevern.  Stina hadde flere akutte innleggelser i psykiatrien, men ble hver gang raskt 
utskrevet og det ble gitt tilbakemelding om at langvarig innleggelse ikke var aktuelt. Dels var 
begrunnelsen manglende lovhjemmel (for tilbakeholdelse mot hennes vilje), dels var 
begrunnelsen at det ikke var langtidsplasser og dels at det var faglig kontraindisert. Fra 
intervjuer ble det tydelig presentert fra barneverntjenesten en klar oppfatning av at Stina 
hadde behov for en lengre innleggelse og utredning fra psykiatrien. I dokumentasjonen ble 
spørsmålet reist flere ganger, og i beslutningsnotat av 10.3.2017 fremkommer det at «samtlige 
aktører som arbeider rundt henne var enige om at det beste tilbudet er innen psykiatrien, og at 
det er der hun burde vært innlagt over lang tid å få behandling».  
Det er forståelig at barneverntjenesten ikke søkte om innleggelse for henne da de fikk opplyst 
at det ikke fantes et slikt tilbud. Samtidig er det barneverntjenestens ansvar å sørge for at slik 
henvisning skjer selv når det ikke foreligger et tilbud hvis de virkelig mener at hun burde få det. 
Stina hadde ingen andre som kunne bistå henne i dette (hun ønsket også selv ved flere 
anledninger et opphold over lengre tid). Ved en henvisning/søknad ville det vært en mulighet 
for å klage på et avslag og Stina kunne fått prøvd sin rett til nødvendig helsehjelp. 
I arbeidet med Stina er det tydelig at barneverntjenesten strevde med å forstå hennes uttrykk 
og at det var behov for et tett samarbeid med psykiatrien.  

Oppsummert om samarbeid 
Fylkesmannen legger til grunn at Stina hadde behov for langvarige og koordinerte tjenester. 
Dersom det er nødvendig for å skape et helhetlig tilbud for barnet, og det foreligger samtykke, 
skal det utarbeides en individuell plan. Individuell plan foreligger ikke. Det er tvert om krysset 
av for «ikke aktuelt». Barneverntjenesten har heller ikke vurdert behovet for en slik plan. 
Fylkesmannen legger til grunn at det har vært mye kontakt mellom aktørene i saken. Vi kan 
imidlertid ikke se at dette har bidratt til å avklare de vanskelige, «uløselige» problemstillingene, 
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eller til det målrettede, langsiktige og systematiske arbeidet en slik sak krever. Vi stiller derfor 
spørsmålstegn ved kontaktpunktenes form, innhold og funksjon.  

Medvirkning 
Fylkesmannen har vurdert om barneverntjenesten har gitt Stina mulighet til å medvirke i egen 
sak, jf. bl.a. bvl. §§ 4-1 annet ledd, 6-3 og FNs barnekonvensjon art. 1250. 

Vi legger til grunn at barneverntjenesten har hatt løpende kontakt med Stina, og i hovedsak 
også jevnlig kontakt med de ulike hjem og institusjoner hvor Stina til enhver tid bodde 
(perioden i NOS Evje er her et unntak). En forutsetning for at kravet til medvirkning kan 
ivaretas er at barnet opplever en relasjon til barneverntjenesten hvor de har tillit nok til at de 
kan gi uttrykk for sine meninger og fortelle om sine opplevelser, også når dette er vanskelig. 
Medvirkning betyr ikke at barnet skal bestemme. Stina sier selv, i ettertid, at hun tidlig på 
høsten 2016 ikke hadde forutsetninger for å vite hva hun ville og at hun fikk bestemme alt for 
mye. Hun fikk for mye ansvar som hun ikke hadde mulighet for å håndtere. 

Etter vår vurdering sjekket man ikke ut om man var på samme kurs, jobbet mot samme mål, 
og om hennes behov ble dekket. Stina sine kontaktpersoner i barneverntjenesten har 
gjennomgående beskrevet mange samtaler og tett kontakt med Stina. En god relasjon er helt 
sentralt for å få til god og reell medvirkning. Fra barneverntjenesten er kontakten med Stina 
beskrevet som god, der de mente hun ga uttrykk for egne meninger og ønsker. Stina sier 
imidlertid selv at hun ikke opparbeidet tillit til noen i barneverntjenesten, og hun opplevde ikke 
at «hun ble sett». 

Etter hendelsen på Sørlandssenteret har Fylkesmannen møtt Stina for å få hennes versjon og 
opplevelse av hvordan hun bl.a. har fått medvirke og hun har senere også skrevet brev til oss. 
I brevet skriver hun blant annet: 
«Min historie hadde vært annerledes dersom jeg hadde blitt møtt på en mer forståelsesfull, 
omsorgsfull og forutsigbar måte. Det har vært et strevsomt år. Endelig har jeg nådd en slags 
endestasjon, selv om utfallet ble katastrofalt og usedvanlig fortvilende.» 

Dette er Stinas opplevelse av hvordan hun ble møtt av tjenestene. Vi har forståelse for at 
tjenestene kan være av en annen oppfatning av dette, særlig sett hen til den hyppige 
kontakten som har vært.  

Stina har gitt uttrykk for sine ønsker til barneverntjenesten fra hun rømte fra fosterhjemmet 
første gang. Hun har hele tiden vært tydelig på at hun ønsket å være «normal», og hennes 
eneste mål har vært å bo i en fosterfamilie. Hun mener at noen burde utforsket dette nærmere 
og funnet veien dit sammen med henne. Vi har ikke funnet at noen spurte henne hva som lå 
bak ønsket om å flytte hjem/i en familie, hva innholdet i det var, og om noe av dette kunne 
innfris på andre måter. Hun aksepterte også etterhvert institusjoner, med unntak av enetiltak. 
Helt konsekvent har Stina gitt uttrykk for at hun ikke ville klare å bo i enetiltak. Imidlertid var 
det dette hun fikk tilbud om, og hun flyttet fra ett enetiltak til nye enetiltak. 

50 Se også Bufdir sitt kvalitetsmål nr. 3, Prop. 106 L (2012-2013), pkt. 6.3 
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Motstanden mot å bo i enetiltak har Stina vært svært tydelig på i hele denne prosessen. Det 
har hun uttalt og begrunnet både muntlig og skriftlig. Hun har brukt kraftige uttrykk for å få 
frem sin mening, og for å få et botilbud hvor hun kunne være sammen med andre 
ungdommer. Etter alvorlige episoder, som kunne endt fatalt, har hun gitt uttrykk for at mye av 
«atferden» handlet om ønsket og behovet for et annet botiltak enn enetiltak. Selv om hun i ett 
møte har sagt at enetiltak var greit for en periode viste alt annet at hun hadde en enormt sterk 
motstand mot dette. I dagene etter det nevnte møtet hadde hun alvorlig selvmordsatferd, og 
hun var tydelig på at hun var desperat fordi hun mente barneverntjenesten ikke tok nok 
hensyn til hennes behov når de ville plassere henne i enetiltak. Da hun fikk melding om at hun 
ville bli flyttet til enetiltak på Evje mistet hun helt tilliten til barneverntjenesten og motsatte seg 
all kontakt med sine kontaktpersoner.  

Barnets synspunkter og meninger skal være med i vurderingene for å avgjøre om et tiltak er 
egnet og forsvarlig. Barneverntjenesten må i sin saksbehandling sørge for at barnets mening 
blir innhentet, og det skal fremgå hvordan barnets mening er vurdert og vektlagt. Dette betyr 
ikke at barnet har «vetorett» eller skulle få bestemme; barnets oppfatning er ett blant flere 
momenter som skal vurderes. Det er barneverntjenesten som har ansvar for å sikre barnets 
medvirkning.  

Det er ikke alltid mulig å oppfylle ønskene, og det kan være at man må ta beslutninger som 
går på tvers av barnets ønsker, til barnets beste. Slike beslutninger må da begrunnes og 
kommuniseres tydelig. 

Fra tverrfaglig samarbeidsmøte 29.9.16 siteres:  
«Gi henne all informasjon man kan gi og gjerne gjenta det flere ganger. Hun har godt 
forståelse for fagtermer på en overfladisk måte, men det betyr ikke at hun faktisk forstår 
betydningen av det. På grunn av dette kan det være viktig at vi prøver å bruke folkelige 
uttrykk».  

Man har altså tidlig i dette turbulente siste året sett at selv om Stinas verbale uttrykksform er 
god, er ikke dette ensbetydende med god forståelse for termene eller at man forstår det 
samme. Informasjonen må tilpasses alder og modenhet, og de forutsetningene brukeren 
forøvrig har for å forstå informasjonen og for å kunne ta kvalifiserte valg. Dette innebærer 
også å sjekke ut om informasjonen, og konsekvensene av valgene som gjøres, virkelig er 
forstått. Stinas evne til å forstå mottatt informasjon, og gjøre kvalifiserte valg er ikke 
problematisert senere i saken. Tvert om lar tjenestene seg blende av at hun er verbalt sterk og 
fremstår reflektert i samtaler. 

Vår vurdering er at Stina i hele denne prosessen fikk for mange valg, og fikk bestemme for 
mye. Ved å følge hennes valg har man tillagt henne et stort modenhetsnivå og mye ansvar. 
Det synes å ha vært en tanke om at dersom man bare fulgte henne ville den 
uhensiktsmessige atferden slutte. Vi har forståelse for at det kan være verdt å forsøke i en 
tidlig fase, men erfaringen viste raskt at dette ikke fungerte etter hensikt. Tvert om bidro dette 
til nye, belastende hendelser for Stina. De faglige begrunnelsene for hvorfor de rundt henne 
valgte å følge hennes ønsker burde også vært dokumentert. 
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Stinas klare motforestilling og begrunnelse mot enetiltak er ikke tatt hensyn til eller vurdert. 
Det fremkommer senest i epost av 12.7.2017 der Stina ga uttrykk for at hun ikke hadde det 
bra i NOS. Bufetat vektla Stinas motforestillinger mot enetiltak (og avdelingen på Evje) da de 
innstilte på avd. Toppen som tiltaksvalg i juli 2017, men barneverntjenesten har ikke vektlagt 
eller vurdert dette da de takket nei til avd. Toppen. 

Oppsummert om medvirkning 
Fylkesmannen ser at Stina opplevde å «aldri bli hørt», selv om barneverntjenesten beskriver 
at de hadde fokus på medvirkning. Barneverntjenesten har i liten grad utforsket hvilke behov 
som lå bak hennes ønsker, og om dette kunne løses på andre måter. Begrunnelsen for å 
velge andre tiltak, burde vært mye tydeligere kommunisert.  

Fylkesmannen legger til grunn at det er et brudd på kravet til medvirkning når 
barneverntjenesten ikke har begrunnet og forklart hvorfor de valgte tiltak som åpenbart var i 
strid med det Stina ønsket. Dersom det var slik at Stina sine ønsker ikke kunne ivaretas har 
barneverntjenesten en plikt til å forklare og begrunne dette. Det må beskrives hvilke andre 
argumenter som har vektet tyngre enn hennes uttalte ønske og hvorfor. 

Vi mener også det er et brudd på forsvarlig medvirkning når tjenestene har valgt å «følge 
jenta», uten å gjøre selvstendige barnevernfaglige vurderinger av hva som var hennes beste 
og uten å ta hensyn til hennes alder, modenhet og forutsetninger for å ta kvalifiserte valg. 
Stina ble gitt for mye ansvar uten at det ble tatt hensyn til hennes alder og modenhet. Hennes 
vansker knyttet til dette burde vært hensynstatt. 

Dokumentasjon 
Fylkesmannen har vurdert om barneverntjenesten har dokumentert sine vurderinger og 
avgjørelser i saken, jf. bvl. § 4-1. 
Fylkesmannen har merket seg at barneverntjenesten ikke alltid har dokumentert relevante 
vurderinger for alle tiltaksvalg og beslutninger som ble tatt. Det vises eksempelvis til 
manglende begrunnelse for barneverntjenesten sine vurderinger høsten 2016, i vurderingene 
av om Stina skulle få flytte tilbake til familiehjemmet eller ikke. Videre har ikke 
barneverntjenesten dokumentert om eller hvorfor de ønsket enetiltak, eller hvordan Stina sitt 
ønske ble vektet og vurdert og denne prosessen. 
Oppsummert om dokumentasjon 
Barneverntjenesten har ikke dokumentert alle relevante vurderinger og avgjørelser i saken. 

Styring og ledelse 
Fylkesmannens har vurdert om barneverntjenesten har en internkontroll som sikrer at de har 
utført sine oppgaver i denne saken i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov, jf. 
bvl. § 2-1 annet ledd, jf. internkontrollforskriften § 4. 
Kommunen skriver i sitt svarbrev til Fylkesmannen 9.1.2018, som kommentar til 
faktagrunnlaget: «Kommunen erkjenner at systematikken i analyse og kartlegging … skulle 
vært bedre.» Og videre: «Barneverntjenesten vil til slutt bemerke at saksforholdet har vært 
uvanlig komplekst og sammensatt. Det har vært svært mange hendelser rundt jenta med 
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vanskelige problemstillinger og avgjørelser som fortløpende skal tas ut fra barnets beste. Det 
har derfor vært vanskelig for kontaktpersoner til enhver tid å ha den fulle oversikt over hele 
«bildet» og historien til jenta, samt oppnå ønsket systematikk i arbeidet. Hennes situasjon 
skulle takles samtidig med alle andre lovpålagte oppgaver…»  

Det er et ledelsesansvar å sikre at tjenestene til enhver tid utføres i henhold til 
myndighetskravene. Ressurser er ikke et argument for å fravike dette. Det er tilsvarende et 
ledelsesansvar å prioritere mellom de lovpålagte oppgavene.  

Uten tilstrekkelig konkrete planer er det vanskelig å følge med, evaluere og iverksette 
korrigerende tiltak for å sikre forsvarlig drift. Det blir vanskelig for de ansatte å melde avvik, 
uten klare mål for hva som er uønskede hendelser. Slike meldinger vil kunne vært ett mål for 
om man var innenfor eller utenfor forsvarlighetsnormen.  

Det er heller ikke mulig å spore at ledelsen i barnevernet har etterspurt systematiske 
vurderinger og evalueringer av Stinas situasjon. Vi mener ledelsen burde etterlyst stoppunkter 
der man løftet blikket fra de akutte hendelsene og gjorde mer langsiktige veivalg. 
Fylkesmannen finner ikke at dette er gjort tross den alvorlige utviklingen i saken. Vi ser at det 
(lenge) var en tanke om fosterhjem fra jenta, men at de akutte hendelsene (og jentas ønsker) i 
stor grad har fått styre. 

I en så kompleks sak (se avsnitt over), når et barn har det så vanskelig som Stina hadde det, 
så er det rimelig å forvente særskilt aktivitet fra ledelsen, særlig når det gjelder å følge med på 
om det ble gjort gode nok vurderinger og effekt av tiltak. 

Oppsummert om styring og ledelse 
Oppsummert er det vår vurdering at ledelsen ikke har sikret at barneverntjenesten har foretatt 
grundige nok evalueringer og undersøkelser i forbindelse med valg av hjem og institusjoner for 
Stina. Det ble ikke gjort forsvarlige utredninger, oppfølging og evalueringer underveis i 
arbeidet for å sikre at hun til enhver tid fikk forsvarlige tjenester. Vurderinger som ble lagt til 
grunn for valg synes i for stor grad å være basert på ulike enkeltansattes synspunkter, eller 
etablerte «sannheter» som i liten grad ble utfordret, utforsket eller diskutert. Det vises her 
spesielt til at «jenta ikke tåler tvang»; at det ikke er «mulig» med langtidsopphold i psykisk 
helsevern, og en omforent oppfatning av at «man må gå med henne».  
Det er helt umulig å si om utfallet i denne saken ville vært annerledes dersom Stina hadde fått 
en annen oppfølging fra barneverntjenesten, men en alminnelig god barnevernfaglig praksis 
tilsier en annen systematikk og kontroll i arbeidet enn det vi her har sett. 
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2. Bufetat – konklusjoner og sentrale vurderinger

Konklusjon 

Etter Fylkesmannens vurdering har Bufetat levert forsvarlige tjenester i denne saken. 

Vi ber likevel Bufetat merke seg følgende forbedringspunkter for å sikre god praksis: 

1. Bufetat må på en bedre måte følge med på at leverandørene gir tjenester i
samsvar med det som er avtalt.

• De har ikke fulgt interne rutiner for oppfølging av private leverandører.
• Det er ikke gjort en konkret vurdering av hvor tett Bufetat burde fulgt opp tiltakene de

gjorde avtale med, eller laget en oppfølgingsplan i tråd med dette.
• Det er ikke undersøkt tilstrekkelig om NOS leverte tjenester i samsvar med det som var

avtalt, for eksempel knyttet til bemanning, opplæringstiltak og planer for det faglige
arbeidet.

2. Bufetat må i større grad dokumentere hvordan barnets mening er vurdert og
vektlagt når avgjørelser tas.

3. Bufetat må sikre at all viktig informasjon fortløpende dokumenteres, innhentes
og journalføres på en oversiktlig måte.

Sentrale vurderinger 
Vurderingene bygger på den dokumentasjon som foreligger, samt opplysninger fra intervjuene 
med ansatte og ledere i virksomheten.  

Fylkesmannens vurderinger er gjort på bakgrunn av de opplysningene som forelå på de 
aktuelle tidspunktene, ikke hva man i ettertid har fått kunnskap om. Vurderingene er altså gjort 
på bakgrunn av den informasjonen som aktørene på det aktuelle tidspunkt hadde eller med 
rimelighet burde forventes å ha. 

I tilsynssaken mor Bufetat har vi hatt særlig fokus på bistandsplikten, oppfølging av 
leverandørene, medvirkning og samarbeid. 

Bistandsplikten 
Fylkesmannen har vurdert om Bufetat har oppfylt sin plikt til å bistå kommunen med å 
fremskaffe et forsvarlig tilbud innen rimelig tid, jf. bvl. § 2-3 annet ledd, jf. § 1-4. 

Det er kommunen som har ansvaret for å beslutte hvilken type tiltak (fosterhjem eller 
institusjon) et barn har behov for og som gjennom utredningen av barnet har ansvaret for at 
det er et forsvarlig grunnlag for beslutningene. Dette innebærer at statlig barnevern ved 
utøvelsen av bistandsplikten skal bygge på kommunens vurderinger og faglige grunnlag. Det 
betyr likevel ikke at Bufetat skal bli rene utførere av kommunens bestillinger av tiltak. Som 
forvalter av det statlige tiltaksapparatet har statlig barnevern en særlig kompetanse. For at 
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bistandsplikten skal virke etter sitt formål, er det en forutsetning at det statlige barnevernet 
utøver et selvstendig faglig skjønn i dialog med kommunen.51 

Barneverntjenesten besitter kunnskap om barnet og barnets situasjon, og Bufetat skal i stor 
grad kunne bygge på denne informasjonen. De har imidlertid et selvstendig ansvar for å få 
saken godt nok opplyst, og har dermed ansvar for å etterspørre opplysninger dersom noe er 
uklart. 

Bufetat har vært tett på i denne saken ved at de har deltatt i og tatt initiativ til samarbeidsmøter 
og avklaringsmøter med og rundt Stina. I denne saken ser vi at Bufetat har vært involvert også 
i prosessen rundt hvorvidt institusjon eller fosterhjem var det riktige plasseringstiltaket for 
Stina. De har i ulike faser stilt spørsmål ved enkelte vurderinger/tiltaksvalg, for eksempel 
hvorfor barneverntjenesten ikke forsøkte å jobbe Stina tilbake til det første fosterhjemmet. 
Bufetat har likevel alltid funnet tiltak barneverntjenesten har bedt om, og innen rimelig tid, slik 
bistandsplikten krever.  

Oppfyllelse av bistandsplikten handler ikke bare om å skaffe til veie et tiltak på kommunens 
bestilling innen rimelig tid, det er også et krav at tiltaket skal være forsvarlig og egnet for det 
enkelte barn. 

For å finne forsvarlig og egnet tiltak må Bufetat ha kunnskap både om det enkelte barnets 
behov og situasjon, og om aktuelle tiltak. Deretter må det gjøres en konkret vurdering av 
hvorfor dette tiltaket er til dette barnets beste. Fordeler og ulemper ved valg av tiltak må 
avveies. Det må legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til barnets beste, jf. bvl. § 4-1.  

Det er beskrevet i samarbeidsmøter at det var stor enighet i valg av tiltak i denne saken. Det 
har vært fokus på å forsøke å «følge jenta» og tilby henne beredskapshjem/fosterhjem, samt 
unngå tvang. Spesialisthelsetjenesten har av Bufetat og andre aktører blitt oppfattet som en 
premissleverandør for dette, og når barneverntjenesten besluttet å opprettholde plassering 
etter bvl. § 4-12 måtte tiltaksvalg tas utfra det. I følge dokumentasjon og intervjuer kan det 
tyde på at det har vært noe mer faglig uenighet enn det som fremkommer av referat fra 
samarbeidsmøter. Bufetat skriver i sin rapport52 at det har vært utfordrende å fremskaffe 
forsvarlige tiltak innenfor de rammene kommunen har angitt, altså § 4-12 plasseringer. 

Bufetat har i forbindelse med rapporten til Bufdir hatt en intern gjennomgang av alle tiltaksvalg 
i saken og beskriver at de har gjort faglige vurderinger ved hvert tiltaksvalg, og at 
inntaksprosedyrer stort sett ble fulgt. Det ble gjennomført anbudsrunder ved alle flyttinger frem 
til NOS ble valgt som leverandør i mars 2017. Det ble gjort en felles vurdering av at man 
«ønsket at NOS skulle stå i utfordringene og skape kontinuitet for jenta», og det ble derfor ikke 
gjennomført anbudsrunder ved interne flyttinger i NOS.  

Da Stina flyttet inn i NOS første gang hadde hun flyttet 10 ganger siden bruddet i 
fosterhjemmet i august 2016. Vi støtter vurderingen rundt viktigheten av å få stabilisert henne. 
Samtidig var det ingen andre erfarne aktører på det tidspunktet som mente de kunne gi et 
forsvarlig tilbud til Stina. Dette er en sterk indikasjon på kompleksiteten i saken, og styrker 
betydningen av å gjøre en grundig forsvarlighetsvurdering – og også senere følge opp at 
leverandøren leverer i henhold til avtale, jf. avsnitt nedenfor. 

De faglige vurderingene knyttet til om tiltakene som ble tilbudt har vært forsvarlige eller var 
«faglig og materielt i stand» til å ivareta Stina bygger på tilbudene Bufetat v/NIT har fått fra 

51 Prop. 106 L (2012-2013) s. 12. 
52 Rapport til Bufdir datert 1.9.2017 
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ulike leverandører. Det er levert institusjonsplaner og redegjort fra leverandørene hvordan de 
skulle ivareta Stina på en forsvarlig måte.  

Sett i lys av arbeidet som er gjort i det landsomfattende tilsynet og rapporten som allerede 
foreligger fra Bufetat53 har Fylkesmannen ikke foretatt en grundigere gjennomgang av de 
enkelte tiltaksvalgene, men vi har merket oss noen forhold i denne prosessen vi finner grunn 
til for å kommentere. 

Det fremgår av dokumentasjon at Bufetat hadde god kjennskap til Stina, og hennes 
utfordringer er beskrevet. Vi bemerker imidlertid at hennes etniske og kulturelle tilknytning og 
utfordringer knyttet til dette ikke er beskrevet eller vurdert i henvisninger, planarbeid eller 
avtaleinngåelser. Hvorvidt det ville hatt en betydning for bestilling og valg av tiltak er vi usikre 
på, men det burde vært beskrevet og tatt med i vurderingen, da hennes fremmedkulturelle 
tilknytning også var en del av hennes utfordringsbilde. 

Det er vanskelig å få klarhet i hvem som avgjorde at enetiltak var nødvendig. Bufetat sier det 
var bestillingen fra barneverntjenesten, mens barneverntjenesten sier at det var dette de fikk 
tilbud om fra Bufetat. Drøftingene knyttet til dette er i liten grad dokumentert. Enetiltak er en 
sterk inngripen i et barns liv. Fylkesmannen har forståelse for at dette enkelte ganger er den 
beste løsningen, men da er det viktig at det blir gjort grundige faglige vurderinger rundt dette. 
Spesielt i en sak som dette da Stina selv hadde så sterk motstand mot dette. Se nærmere om 
dette i avsnittet om medvirkning. 

Fylkesmannen stiller spørsmål ved om det var forsvarlig å flytte Stina til et beredskapshjem på 
et gitt tidspunkt da det hadde vært mange alvorlige hendelser. Som tidligere anført er det 
barneverntjenesten som til syvende og sist avgjør om det skal søkes etter 
beredskapshjem/fosterhjem eller institusjon, og også de som avgjør plasseringsparagraf. 
Samtidig mener Fylkesmannen at Bufetats barnevernfaglige vurderinger og eventuelle 
uenigheter burde kommet tydelig frem i dialogen med kommunen, spesielt i en så kompleks 
sak der de i utgangspunktet var tett på.  

Da barneverntjenesten besluttet å fremme sak etter bvl. § 4-25 annet ledd, jf. § 4-24 ble saken 
sendt over til Nasjonalt Inntaksteam (NIT). NIT og Bufetat vurderte at Agder behandling 
ungdom, avd. Toppen var det mest egnede tilbudet, og det begrunnes faglig. Her ble det blant 
annet tatt hensyn til Stinas sterke ønske om å ikke bo i enetiltak, det ble beskrevet på en god 
måte hvordan institusjonen skulle ivareta henne både med hensyn til boligutforming, 
personalets kompetanse og faglig tilnærming. Det ble også bemerket at hun selv hadde gitt 
uttrykk for at tiltaket hun var i ikke klarte å ivareta henne på en god nok måte. Bufetat beskrev 
usikkerhet rundt hvorvidt personalgruppa i NOS var samstemte nok til å tilby gode rutiner og 
stabilitet. Da kommunen likevel ønsket NOS videre, endret Bufetat sin innstilling uten at dette 
ble problematisert. Det er Bufetat som har kompetanse når det gjelder det faglige innholdet i 
tiltakene, og som skal ta stilling til hva som er til det konkrete barnets beste, og her mener vi 
Bufetat burde utfordret kommunen hvis de (slik det kan se ut) mente Toppen var et bedre 
tiltaksvalg.  

Oppsummert: Bufetat har etter Fylkesmannens vurdering oppfylt den delen av bistandsplikten 
som går på å gi tiltak i henhold til barneverntjenestens bestilling og til rett tid. Bufetat har gjort 
faglige vurderinger ved de ulike tiltaksvalg.  

53 Rapport av 1.9.2017 fra Bufetat til Bufdir 
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Fylkesmannen mener imidlertid at Bufetat i større grad burde utfordret kommunens 
begrunnelser ved tiltaksvalgene som nevnt over. Bufetat burde også nøye vurdert enetiltak 
opp mot Stinas motforestillinger mot enetiltak og gjentatte ønske om å være sammen med 
andre ungdommer / være «vanlig». Ovennevnte punkter har etter Fylkesmannens vurdering 
ikke vært i samsvar med god praksis. 

Sikre forsvarlig tilbud – oppfølging av leverandør 
Fylkesmannen har vurdert om Bufetat har sikret at tiltakene har tilfredsstilt de formelle kravene 
og at tiltakene har vært drevet forsvarlig og levert en tjeneste i henhold til avtalen.  

Bufetat på regionalt nivå har ansvar for ansvar for etterfølgende kontroll av om institusjonen 
drives i henhold til lovkravene54. Inntakskontoret lokalt har et oppfølgingsansvar for 
plasseringene.  

Formålet med Bufetats kontroll/oppfølging av tiltakene er å se til at private og kommunale 
institusjoner som skal ivareta ansvaret for barn som plasseres utenfor hjemmet med hjemmel i 
barnevernloven, har forutsetninger for utøvelse av dette ansvaret slik at barn og unge som 
plasseres i institusjonen får forsvarlig omsorg og behandling55.  

Bufetat har utarbeidet rutiner for oppfølging av plasseringer i private institusjoner og i 
fosterhjem tilknyttet private tiltak. Videre har de utarbeidet rutine for ettersyn/kontroll av om 
tjenester leveres i henhold til avtale. Begge rutinene er relativt nye og ikke fullt ut implementert 
i praksis.  

Bufetat har et system med etterfølgende kontroller av institusjoner, i tillegg til at de skal følge 
opp med besøk i tiltaket og innkalle til evalueringsmøter. Hyppighet og omfang av Bufetats 
kontroll må vurderes ut fra den konkrete plasseringen, og det står spesifisert i 
rutinebeskrivelsen at disse skal bidra til en «særskilt oppfølging av de mest risikofylte 
plasseringene». Vi har her vurdert Bufetats oppfølgingsansvar (både på regional og lokalt 
nivå) spesielt knyttet til den siste perioden da Stina flyttet inn i NOS. 

I en sak som dette, med en så dramatisk negativ utvikling på kort tid, og med kun en 
leverandør av tiltak siste tiden, mener Fylkesmannen at det burde vært fulgt ekstra godt med. 

Enetiltak er i seg selv en spesiell sterk inngripen i et barns liv, og for Stina var det uten tvil en 
sterk belastning. Dette krevde en ekstra oppmerksomhet på å sikre god ivaretakelse og 
respektfull omsorg og behandling fra alle ansvarlige. Det er også en risikofaktor at 
enetiltakene ble etablert på svært kort tid, noe som skapte ekstra utfordringer knyttet til å få 
inn tilstrekkelig kompetanse til å sikre forsvarlig omsorg og behandling. I denne saken har det 
vært 16 flyttinger som Bufetat har vært involvert i. Dette tilsier at Bufetat burde vært tettere på, 
spesielt etter at det ble bestemt at hun skulle være plassert i NOS uansett.  

NOS sin beskrivelse av tilbudet var svært generell når det gjaldt tilnærming og metodikk, og 
det måtte kunne forventes at tiltaket raskt utarbeidet en mer konkret, individuell 
miljøterapeutisk plan for Stina, og en plan for tett, systematisk veiledning av de ansatte. Da 
Stina flyttet til Evje hadde NOS kjent henne i nesten 3 måneder, og tiltakene burde vært på 
plass ved innflytting. Det er et krav om at det i institusjoner skal være minst halvparten med 

54 Forskrift av 27. oktober 2003 om godkjenning av private og kommunale institusjoner som skal benyttes for barn som plasseres utenfor 
hjemmet med hjemmel i barnevernloven 
55 Godkjenningsforskriften § 1 
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høyskoleutdanning56. I forhold til ei jente med Stinas problemer og sterke uttrykk burde den 
andelen etter vår vurdering ha vært høyere, og det burde også vært vurdert om det var behov 
for personell med helsefaglig utdanning. Det fremgår også av tidligere anbudsrunde at det var 
ønskelig med en viss andel kvinnelige ansatte, dette oppga Stina selv også som viktig.  

Det er Bufetats ansvar å påse at institusjonen leverer blant annet på overnevnte punkter. 
Besøk etter en uke som en del av Bufetats egen rutine ble ikke fulgt opp i noen av NOS-
institusjoner hvor Stina bodde. Da hun flyttet til Evje, som var en ny institusjon, var Bufetat på 
besøk etter fem uker. Det ble da påpekt, etter vårt syn, alvorlige mangler ved boligen og 
bekymring knyttet til tiltaket. Boligen fremsto ikke som et hjem, det var tre ufaglærte57 menn på 
jobb, de ansatte fremsto som «nølende til det de jobbet med». Bufetat stilte spørsmål ved 
kommunikasjon mellom ledelse og personal, mellom team og til faglig tilnærming. Det er 
journalført «Stor bekymring knyttet til dette».  

En annen indikasjon på om institusjonen klarer å gi rett hjelp er tvangsbruk. I dette ligger 
opplæring av ansatte, hvordan institusjonene systematisk jobber med å forebygge slike 
hendelser, og hvordan tvangshendelser håndteres akutt og etterpå. Både barneverntjenesten, 
Bufetat og Fylkesmannen har et ansvar for å følge med på at barn ikke utsettes for 
unødvendig og ulovlig tvang. Stina beskriver selv at hun opplevde at det var mye tvang, 
spesielt i NOS. Ved tiltaksvalg (for eksempel ved interne flyttinger i NOS) burde tvangsbruk 
vært vurdert og kommentert. 

Etter 16 flyttinger på under ett år var det kritisk nødvendig at alle satt inn alt av ressurser for at 
flytting nummer 17 skulle lykkes. Mange flyttinger er uheldig for alle barn, og for Stina var det 
spesielt skadelig. NOS ble valgt som leverandør og planen var at de skulle gi Stina et 
langsiktig tilbud, og det var det de leverte anbud på. Fylkesmannen har gjennom tilsyn med 
NOS avdekket alvorlige avvik (lovbrudd), og vi mener at NOS ikke ga Stina forsvarlig omsorg 
og behandling. Flere av forholdene dette bygget på kunne Bufetat ha avdekket ved hyppigere 
og tettere oppfølging av institusjonen. Et eksempel er kravet til bemanning og kompetanse. 
Her er det ikke nok å se til at grunnbemanningen er tilstrekkelig beskrevet i avtalen, det må 
også påses at det i praksis er forsvarlig bemanning på alle vaktlag58. Det er beskrevet at «de 
fleste» ansatte på Institusjonen på Evje kjente Stina, og kontinuiteten i forhold til de ansatte 
var en faktor for å velge NOS. I praksis var det 3 av 14 ansatte som fulgte med fra tidligere 
bolig da hun flyttet til Evje. NOS burde meldt fra at det av ulike årsaker ble vesentlige 
endringer i bemanningsplanene, men hadde Bufetat vært tettere på hadde det blitt avdekket. 
Ikke alle ansatte hadde fått nødvendig opplæring i for eksempel rettighetsforskriften, eller fått 
tilstrekkelig informasjon om hvordan Stina best kunne ivaretas. En mer systematisk 
gjennomgang av tvangsprotokollene ville vist at institusjonen ikke brukte disse i 
forbedringsøyemed som forutsatt. Det manglet konkrete planer for hvordan de skulle jobbe 
faglig og miljøterapeutisk, og det var ikke satt i gang nødvendig veiledning av de ansatte. Det 
hadde vært enkelt å sjekke ut om de ansatte hadde deltatt på opplæring og veiledning som 
forutsatt, og om nødvendige planer og tiltak var på plass. Siste flyttingen 2.6.2017 var den 17. 
på under ett år, og det skulle tilsi ekstra aktsomhet for at Stina skulle oppleve seg velkommen 
til et hjem, der alt var godt forberedt og tilrettelagt.   

Oppsummert: Det er ikke gjort en konkret vurdering av hvor tett Bufetat burde fulgt opp 
tiltakene de gjorde avtale med, eller laget en oppfølgingsplan i tråd med dette. Etter vår 

56 Brev fra direktoratet av 20. februar 2007, presisert i brev fra Bufdir datert 14.11.2014 
57 Dette fremkommer av vaktlister, Bufetat undersøkte det ikke 
58 Brev fra Bufdir av 14.11.2014 
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vurdering er det ikke undersøkt tilstrekkelig om leverandør leverte tjenester i samsvar med det 
som var avtalt. Det burde vært fulgt med på viktige forhold som bemanning, opplæringstiltak 
og planer for det faglige. 

Medvirkning 
Fylkesmannen har vurdert om Stinas rett til medvirkning har vært oppfylt, jf. bl.a. bvl. § 4-1 
annet ledd og § 6-3.  

Motstanden mot å bo i enetiltak har Stina vært tydelig på i hele denne prosessen, det har hun 
uttalt både muntlig og skriftlig, og hun har etter alvorlige episoder gitt uttrykk for at mye av 
«atferden» handlet om ønsket og behovet for et annet botiltak enn enetiltak. Selv om hun i ett 
møte har sagt at enetiltak var greit for en periode viste alt annet at hun hadde en enormt sterk 
motstand mot det. I dagene etter det nevnte møtet viste hun mye fortvilelse og ga uttrykk for at 
hun mente barneverntjenesten ikke tok nok hensyn til hennes behov når de ville plassere 
henne i enetiltak. Aller helst ønsket hun å bo i en familie, men da det ikke var mulig for henne 
var det avgjørende viktig for henne å bo i fellesskap med andre ungdommer. 

Barnets synspunkter og meninger skal være med i vurderingene for å avgjøre om tiltaket er 
egnet, og Bufetat må vise hvordan dette er tatt inn og vektlagt. Barnets mening skal 
vektlegges ut fra modenhet og alder. Bufetat må gjøre faglige vurderinger av forsvarlighet, 
som sammen med barnets beste er de førende prinsippene.  

Stinas synspunkter skulle vært en del av denne vurderingen ved de ulike tiltaksvalgene. Dette 
betyr ikke at hun har «vetorett» eller skal få bestemme; barnets oppfatning er ett blant flere 
momenter som skal vurderes. Det er barneverntjenesten som har ansvar for å sikre barnets 
medvirkning og for å formidle barnets synspunkter til Bufetat. Bufetat behøver ikke selv 
snakke med barnet, men må skaffe seg kjennskap til hva som er barnets synspunkter. Det er 
beskrevet at både Bufetat og barneverntjenesten hadde flere samtaler med Stina, og hennes 
syn på situasjonen og ønsker fremkommer i dokumentasjonen. Hun har også levert skriftlige 
innspill. Det fremkommer imidlertid lite drøftinger av hvordan hennes synspunkter ble vurdert 
og vektlagt i søknader og valg av tiltak, og dette gjelder især ved valg av enetiltak.  

Etter Fylkesmannens vurdering er spørsmålet om og hvordan Stina har fått medvirke i denne 
saken motsetningsfylt. På den ene siden har det vært tilsynelatende stor enighet om at man 
bør «følge jenta», og hun er ved flere anledninger ble møtt på sitt ønske om å flytte til en 
«alminnelig familie» uten at det ble gjort en grundig faglig vurdering av om det var det rette 
tiltaket for henne på de ulike tidspunktene. På den annen side var hennes klare 
motforestillinger mot enetiltak og begrunnelse for dette utover våren 2017 ikke hensyntatt eller 
vektet/vurdert. Bufetat la vekt på hennes mening da de innstilte på avd. Toppen som 
tiltaksvalg i juli 2017, men det ble ikke vektlagt eller vurdert da de endret innstilling dagen 
etter.  

Stina sier selv, i ettertid, at hun tidlig på høsten 2016 ikke hadde forutsetninger for å vite hva 
hun ville og at hun fikk bestemme alt for mye. 

Det fremkommer at Stina har gitt uttrykk for at hun ikke hadde det bra i NOS, jf. innstilling på 
avd. Toppen som nytt tiltak. Det fremkommer ikke at dette ble utforsket nærmere eller tatt med 
i vurdering av om de ga henne et forsvarlig tilbud. 

Oppsummert: Bufetat har lagt til rette for at Stina har fått sagt sin mening i forbindelse med 
tiltaksvalg og flyttinger, men det fremkommer ikke hvordan hennes synspunkter ble tatt med i 
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vurderingen når det gjaldt valg av institusjon. Bufetat må dokumentere hvordan barnets 
mening er vurdert og vektlagt når avgjørelser tas. 

Dokumentasjon  
Fylkesmannen har vurdert om Bufetat har overholdt plikten til forsvarlig dokumentasjon, jf. bvl. 
§ 1-4.

Dokumentasjonen i Bufetat fremstår som vanskelig tilgjengelig for tilsynet. En del vurderinger 
og konklusjoner ble gjort i samarbeidsmøter som det ikke alltid gjenfinnes referater fra. Dette 
er en svakhet Bufetat er kjent med, og som også er påpekt i rapport etter landsomfattende 
tilsyn 2017. Bufetat har gjennom sin interne gjennomgang59 avdekket mangler i 
dokumentasjon av vurderinger underveis. Dette skyldes i noen grad at en del avklaringer, 
vurderinger og konklusjoner ble tatt i ulike samarbeidsfora, og referat fra disse forelå ikke før 
på et senere tidspunkt i prosessen (eller mangler helt). Mangler i, eller vanskelig tilgjengelig 
dokumentasjon gjør det vanskeligere å vurdere om det til enhver tid ble foretatt en forsvarlig 
saksbehandling og om alle sentrale hensyn ble vurdert og ivaretatt. Samtidig ser vi at 
hoveddokumentene i forbindelse med anbudsrunder, vurderinger/innstillinger og 
avtaleinngåelser inneholder det vesentligste av viktig informasjon, med unntak av påpekte 
mangler knyttet til Stinas medvirkning og kulturelle utfordringer.  

Oppsummert: Bufetat har et forbedringspotensial i å sikre at all viktig informasjon fortløpende 
dokumenteres, innhentes og journalføres på en oversiktlig måte. Som nevnt i punktet over bør 
de også bli bedre på å dokumentere hvordan barnets mening er vurdert når avgjørelser tas. 

Samarbeid med øvrige instanser 
Fylkesmannen har vurdert om Bufetat har samarbeidet med øvrige aktører, samt medvirket til 
at Stinas interesser har blitt ivaretatt også av andre offentlige organer, jf. bvl. § 3-2.  

Fylkesmannen har merket seg at det har vært mye samarbeid mellom aktuelle aktører i denne 
saken, både i form av samarbeidsmøter, ansvarsgruppemøter og mye telefonkontakt. Bufetat 
fremstår som en pådriver til å innkalle til møter og prøve å finne løsninger i saken. Viljen til 
samarbeid rundt Stina har vært stor blant samtlige aktører.  

Bufetat skriver selv60at de ulike aktørene sine roller og ansvar har vært utydelige i denne 
saken. Fylkesmannens vurdering er at det ikke er tydelig hva slags hensikt de ulike møtene 
har hatt, «hvem sine» møter det har vært eller hvem som faktisk koordinerte saken. Det er 
videre vanskelig å se hvem som faktisk tok avgjørelser. Det kan utenfra se ut som den store 
enigheten og respekten for hverandres rammeverk kan ha kommet i veien for nødvendige 
diskusjoner og muligheten for å «utfordre» systemene. Bufetat har ved flere anledninger i ulike 
samarbeidsmøter løftet problemstillingen knyttet til at det er behov for mer bistand fra psykisk 
helsevern i denne saken, men blitt møtt med at det ikke var plass eller at 
spesialisthelsetjenesten mente det ikke var hensiktsmessig, og diskusjonen stoppet der. Et 
annet eksempel er tvangen Stina angivelig ikke «tålte» som ikke ble utfordret. Etter vår 
vurdering var det andre enn Bufetat som hadde et hovedansvar for å ta dette videre, men 

59 Rapport til Bufdir datert 1.9.2017 
60 Rapport til Bufdir datert 1.9.2017 
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dette viser hvordan «enigheten» kan ha bidratt til å synliggjøre begrensninger fremfor 
mulighetsrommet. 

Bufetat skriver i sin rapport20 at det har vært flere stoppunkter der «blikket har blitt løftet fra de 
akutte hendelsene» og langsiktige veivalg har blitt tatt. Fylkesmannen kjenner ikke dette igjen 
når vi har gjennomgått dokumentasjonene og hendelsene. Vi ser at det har vært en langsiktig 
plan om fosterhjem fra jenta, men underveis har det vært mange endringer som ikke bærer 
preg av langsiktighet eller planmessighet, men tvert om av at det akutte (og jentas ønsker) i 
stor grad har fått styre.  

I denne saken burde jenta hatt en individuell plan. Bufetat burde vært en pådriver for å få det 
på plass, selv om det er helt klart at andre aktører har hatt et større ansvar knyttet til dette. 

Oppsummert: Etter vår vurdering har Bufetat overholdt sin plikt til å samarbeide med andre 
aktører i denne saken. Planmessigheten og rolleavklaring i samarbeidet kunne imidlertid vært 
bedre. 
 
 
Styring og ledelse 
Leder for Bufetat Inntak har i hele denne prosessen vært tett på i denne konkrete saken og 
samarbeidet med saksbehandlere internt, og eksternt. Ledelsen ved regionkontoret har også 
vært orientert om saken. 

Det er gjort en grundig vurdering av Bufetats styringssystem og interkontroll i det 
landsomfattende tilsynet i 2017, og vi viser til tilsynsrapport fra denne for ytterligere 
opplysninger. 
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3. Næromsorg Sør (NOS) – konklusjoner og sentrale vurderinger 
 
 

Konklusjoner 

Fylkesmannen har etter en samlet vurdering konkludert med følgende lovbrudd etter tilsyn 
med NOS: 
 
1. NOS har ikke gitt Stina forsvarlig omsorg og behandling 
 
Dette bygger på følgende funn:  

• NOS har ikke sørget for at alle ansatte hadde tilstrekkelig kompetanse eller kunnskap 
til å ivareta Stina på en god nok måte 

• NOS hadde ikke tilstrekkelig fokus på at institusjonen fremsto som et hjem 
• NOS har ikke sørget for forsvarlig bemanning til enhver tid 
• Det ble ikke laget en konkret plan for det faglige (miljøterapeutiske) arbeidet rundt 

Stina 
• Det ble ikke laget en konkret plan for hvordan NOS skulle ivareta Stinas psykiske 

helseutfordringer. Stina ble nektet helsehjelp uten vurdering av kompetent personell, 
og vesentlige opplysninger knyttet til hennes psykiske helsetilstand ble ikke 
videreformidlet til helsetjenestene.  

• Det ble ikke gjort/dokumentert nødvendige faglige vurderinger knyttet til viktige 
avgjørelser, som f.eks. å nekte henne helsehjelp, gi oppslipp fra 
bevegelsesbegrensningsvedtak m.v. 

• NOS har ikke fulgt opp tvangsbruk på en systematisk måte, jf. lovbrudd 2 og funn 
knyttet til dette.  
 

 
2. NOS har ikke fulgt opp tvangsbruken slik rettighetsforskriften angir  
 
Dette bygger på følgende funn: 

• Det ble ikke gjennomført forebyggende samtaler med Stina om hva hun tenkte var 
viktig for å unngå tvang. Det ble ikke systematisk kartlagt og nedtegnet hva som var 
triggere og hvordan hun best kunne møtes i ulike situasjoner 

• Det ble ikke gjort en konkret analyse etter hver hendelse som har ført til 
tvangsinngripen  

• Protokollene/hendelsene ble ikke alltid gjennomgått sammen med Stina 
• Institusjonen hadde montert bevegelsessensor utenfor Stinas rom uten å informere 

henne  
• Det er ikke sikret at alle ansatte hadde tilstrekkelig kunnskap om rettighetsforskriften 

og verktøy knyttet til terapeutisk mestring av vold 
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Sentrale vurderinger 
Vurderingene bygger på den dokumentasjon som foreligger, samt opplysninger fra intervjuer 
med ansatte og ledere i virksomhetene. 
Fylkesmannens vurderinger er gjort på bakgrunn av de opplysningene som forelå på det 
tidspunkt veivalg ble tatt og beslutninger ble tatt, ikke hva man i ettertid har fått av kunnskap 
om. Vurderingene er altså gjort på bakgrunn av den informasjonen som aktørene på det 
aktuelle tidspunktet hadde, eller med rimelighet burde forventes å ha.  

I denne tilsynssaken har vi hatt særlig fokus på forsvarlig omsorg og behandling. Vi har 
herunder også sett på tvangsbruken, og Stinas medvirkning. Videre har vi sett på samarbeidet 
med aktuelle aktører. Vi har hatt hovedfokus på perioden hvor Stina bodde på Evje. 

3.2.1. Forsvarlig omsorg og behandling  
Fylkesmannen har vurdert om NOS har gitt Stina forsvarlig omsorg og behandling, jf. bvl. § 1-
4 og § 5-9, jf. rettighetsforskriften §§ 1 og 8 og bvl. § 5-10, jf. kvalitet- og 
internkontrollforskriften §§ 3, 5 og 7. 

Med behandling mener vi her både behandling i institusjonen og fra helsetjenestene. Det kan 
være problematisk å skille hva som er omsorg og hva som er behandling i en institusjon. Vi 
har derfor sett på hvordan Stinas helhetlige behov er ivaretatt. 

Forsvarlig omsorg må være knyttet opp mot det enkelte barn og dennes særskilte behov og 
utfordringer. Institusjonen skal blant annet tilrettelegge for at barnet opplever trygghet og god 
utvikling, stabil og god voksenkontakt, mestring, respekt og toleranse, samt medvirkning. 

Fylkesmannen har i denne saken ikke sett på alle kriteriene for forsvarlig omsorg. Vi har 
gjennom dokumentasjon og intervjuer blitt oppmerksomme på noen forhold ved institusjonens 
utøvelse av omsorg for jenta som vi vil kommentere i det følgende. 

Flytting til Evje 
Stina flyttet til en avdeling på Evje, mot sin vilje, 2.6.2017. Institusjonen var forberedt på å ta 
imot jenta, i den forstand at det var iverksatt sikkerhetstiltak og laget handlingsrekker for å 
ivareta hennes og ansattes sikkerhet. Stina ønsket ikke å flytte til Evje, hun ønsket ikke å 
være i enetiltak og hun ønsket ikke å være på tvang. Til tross for at NOS var forespeilet at 
dette skulle bli en lengre plassering var huset ikke klargjort som et hjem. Hjemmekoselig 
atmosfære og hyggelige omgivelser bidrar til å redusere stress, og ungdom vi har snakket 
med i forkant av tilsynet understreket viktigheten av førsteinntrykket og det å føle at man 
kommer til et hjem. Det er positivt at hun skulle få mulighet til å innrede sitt eget rom, men det 
burde vært klargjort i en viss grad for å ønske henne velkommen. At huset fremdeles ikke 
fremsto som et hjem da Bufetat og barneverntjenesten kom på besøk fem uker etter innflytting 
viser etter vår vurdering manglende forståelse av hvilken betydning dette har. Stina skriver i 
brev til Fylkesmannen at hun følte seg som ei jente ingen ville ha. «Ei jente på anbud». En 
barneverninstitusjon skal ikke bare være et oppholdssted. Det skal være et hjem.  

Fylkesmannen anser det som kritikkverdig at avdelingen ikke var tilstrekkelig tilrettelagt for 
Stina ved innflytting. 

Kjennskap til jenta 
Stina hadde vært utsatt for alvorlig omsorgssvikt, blant annet ved at familien har vært utsatt for 
utsatt fra vold fra far. Barn som har opplevd komplekse traumer strever med sosial 
kompetanse, og de strever med selvfølelse og tillit til omverdenen.  
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For at institusjonen skal være i stand til å gi det enkelte barn omsorg ut i fra det som er til dette 
barnets beste, må kunnskaper om barnet ligge til grunn. Det er nødvendig at alle ansatte går 
inn i oppgaven med stor ydmykhet og respekt for det enkelte barns individuelle behov.  
 
Det var et informasjonsmøte i forkant av flyttingen. I dette møte ble det også gitt veiledning av 
psykolog. Veiledningen var av generell karakter da psykologen ikke kjente Stina. Ikke alle 
ansatte i teamene som skulle jobbe med henne deltok på informasjonsmøte og veiledning i 
forkant av innflytting. Personalet ble av ledelsen oppfordret til å lese seg opp på Stina i 
foreliggende dokumentasjon. Denne dokumentasjon sa lite om hvordan man best skulle 
ivareta jenta. Det ble planlagt at avdelingsleder skulle få veiledning av psykolog for så å 
videreføre dette til personalet. Det har ikke vært gitt veiledning fra ABUP og behandlere som 
kjente jenta der. Det var kritisk viktig å få til en god overgang og en best mulig start i nytt tiltak. 
Tiltak for å sikre god kjennskap til Stina, og veiledning på hvordan hun best kunne ivaretas 
burde etter Fylkesmannens vurdering vært på plass ved innflytting. 
 
Ovennevnte indikerer at ikke alle ansatte hadde tilstrekkelige informasjon om jenta eller 
veiledning i forhold til hvordan de best kunne møte henne. 
 
Stabil og god voksenkontakt 
Gode relasjoner er av stor betydning for opplevd trygghet og trivsel i institusjon61. Barn og 
unge med barnevernerfaring har de senere årene gitt uttrykk for at de ønsker seg mer varme 
og kjærlighet og at de ønsker å bli møtt med vennlighet og samarbeid, samt med respekt for at 
de ønsker seg et mest mulig normalt liv. Stina skriver selv til Fylkesmannen i mai 2017: «Jeg 
savner en god og kjærlig voksenkontakt». 
 
Stina opplevde ikke å bli møtt på en slik måte. Tvert om beskriver hun en sterk følelse av 
avmakt og undertrykkelse. Det er utfordrende å få en hverdag i et enetiltak til å fremstå som et 
normalt liv, med tre voksne (hovedsakelig menn) som til enhver tid passer på. Stina selv 
beskriver at hun ikke hadde noen voksne i institusjonene som hun stolte på og følte tillit til. 
Hun opplevde å bli overlatt mye til seg selv og satt mye alene på rommet.  
 
Dette er en vanskelig balansegang – på den ene siden å respektere retten til et privatliv, og på 
den andre siden vise omsorg og interesse for å forstå hvordan hun har det. Barn og unge som 
har vært utsatt for omsorgssvikt slik Stina hadde, vil kunne ha store utfordringer med å stole 
på og gi tillit til ansatte ved en barneverninstitusjon. Det er derfor ekstra viktig at de har 
omsorgspersoner/ansatte som er sensitive og forstår hva som trygger og hva som stresser 
barnet.  
Stina beskriver selv, og vi ser også i dokumentasjonen, at de voksne rundt henne i liten grad 
etterspurte hvordan hun egentlig hadde det, eller prøvde å utforske årsaken til de sterke 
uttrykkene hennes. Da hun avviste personalet lot de henne som oftest være i fred, og hun 
tilbrakte mye tid alene.  
 
Fylkesmannen har forståelse for at det kan ta tid å bygge opp en stabil og god kontakt mellom 
personalet og ungdommen. I dette tilfellet kan det ha vært ekstra utfordrende, sett hen til alle 
bruddene Stina hadde opplevd det siste året og at hun hadde sterke motforestillinger mot å 
være der. Vi ser at flere av de ansatte var ivaretagende overfor Stina og forsøkte å trøste 
henne når hun hadde det vanskelig. Uavhengig av om de ansatte vurderte 
selvmordsforsøkene som reelle eller ikke var de uttrykk for at Stina strevde, og hun burde i 
slike situasjoner ikke blitt overlatt til seg selv.  
 

                                                      
61 Trygghet og sikkerhet i barneverninstitusjoner, utkast til faglig anbefaling 2016/1731 s.3 
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Når det ble rapportert til barneverntjenesten og Bufetat at det gikk bra med Stina i denne 
perioden, stiller Fylkesmannen spørsmål ved de ansattes evne til å se Stina og hvordan hun 
egentlig hadde det. 
 
Det er vanskelig å vurdere om NOS har gjort tilstrekkelig for at Stina skulle oppleve en stabil 
og god voksenkontakt. Stina selv opplevde ikke en slik relasjon/kontakt med noen av de 
ansatte i hele perioden hun var i NOS. 
 
Faglig innhold / faglig tilnærming  
God behandling i institusjon vil blant annet være å arbeide systematisk med å øke unges 
psykososiale funksjonsnivå og sosiale kompetanse. For å ivareta barn som strever slik Stina 
gjorde, er det viktig at alle ansatte har en felles forståelse av hva målet for det 
miljøterapeutiske arbeidet i institusjonen/med barnet er og hvordan hver enkelt må arbeide for 
å nå disse målene. Det er et mål at alle jobber mest mulig «likt». 
 
Det burde vært utarbeidet helt konkrete og forutsigbare planer for hvordan de ansatte skulle 
møte henne i små og store situasjoner (læringsøyeblikk) som oppstår i dagliglivet, slik at hun 
kunne få best mulig hjelp til å utvikle nye indre arbeidsmodeller. I tillegg til at det som nevnt 
over var en forutsetning at de kjente Stina. Hva trygget henne? Hva trigget henne? Hvordan 
lot hun seg best regulere i ulike situasjoner? Denne viktige kunnskapen burde vært 
dokumentert og tilgjengelig. Oppfølgingen av Stina fremstår som dårlig planlagt. Vi savner det 
planmessige miljøterapeutiske arbeidet. NOS hadde kjent Stina siden medio mars og en 
konkret plan burde vært på plass før flytting til avdelingen på Evje.  
 
Det er beskrevet at det var mindre tvang i perioden på Evje, og det er reelt sett noen færre 
tvangsprotokoller etter rettighetsforskriften § 14. Samtidig viste Stina andre smerteuttrykk. 
Etter vår vurdering burde institusjonen gått mer inn i dette og forsøkt å utforske hvordan Stina 
egentlig hadde det.  
 
I forhold til Stina var det avdelingslederen som skulle ta alle avgjørelser knyttet til om hun 
skulle få «oppslipp» fra «fotfølgingsvedtak»62, eller om lege skulle kontaktes når hun hadde 
det vanskelig. Vi ser at det kan være hensiktsmessig at én utenfra tar viktige avgjørelser, en 
som har mer avstand til «hverdagslivet» og de akutte situasjonene, men det er viktig at 
vedkommende er godt kjent med jenta og hennes konkrete situasjon. Etter vår vurdering er 
det svært betenkelig at avdelingsleder som aldri hadde truffet Stina personlig skulle ta alle 
avgjørelsene. Vi er også kritiske til at en uten helsefaglig bakgrunn skal avgjøre hvorvidt et 
barn som strever slik Stina gjorde, har behov for legebistand eller ikke. Også i disse 
spørsmålene mangler det en konkret plan for hvilke kriterier som bør ligge til grunn når ulike 
avgjørelser skal tas. 
 
Samkjørt personalgruppe 
Det tar tid å bygge opp tillit og de voksne i institusjonen må vise at de alltid er til å stole på og 
alltid holder det de lover. Det var derfor viktig at de ansatte er mest mulig konsistente i måten 
de møtte Stina på og hvordan de håndterte ulike situasjoner som oppsto, jfr. avsnitt over. 
På NOS sin avdeling på Evje var det 14 ansatte som arbeidet med Stina. Stina har selv 
kommentert at det var utfordrende at de ansatte oppførte seg og behandlet henne ulikt. 
Fylkesmannen ser at noen av de ansatte prøvde å få til en samtale med Stina når hun hadde 
det vanskelig, mens andre lot henne være i fred på rommet. Noen ansatte satte mer krav til 
henne i forhold til f.eks. rydding, mens andre ikke hadde fokus på dette. Videre ser vi at noen 
ansatte tok henne med på kjøretur alene, noen fant kniv på rommet hennes uten at de gjorde 
noe med det og noen lot henne gå turer alene. 

                                                      
62 Vedtak om bevegelsesbegrensing etter rettighetsforskriften § 22 
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Fylkesmannen har forståelse for at det er vanskelig å skulle samkjøre et personale på 14 
personer. Men mer skriftlige og konkrete planer, utover overordnet handlingsplan, kan bidra til 
mer lik praksis. Samtaler med ungdommene om hva som gir glede, hva som trigger, hvordan 
ulike situasjoner bør ivaretas osv. er viktige for å bli kjent med ungdommen og for å møte 
henne på best mulig og mest mulig lik måte hver gang. Vi kan ikke se av journal at slike 
samtaler er gjennomført, eller at det er journalført hvordan man best møtte henne. 
Overlappingsmøtene i forbindelse med vaktskifte er også viktig for utveksling av informasjon 
og sikre et mest mulig samkjørt personale. Det ble der drøftet situasjoner og ulike 
problemstillinger, men det er imidlertid ikke dokumentert hva disse drøftingene gikk ut på. 
Dette gjorde det vanskelig for ansatte som kom på vakt senere å se hva som var vurdert eller 
bestemt av tidligere vaktskift.  
 
Tilstrekkelig kompetanse 
For å få til godt miljøterapeutisk arbeid er det viktig med fagkompetanse blant de ansatte, i 
tillegg til at personlig egnethet er en avgjørende faktor. Det var nødvendig at de ansatte hadde 
god kjennskap til blant annet traumebevisst omsorg, og i dette ligger også en forutsetning om 
at hver enkelt kjenner seg selv og sine reaksjonsmønstre (triggere).  
 
Det er en svakhet at det har manglet kvalifiserte miljøterapeuter på nesten halvparten av 
dagene på avdelingen på Evje. Mange av de ansatte, også de ufaglærte, har gjort en god jobb 
i å møte Stina. Det påligger ledelsen et stort ansvar å finne kvalifiserte medarbeidere, og 
daglig leder hevder personalet var håndplukket til Stina. Hvilke kriterier som er lagt til grunn for 
vurderingene er ikke redegjort for. For å ta imot ei jente med Stinas utfordringer burde andelen 
faglærte vært høyere enn 50 prosent. Sykemeldinger, ferietid og uforutsette hendelser gjorde 
at det ble endringer i personalgruppa underveis, uten at dette ble meldt tilbake til 
oppdragsgiver. Fylkesmannen har forståelse for at det kan være utfordrende å finne kvalifisert 
personell på kort varsel, men når NOS mener de kan gi jenta et forsvarlig tilbud plikter de å 
sørge for forsvarlig bemanning til enhver tid. Ferietid er en risikofaktor i seg selv, da 
samarbeidende behandlere og saksbehandlere også er borte. Det er derfor ekstra viktig med 
gode planer og forsvarlig bemanning.  
 
Skole og fritidstilbud 
Stina hadde ikke et reelt skoletilbud mens hun var i NOS. Hun fikk tilbud om undervisning fra 
SMI-skolen via Skype da hun bodde på Hurum. Skoletilbud var ikke kommet i gang på 
avdelingen på Evje, men det var planlagt oppstart høsten 2017. 
 
Stinas skoletilbud har ikke vært en del av dette tilsynet, men vi ser av dokumentasjonen at det 
har vært fokus på dette fra institusjonens side. Vi har imidlertid forståelse for at det har vært 
vanskelig å få til skoletilbud i alle disse akutte situasjonene. Det nærmet seg også skoleferie 
da Stina flyttet til Evje.  
 
Da Stina ikke hadde et skoletilbud ble det ekstra viktig å få på plass et godt fritidstilbud. Det 
ble utarbeidet en dagsplan der det var fokus på at Stina skulle ha aktiviteter hver dag, og at 
hun skulle holde en normal dagsrytme. Stina var delaktig i å foreslå og velge aktiviteter, og 
personalet tilstrebet å gjennomføre de aktivitetene hun ønsket. Hun tilbragte imidlertid mye tid 
alene på rommet. 
 
Stina har i stor grad fått tilbud om å delta i ulike aktiviteter og blitt oppfordret til å komme med 
forslag til ting hun ønsket å gjøre. I handlingsplanen som ble laget rundt Stina ble det ikke tatt 
hensyn til hennes fremmedkulturelle bakgrunn. Dette synes å bli glemt i det meste av 
planarbeidet. Vi ser allikevel at enkelte ansatte, på eget initiativ, tok ansvar, for eksempel ved 
å lage tradisjonell mat sammen med Stina, noe hun satte stor pris på.  
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Stina var svært opptatt av at hun ikke ønsket å bo i enetiltak og hadde sterke uttrykk knyttet til 
dette. Hun ønsket sterkt å være i fellesskap med andre og være en mest mulig alminnelig 
jente. Det er vanskelig å være en alminnelig jente i enetiltak med tre voksne til enhver tid, og 
det er vanskelig å oppleve sosialt fellesskap med andre ungdommer. Hun var ved én 
anledning med på et felles arrangement sammen med ungdommer fra andre NOS 
institusjoner. I rapport fra NOS fremstilles dette som om det er gjentatt ved flere anledninger. I 
all hovedsak gjorde hun ting sammen med voksne, og var mye alene. Det var lite andre 
konkrete planer knyttet til hvordan hun skulle få utvikle sosialt samvær med andre 
jevnaldrende. Dette ville kunne bedre seg dersom/når et skoletilbud kom i gang. Samtidig ser 
vi at det å bo i enetiltak er begrensende i forhold til å utvikle og opprettholde vennskap med 
jevnaldrende. Ut fra forutsetningene ser vi at de ansatte strakk seg langt for å prøve å finne, 
og la henne velge, aktiviteter for å gi henne en meningsfull fritid. 
 
Helsetilbud 
Stina hadde samtaletilbud ved ABUP, og dette skulle følges opp ifølge handlingsplan. 
 
De ansatte fikk beskjed om at Stina utover dette i utgangspunktet skulle nektes helsehjelp 
(legevakt). Avdelingsleder skulle kontaktes og avgjøre nødvendigheten av dette. Det følger 
også av sikkerhetsplan, som ble utarbeidet sammen med politiet, at jenta ikke skulle 
fremstilles for lege, men alltid føres tilbake til institusjon. Fylkesmannen finner det betenkelig 
at dette ikke er vurdert i samarbeid med behandlere i spesialisthelsetjenesten.  
 
Vi ser at det kunne være en fordel at Stina ble noe begrenset i å kontakte omverdenen og 
ulike helsetjenester, da hun periodevis brukte mye energi på dette, og at det var 
hensiktsmessig at instansene kjente til hverandre og var koordinert. Etter vår vurdering burde 
det imidlertid vært laget en klar plan i samarbeid med spesialisthelsetjenesten som beskrev 
hvilke kriterier som skulle til for å få, for eksempel, ekstra samtaler eller innleggelse. Det er 
ikke forsvarlig å nekte helsehjelp på generelt grunnlag, og avdelingsleder/bakvakt hadde ikke 
forutsetninger for å vurdere behov for dette via telefon. Det burde også vært vurdert om 
helsetjenestene lokalt burde ha vært involvert i planlegging av helsehjelpen. Dette er ifølge 
daglig leder ikke vanlig rutine. Med det beskrevne behovet for å møte henne på en mest mulig 
konsistent og forutsigbar måte, ville det vært god praksis å informere lokale helsetjenester og 
lage en plan for hvordan de sammen best kunne hjelpe henne. Hvorvidt det var 
barneverntjenesten eller institusjonen som skulle tatt initiativ til dette tar vi ikke stilling til, men 
påpeker at det her burde vært gjort.  
 
Det er utnevnt en helseansvarlig ved institusjonen, og hun var blant dem som kjente Stina 
best. Hun hadde fulgt med Stina i alle NOS sine institusjoner, og det fremkommer også at de 
hadde hatt en del samtaler. Helseansvarlig var uten helsefaglig bakgrunn. Det er ikke et krav 
at helseansvarlig i barneverninstitusjoner skal ha helsefaglig bakgrunn, men det burde ha vært 
vurdert om det var nødvendig med mer helsefaglig kompetanse i institusjonen. Helseansvarlig 
deltok ikke i samarbeidsmøtet med helsetjenesten og barneverntjenesten, og var mer eller 
mindre fratatt sine «rettigheter» som helseansvarlig slik de står beskrevet i NOS sine egne 
retningslinjer. Det er uklart for Fylkesmannen hvorfor helseansvarlig ikke deltok på 
samarbeidsmøter, og vi har ikke funnet noen vurderinger knyttet til dette. Vi fant gjennom 
tilsynet at viktig informasjon ikke var videreformidlet helsetjenestene. Helsetjenestene har et 
selvstendig ansvar for å innhente komparentopplysninger, men vi mener NOS også på eget 
initiativ burde videreformidlet sentral informasjon så lenge det var til Stinas beste, og det var 
nødvendig for å sikre henne et best mulig helsetilbud. 
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Fylkesmannen er av den oppfatning at helsetilbudet / plan for helsemessig oppfølging skulle 
vært utarbeidet i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Den lokale helsetjenesten burde 
også vært informert og involvert.   
 
Oppsummering forsvarlig omsorg og behandling 
NOS sørget ikke for at Stina fikk forsvarlig omsorg og behandling da hun flyttet til Evje. 
Boligen var ikke tilrettelagt da hun kom, alle ansatte hadde ikke tilstrekkelig kunnskap og 
kompetanse, og det manglet konkrete planer for hvordan man best mulig praktisk og 
helsemessig skulle ivareta jenta.  
 
 
Tvangsbruk  
Institusjonens plikt til å yte forsvarlig omsorg innebærer også plikt til å gi barn vern og 
beskyttelse slik at de ikke utsetter seg selv eller andre for fare eller begår kriminelle 
handlinger.  
 
Fylkesmannen har vurdert om NOS har arbeidet for å forebygge tvang og begrensninger, 
gjennomført tvang i akutte faresituasjoner i tråd med regelverket og om de har foretatt en 
grundig gjennomgang i etterkant av tvangsbruken. Dette er vurdert opp mot. bvl. §§ 1-4 og 5-
9, jf. rettighetsforskriften §§ 7, 12, 22 og 26. 
 
Forebygging av tvang og begrensninger 
Andre fremgangsmåter skal være prøvd før det benyttes tvang63. Dette innebærer at 
institusjonen må jobbe systematisk for å forebygge at barn blir utsatt for unødvendige 
begrensninger og tvang både generelt og konkret i den enkelte situasjon. 
 
Å skape en god relasjon, jobbe aktivt med medvirkning, snakke sammen om konfliktfylte 
situasjoner, og ha god kjennskap til rettighetsforskriften er eksempler på hva som er viktig for 
å forebygge bruk av tvang64. 
 
Fylkesmannen kan ikke se at NOS i sin avdeling på Evje har jobbet tilstrekkelig med 
ovennevnte og liknende punkter for å forebygge bruk av tvang overfor Stina. NOS var godt 
kjent med at Stina hadde vært utsatt for flere tvangsepisoder fra sine tidligere opphold i NOS, 
og tvangsepisodene fortsatte også ved avdelingen på Evje. Det er ikke journalført at det har 
vært gjennomført samtaler med Stina om hva hun tenker er viktig for å unngå unødig tvang; 
hva er hennes triggere og hvordan bør hun møtes? Hvilke handlingsalternativer forelå? 
 
Det er ikke gjort en analyse av om det er bestemte situasjoner i forkant av hendelser som kan 
ha betydning for å forebygge nye situasjoner, se avsnitt under om oppfølging av tvang.  
  
Gjennomføring av tvang  
Tvang i akutte faresituasjoner, jf. rettighetsforskriften § 14, bygger på hovedinnholdet i 
straffelovens alminnelige regler om nødrett og nødverge. Dette innebærer at en nødssituasjon 
gjør det lovlig å utøve handlinger som ellers ville vært ulovlige. 
 
Tvang skal kun benyttes når andre tiltak er prøvd først. Det er et krav at det ikke finnes andre 
muligheter for å avverge skade, og at lempeligere midler vurderes som nytteløse/åpenbart 
forgjeves eller utilstrekkelige. Tvangen skal ikke overstige det som er nødvendig for å avverge 
skaden, den skal utføres så skånsomt som mulig, og opphøre straks skaden/faren er 
avverget. 

                                                      
63 Rettighetsforskriften § 12 
64 Faglige anbefaleringer for forebygging og håndtering av konfliktfylte situasjoner i barneverninstitusjon 
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Fylkesmannen har merket seg at institusjonen hadde montert en bevegelsessensor utenfor 
Stinas rom, uten at hun hverken var gjort kjent med eller hadde samtykket til dette. Bruk av 
bevegelsessensor som beskrevet i denne saken er å anse som et sterkt inngrep i Stina sin 
personlige integritet. For at et slikt tiltak skal være lovlig må det være hjemlet i lov. 
Rettighetsforskriften har ingen hjemmel for bruk av bevegelsessensor.  
 
Stina har beskrevet for oss at hun opplevde deler av tvangen som ble utført som unødvendig 
hard, og at hun enkelte ganger ble holdt for lenge. Når ansatte snakket med hverandre, over 
hodet på henne som ble holdt, så økte avmaktsfølelsen. Hun skriver i brev til Fylkesmannen i 
mai 2017 at «det er svært retraumatiserende og ubehagelig å ha en hverdag der tvang og 
makt er dagligdags for meg». Og videre: «At voksne mennesker i barnevernet som jobber 
med traumatiserte barn ikke evner til å se at de gjør skader og skremmer, det overrasker 
meg.»  
 
Enkelte ganger er det nødvendig å bruke tvang for å hindre at barn utsetter seg selv eller 
andre for skade eller fare. Det er uansett en skremmende opplevelse for et barn å bli holdt fast 
over tid av flere voksne. Det er et viktig arbeid for institusjonens ledelse å bidra til at de 
ansatte drilles på ikke å bruke unødig tvang. Ungdom vi har snakket med i forkant av tilsynet 
skiller mellom nødvendig tvang og «makttvang», og det er noe av dette Stina også pekte på. I 
«kampens hete» er det lett å holde litt for hardt, litt for lenge eller at aggressivitet kommer til 
syne – og disse barna er hypersensitive på dette. Som Stina selv skriver: «Problemet er at når 
man som barn har opplevd at de voksne misbruker sin makt, så blir det at andre bruker makt, 
selv om den er liten, forferdelig utrygt».  
 
NOS tilbyr undervisning i Terapeutisk mestring av vold (TMV), og det er et bra tiltak dersom 
det sikres at alle ansatte får opplæringen og det følges opp i praksis. Samtidig er det 
avgjørende å samtale med det konkrete barnet om hvordan de best kan møtes i en 
tvangssituasjon. For å møte henne burde det vært sikret at alle ansatte hadde fått opplæring i 
og kunnskap om hvordan Stina best kunne møtes. 
 
Oppfølging av tvang og begrensninger 
Institusjonen er forpliktet til å unngå bruk av tvang, og må analysere tvangssituasjoner for å 
finne årsaker til tvangsbruken. Når det blir brukt mye tvang overfor et barn, bør de ansatte 
sammen med barnet se etter mønstre og sammenhenger for å unngå tilsvarende situasjoner 
fremover.  
 
Det er av avgjørende betydning for kravet om forsvarlig omsorg at all bruk av tvang blir 
grundig gjennomgått både i etterkant med de ansatte og det enkelte barn. Hensikten med 
gjennomgangen er å undersøke muligheten for å forebygge eller avverge liknende hendelser i 
fremtiden ved å se etter mønstre og sammenhenger. Barnet skal få mulighet til å bearbeide 
tvangen, gi uttrykk for sin opplevelse og sine tanker om hvordan lignende episoder kan 
forebygges i fremtiden. Hendelsene som har ført til tvangsepisoder skulle vært gjennomgått 
med Stina. Institusjonen burde sammen med Stina stilt spørsmål som hva var foranledning, og 
hva kunne vært gjort annerledes.  
 
Tvangsprotokollene i NOS fremstår i stor grad som kopier av tidligere protokoller, og det er 
ikke foretatt en konkret vurdering av hver episode i forbedringsøyemed. Dette gjelder hele 
perioden i NOS. Poenget er ikke at de skal skrives ulikt fra gang til gang, men at det skal 
gjøres en konkret analyse hver gang. Vi ser at noen steder er det journalført at protokollen er 
gått gjennom sammen med henne. Stina beskriver at hun ofte bare fikk protokollen til 
underskrift, uten at en ansatt gjennomgikk den sammen med henne. Det er ikke akseptabelt. 
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Protokollene er heller ikke sett i sammenheng for å se om det var et mønster man burde tatt 
hensyn til.  

Fylkesmannens gjennomgang av tvangsprotokollene viste at Stina utagerte kraftig i flere 
dager etter at hun hadde fått beskjeder som gjorde henne fortvilet, for eksempel beskjed om 
flyttinger, bruk av enetiltak eller bruk av tvangsparagraf. Det hadde også vært krevende 
samtaler enten med behandler i ABUP, med advokat eller politi i forkant av enkeltepisoder. 
Om dette var et konsistent mønster eller tilfeldigheter vet vi ikke med sikkerhet, men dette 
burde institusjonen sett, vurdert og tatt hensyn til.  

NOS har ikke arbeidet systematisk nok med å forebygge tvang.  Et mer systematisk arbeid 
med tvangsbruk ville kunne gitt et bedre vurderingsgrunnlag for viktige avgjørelser. NOS har 
brukt ulovlig tvang ved å installere bevegelses sensor utenfor Stinas soverom. 

Medvirkning  
Fylkesmannen har vurdert om Stina har fått medvirke i saken, jf. bvl. § 4-1 annet ledd og § 6-
3, jf. rettighetsforskriften § 7, jf. kvalitet- og internkontrollforskriften § 9 og kapittel 2. 
Medvirkning i denne sammenheng betyr Stinas rett til å bli informert, rett til å uttale seg og bli 
hørt om saker som angår henne. Dette gjelder både i større spørsmål, og i det daglige livet på 
institusjonen.  

Stina har fått tilbud om å medvirke i utarbeidelse av handlingsplaner og kriseplaner, men har i 
varierende grad ønsket dette. Videre har hun fått bestemme hva hun ønsket å gjøre da hun 
bodde i NOS. Det fremgår av dokumentasjon og intervjuer med ansatte og ungdommen at 
personalet strakk seg langt for at hun skulle få medvirke i de dagligdagse spørsmålene som 
f.eks. måltider og fritidsaktiviteter.

Informasjon og medvirkning skal tilpasses alder og modenhet. Stina er verbalt sterk, og det 
kan være fort å overvurdere henne og glemme at hun var et barn på 15 år. Et eksempel på at 
institusjonen overvurderte henne er at hun fikk mappen sin til gjennomlesning alene. Dette 
burde en ansatt insistert på å gjøre sammen med henne.  

Etter Fylkesmannens vurdering har NOS latt Stina medvirke i daglige spørsmål og gjøremål. 
NOS har også prøvd å legge til rette for at Stina kunne medvirke ved utforming av ulike planer. 

Dokumentasjon 
Fylkesmannen har vurdert om NOS har dokumentert sine vurderinger og avgjørelser i saken, 
jf. bvl. § 1-4. 

Daglig leder bekrefter at det ikke er rutiner for å journalføre når bakvakt blir kontaktet av 
personalet. Vi ser i dokumentasjon at det mangler oversikt over når og hvorfor bakvakt ble 
kontaktet. Rutinen er at avdelingsleder på det aktuelle tiltaket skal orienteres muntlig neste 
dag. Bakvakt har tilgang på logg, og denne inneholder etter vår vurdering nyttig informasjon 
om den aktuelle situasjonen. Hvorvidt informasjonen fra loggen brukes aktivt når 
bakvakt/avdelingsleder tar avgjørelser stiller vi spørsmål ved. Det er etter vår vurdering 
kritikkverdig at det ikke journalføres hvilke vurderinger som gjøres når avdelingsleder/bakvakt 
er inne og tar avgjørelser. Dette gjør det vanskelig/umulig å etterprøve hvorvidt vurderingen 
har vært forsvarlig eller ikke. Det gjør det heller ikke mulig for ansatte som kommer på senere 
vaktlag å forstå eller lære av de avgjørelsene som er tatt.  
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På «overlappene» har det foregått viktige drøftinger om ulike episoder og håndtering av disse. 
Når dette ikke er journalført er det kun de som er tilstede som får denne informasjonen, og 
man mister en mulighet til bedre å samstemme praksis og få bedre kontinuitet. 

All viktig informasjon, inkludert referater fra samarbeidsmøter, innhold i veiledning og 
epostkorrespondanse, bør være samlet slik at det er lett tilgjengelig for alle som har behov for 
å ha oversikt i saken. Fylkesmannen bemerker at det bør utvises stor forsiktighet ved bruk av 
epost, da personsensitiv informasjon enklere kan komme på avveie.  

Det er ledelsens ansvar sørge for et forsvarlig dokumentasjonssystem og følge opp at dette 
fungerer i praksis. 

Etter Fylkesmannens vurdering har NOS ikke dokumentert alle relevante vurderinger i saken, 
eksempelvis vurderinger foretatt av bakvakt og referater fra «overlappene». 

Samarbeid og koordinering 
Fylkesmannen har vurdert om NOS har samarbeidet med øvrige instanser, jf. bvl. § 3-2. 

Det har vært et tett samarbeid mellom institusjon, barneverntjenesten og ABUP, med 
regelmessige samarbeidsmøter og rapportering frem til sommerferien.  

Vi finner det betenkelig at det var avdelingsleder, som aldri hadde truffet Stina, som 
representerte NOS i samarbeidsmøtene. Vi stiller spørsmål ved om avdelingslederen hadde 
tilstrekkelig tett kjennskap til hvem Stina var og hennes behov. Vi ser at det kan være 
hensiktsmessig at det er en utenfor dagliglivet som har denne rollen, men påpeker igjen at 
vedkommende da burde kjent Stina. Det at Stina ikke ønsket å ha kontakt med avdelingsleder 
er et sterkt signal om at hun ikke hadde Stinas tillit. Avdelingsleder skulle arbeidet for å bli 
kjent med Stina og hvem hun var, eller overlatt oppgaven til andre. 

Utviklingen til Stina var ikke så god som det som ble rapportert, jamfør det som er beskrevet 
over. Det er heller ikke dokumentert at samarbeidspartnere mottok sentral informasjon om 
Stina, for eksempel knyttet til selvmordsforsøk.  

Fylkesmannen ser at det har vært tett og hyppig samarbeid i denne saken. Etter vår vurdering 
burde imidlertid noen som kjente Stina vært mer involvert i samarbeidet med andre instanser, 
og NOS burde vært mer proaktive ved å dele sentral informasjon. 

Styring og ledelse  
Fylkesmannen har vurdert om NOS har en internkontroll som sikrer at de har utført sine 
oppgaver i denne saken i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov, jf. kvalitet- og 
internkontrollforskriften §§ 10 til 13. 

Det er leder som er ansvarlig for at ansatte yter tjenester og sikrer at det skjer i samsvar med 
lovkrav. Leder må også følge opp med tiltak der praksis er ulovlig. Ledelsen styrer gjennom 
planlegging, kontroll, evaluering og korrigering av praksis. 

Det å jobbe systematisk for å sikre at det alltid blir innhentet tilstrekkelig kunnskap om det 
enkelte barn, og sørge for at kunnskapen om barnet blir brukt i det daglige, er en viktig del av 
styringen. Som vi har vist over vurderer vi at NOS ikke utforsket godt nok hvem Stina var og 
hvordan hun best kunne hjelpes. Det ble ikke laget en god miljøterapeutisk plan som sikret at 
alle ansatte jobbet likt med Stina, selv om dette var oppført som et delmål i handlingsplanen. 
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Mer skriftlighet både når det gjelder planer og drøftinger og evalueringer på overlapp og 
teammøter, samt felles veiledning kunne bidratt til dette.  
 
Da Stina skulle flytte til Evje fulgte tre av de ansatte fra tidligere institusjon med, og den første 
uka var en av de på jobb på hvert vaktlag. Vi legger til grunn at disse ble valgt fordi de hadde 
et godt forhold til Stina og dette var et godt tiltak for å bidra til å gjøre overgangen noe lettere.  
 
Det ble i forkant av flyttingen til Evje arrangert en dag for de ansatte der de som var tilstede 
ble gjort kjent med handlingsplaner og sikkerhetstiltak. Det er positivt å samle alle ansatte slik 
at alle får samme informasjon, og dette er et bidrag til å få mest mulig lik praksis. Det fremgår 
ikke hva slags informasjon som ble gitt om Stina, hvem hun var og hvordan hun burde møtes 
på en best mulig måte. Dette kunne vært brukt for å oppdatere de ansatte som ikke var 
tilstede på informasjonsmøtet. Råd/veiledning fra behandler som kjente henne ville trolig hatt 
større nytteverdi enn generell veiledning fra psykolog utenfra, spesielt når det ikke var noen 
konkret diagnose å veilede utfra.  
 
For Fylkesmannen ser det ut som om at det i forkant av flyttingen var mye fokus på sikkerhet 
og hvordan de ansatte skulle hindre og/eller opptre ved utageringer eller rømming. 
Handlingsplanen som var laget ved innflytting ble utarbeidet av avdelingsleder uten Stinas 
medvirkning, og den er lite konkret på hva som rent praktisk skulle gjøres for å nå de ulike 
delmålene. Eks. «….skal oppleve stabilitet, bli kjent med personalet og oppleve at alle 
behandler henne «likt» og med respekt». «…. skal få like svar hos alle og oppleve tydelighet 
fra alle».  
 
Manglende system for å sikre at alle hendelser som har ført til tvang blir gjennomgått og brukt 
i forbedringsarbeid er en stor svakhet, og et ledelsesansvar å følge opp. Det er et lederansvar 
å sørge for tilpasset opplæring og veiledning. Videre er det leders ansvar å påse at rutiner for 
å oversende tvangsprotokoller og varsle om alvorlige hendelser blir gjort fortløpende. 
 
Det hører også til styringsansvaret å sikre at institusjonen har planer, rutiner og prosedyrer for 
å sørge for at oppgaver utøves i samsvar med lovkrav. Internkontroll er dermed hovedsakelig 
noe man «gjør», ikke noe man «har». Muntlig overlevering av hendelser som bakvakt er 
kontaktet om er ikke tilstrekkelig. Mangel på skriftlighet kan bidra til at viktig informasjon kan 
glippe og avgjørelser kan bli tatt på feil eller manglende grunnlag. Ledelsen må kunne vise 
tilsynsmyndigheten hvordan styringen sikrer at lovkrav blir fulgt i det daglige, slik at resultatet 
for barna blir at de får forsvarlige tjenester.  
 
Styring og systematikk skal sikre at det ikke er tilfeldigheter og enkeltpersoner som ivaretar 
forsvarligheten. God dialog mellom ledelse og øvrige ansatte er et viktig virkemiddel for å nå 
dette målet. På institusjonen er det et viktig styringselement at ledelsen er tilstrekkelig tett på 
ansatte og barnet til å ha kunnskap om hvordan hver enkelt fungerer overfor hvert enkelt barn. 
Er de ansatte i stand til å møte barn på en måte som oppleves omsorgsfullt for det enkelte 
barn, og som er trygt og forsvarlig for institusjonen som helhet?  
 
I denne saken har avdelingsleder ikke truffet jenta, og daglig leder er ikke i nærheten av det 
daglige livet på institusjonen. Det ble også laget rutiner som svekket jentas rettssikkerhet ved 
at avdelingsleder skulle ta alle avgjørelser knyttet til bl.a. om hun skulle få helsehjelp og evt. 
«oppslipp» av tvang. Samtlige ansatte bekreftet at avdelingsleder eller bakvakt var 
tilgjengelige, og det er positivt. Men det er etter vår vurdering ikke sikret at disse til enhver tid 
har tilstrekkelig kunnskap til å ta forsvarlige avgjørelser, jf. også punkt om dokumentasjon. 
 
Når NOS hevder at de har en institusjon som faglig og materielt kan tilby Stina forsvarlig 
omsorg og behandling, er det leders ansvar å sørge for at de ansatte har tilstrekkelig 
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kompetanse, både om Stinas særskilte utfordringer og hvordan hun best kunne hjelpes. Det 
ble laget en generell plan over ansatte med tilstrekkelig antall faglærte, og daglig leder 
fremhever i intervju at personlig egnethet var vurdert ved alle ansettelser uten at det er 
dokumentert hva det er vektlagt i disse vurderingene.  
 
Når det blir vesentlige endringer i bemanningsplan skal oppdragsgiver ha beskjed om dette. 
For et barn med Stinas særskilte utfordringer er det, som nevnt tidligere, ikke mulig å vente til 
over sommeren med å få nødvendig tiltak eller nødvendig kompetanse på plass. Ved sykdom 
eller ferietid må det settes inn tilstrekkelig kompetanse for å kunne ivareta jenta.  
 
NOS har plan for opplæring og veiledning i viktige temaer som bl.a. rettighetsforskriften, tvang, 
terapeutisk mestring av vold og traumebasert omsorg. Vi har etterspurt oversikt over hvem av 
de ansatte som har deltatt på de ulike opplæringstiltakene, men det har vi ikke fått. Intervjuer 
med ansatte bekrefter heller ikke at alle har deltatt på nytilsattkurs, informasjonsmøte i forkant 
eller på aktuelle opplæringstiltak i NOS slik daglig leder skriver. De ansatte Fylkesmannen 
snakket med ga uttrykk for at de kunne hatt nytte av konkret veiledning fra for eksempel 
ABUP. Det var planlagt veiledning med intern psykolog og etterspurt veiledning fra ABUP etter 
sommerferien.  
 
Ut fra erfaring i forbindelse med tidligere flyttinger og alvorlighetsgraden av Stinas 
smerteuttrykk, var det viktig at alle tiltak var på plass ved innflytting. Det burde vært laget en 
plan for hvordan dette skulle vært ivaretatt i ferien. Etter vår vurdering er det ikke tilstrekkelig 
at avdelingsleder fikk veiledning for så å skulle veilede de ansatte. Skal veiledning ha god 
effekt er det viktig at de som samhandler og opplever ulike utfordrende situasjoner med Stina i 
det daglige får direkte og konkret veiledning.  
Ledelsen har ikke vært tett nok på institusjonen til å vurdere om jenta får forsvarlig omsorg og 
behandling.  
 
Etter vår vurdering har ledelsen ikke hatt et godt nok system for å sikre forsvarlig kompetanse 
til enhver tid, og det er ikke sørget for at alle ansatte hadde eller fikk nødvendig kunnskap og 
verktøy for å ivareta Stina. Det er leders ansvar å påse at alle tiltak beskrevet i 
institusjonsplanen følges opp. Hvordan viktig informasjon og sentrale vurderinger blir 
dokumentert og videreformidlet er en del av interkontrollen, og her er det mangler i 
institusjonens system.  
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4. Aleris Ungplan & BOI - konklusjoner og sentrale vurderinger

Konklusjon 

Etter Fylkesmannens vurdering har Aleris gitt forsvarlige tjenester i denne saken. 

Fylkesmannen har merket seg at Aleris jevnt over har vært tett på familiehjemmet og øvrige 
aktører i hele perioden. Aleris har vist at de har vært, og er, oppriktig engasjert i jenta. 
Fagkonsulenten som fulgte opp Stina lengst beskrives av Stina selv som en av to 
voksenpersoner hun har hatt tillit til gjennom det siste året, og som hun følte prøvde å forstå 
og hjelpe henne.  

Aleris har strekt seg langt for å følge opp Stina og familiehjemmet på en forsvarlig måte og har 
vist en tilgjengelighet utover det som kan forventes. Dette samsvarer også i stor grad med 
beskrivelser gitt av Aleris sine samarbeidspartnere og Stina selv. 

Fylkesmannen ber allikevel Aleris merket seg følgende forbedringspunkter: 

• Det er mangelfull dokumentasjon/journalføring i deler av saken.
Det bør sikres bedre at all viktig informasjon fortløpende dokumenteres og journalføres
på en oversiktlig måte.

• Det burde vært laget en mer konkret plan for hvordan oppfølgingen og veiledning fra
Aleris og/eller andre aktører skulle være ved tilbakeføringen til familiehjemmet.
Utforming av planer for veiledning og oppfølging bør tilpasses sakens kompleksitet.
Enkelte saker vil tilsi et høyt detaljnivå i forhold til tiltak, igangsetting, hyppighet og
ansvar.

Sentrale vurderinger 
Vurderingene bygger på den dokumentasjon som foreligger, samt opplysninger fra intervjuer 
med ansatte og ledere i virksomhetene. 

Fylkesmannens vurderinger er gjort på bakgrunn av de opplysningene som forelå på det 
aktuelle tidspunktet, ikke hva man i ettertid har fått kjennskap om. Vurderingene er altså gjort 
på bakgrunn av den informasjonen som aktørene på det aktuelle tidspunkt hadde eller med 
rimelig kunne forventes å ha. 

I tilsynet med Aleris har vi hatt særlig fokus på forsvarlig oppfølging og veiledning av 
familiehjemmet og dokumentasjon. Vi har også sett på medvirkning og samarbeid med 
aktuelle instanser. 
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Forsvarlig oppfølging og veiledning av familiehjemmet 
Fylkesmannen har vurdert om Aleris har gitt familiehjemmet forsvarlig oppfølging og 
veiledning, jf. barnevernloven65 (bvl.) § 1-4. 

Det følger av inngåtte avtaler at den private leverandøren har ansvaret for oppfølging og 
veiledning av fosterhjemmet. Innholdet og omfanget av oppfølgingen/veiledningen vil variere 
fra sak til sak, avhengig av barnets utfordringer og fosterforeldrenes bakgrunn og erfaring. 

Det fremkommer ikke klart hvor ofte Aleris har gitt veiledning. Familiehjemmet opplevde at 
Aleris var veldig på tilbudssiden og har beskrevet konsulentene i Aleris som tilgjengelige i alle 
situasjoner og spørsmål som dukket opp underveis. Dette inntrykket sitter også Fylkesmannen 
igjen med.  

Veiledningens innhold kunne med fordel vært bedre dokumentert i journal. I journalnotatene 
under overskriften «Veiledning» gjengis hovedsakelig informasjon om Stina og hennes 
situasjon. Familiehjemmet opplevde at kvaliteten på veiledningen i starten ikke var god nok, 
da Aleris kanskje ikke helt forstod hvilke utfordringer de stod i. Fylkesmannen har inntrykk av 
at familiehjemmet var fornøyde med kvaliteten på veiledningen etter hvert. Vi ser også at jenta 
hadde en positiv utvikling både i og utenfor hjemmet. 

Aleris har opplyst at alle deres konsulenter tar utgangspunkt i et veiledningshefte66 for 
fagkonsulenter ved veiledning av fosterhjem. Videre har Aleris en rutine for oppfølging og 
veiledning i fosterhjem. Det er naturlig i en veiledningssituasjon å ta utgangspunkt i aktuelle 
problemstillinger hjemmet er opptatt av, og bruke elementer fra det aktuelle teorigrunnlaget for 
å hjelpe fosterforeldre til å forstå og håndtere situasjoner på en mest mulig hensiktsmessig 
måte.  

Etter Fylkesmannens vurdering har fagkonsulentene veiledet med utgangspunkt i 
virksomhetens faglige fundament, selv om dette ikke kommer tydelig frem i journalen. 
Fagkonsulentene hadde også relevant kompetanse og var kjent med ovennevnte 
veiledningshefte og rutiner, hvilket understøtter dette. 

Fosterforeldrene takket i starten nei til veiledning fra ABUP. Det fremkommer ikke av 
dokumentene hvilke vurderinger Aleris gjorde i forhold til om familiehjemmet burde motta slik 
veiledning eller ikke. 
Fylkesmannen mener at familiehjemmet alene ikke skulle få bestemme hvorvidt de skulle 
motta veiledning fra ABUP/andre eksterne veiledere eller ikke. Mange års erfaring som 
fosterhjem er en god kompetanse å ha med, men hvert barn er unikt med ulike utfordringer. 
Dersom Aleris mener at slik veiledning fra eksterne kan være nyttig for å bedre ivareta det 
konkrete barnet, må de jobbe aktivt for å få i stand dette.  
Etter Fylkesmannens vurdering kunne Aleris vært mer proaktive for å få igangsatt veiledning 
fra ABUP av familiehjemmet også ved første plassering. Vi har imidlertid merket oss at Aleris, 
etter det opplyste, har mer fokus på veiledning fra ABUP i hjemmene i dag. I tillegg fikk vi 

65 Lov av 17 juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester 
66 Med utgangspunkt i blant annet Traumebasert omsorg (TBO), Trygg base og Trygghetssirkelen som faglig fundament 



2/18 Tilsynsrapport etter drapet på Sørlandssenteret - "Historien om Stina"  - 17/12420-14 Tilsynsrapport etter drapet på Sørlandssenteret - "Historien om Stina"  : Historien om Stina - rapport etter Fylkesmannens tilsyn

Side 69 av 88 

opplyst at det jobbes sentralt i Aleris med en felles mal for samarbeidsavtaler mellom Aleris og 
BUPene. 

Før tilbakeføringen til familiehjemmet oppga Aleris at de var usikre på hvordan familiehjemmet 
ville håndtere Stina og hennes nye utfordringer. God planlegging og forutsigbarhet for alle 
parter var en viktig forutsetning for at tilbakeføring skulle lykkes. Aleris satt opp en oversikt 
over tiltak de mente måtte iverksettes; ekstra fagkonsulent, veiledning fra regiondirektøren i 
Aleris, jevnlig oppfølging av jenta og familiehjemmet fra ABUP, besøkshjem/avlastningshjem 
som jenta skulle overføres til ved utageringer med mer. Tiltakene ble også inntatt i Stina sin 
handlingsplan av 1.11.2016 og det ble etter hvert utarbeidet en akuttplan. 

Etter Fylkesmannens vurdering burde det vært satt opp en mer detaljert plan over når de ulike 
tiltakene skulle iverksettes og hvem som hadde ansvaret. Sett hen til noen tidligere hendelser i 
hjemmet og jentas utfordringer mener Fylkesmannen at enkelte av tiltakene burde vært 
iverksatt i forkant eller senest ved tilbakeføringen. Som eksempel nevnes veiledning. Dette ble 
også av barneverntjenesten fremhevet som en viktig forutsetning for at familien skulle kunne 
gi Stina god omsorg. Aleris burde også vært pådriver for å få laget en plan for fellessamtaler 
hos ABUP. Videre burde de etter vår vurdering hatt en tidsplan for kontaktpunkter med 
familiehjemmet. Fremlagt journal tyder på at det i perioder har gått over en uke uten kontakt 
mellom Aleris og familiehjemmet. I en slik kritisk fase hvor mye skjedde, burde Aleris ha 
utarbeidet en mer detaljert plan også rundt dette. 

Familiehjemmet opplevde at de ble bedt om å senke forventingene, og de beskriver at de følte 
seg umyndiggjort i forhold til hvordan de skulle håndtere Stina. Aleris opplyste at det ikke var 
deres intensjon at fosterforeldrene skulle opptre/oppleves veldig annerledes enn tidligere. 
Fylkesmannen opplever at det har vært noen uheldige misforståelser i kommunikasjonen. God 
veiledning før innflytting og regelmessig og forutsigbar veiledning underveis kunne bidratt til 
større avklaringer her.  

Stina beskriver at hun i denne perioden ønsket å vise at hun var «flink pike». Det ble (sammen 
med henne) laget planer for hva hun skulle mestre da hun kom hjem, ved at Stina bl.a. skulle i 
gang med skole og jobb raskt etter innflytting. Vi forstår at det i situasjonen kan ha vært 
vanskelig å ta fra henne optimismen, men kanskje burde noen i større grad hjulpet til med å 
lage planer der det var mer rom for å «skynde seg sakte.»  

Tilbakeføringen var en kritisk fase og vi mener at Aleris med fordel kunne vært mer proaktive 
og brukt sin barnevernfaglige kompetanse i større grad, jf. ovenfor.  

Oppsummert: Fylkesmannen mener at en mer konkret oversikt/tidsplan, jf. ovenfor, ville vært i 
samsvar med god praksis i en så kompleks og utfordrende sak. 

Etter en samlet vurdering mener Fylkesmannen at Aleris har fulgt opp familiehjemmet på en 
forsvarlig måte. Ovennevnte påpekninger er å anse som forbedringspunkter, som verken i seg 
selv eller samlet innebærer at oppfølgingen har vært uforsvarlig. 
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Medvirkning 
Fylkesmannen har vurdert om Aleris har latt Stina medvirke innenfor de oppgavene Aleris skal 
utføre, jf. bl.a. bvl. § 4-1 annet ledd og § 6-3. Aleris har også en plikt til å la barnet medvirke, jf. 
ovenfor, innenfor de oppgavene Aleris skal utføre. 

Samtlige Fylkesmannen snakket med beskriver en høy grad av medvirkning og viktigheten av 
å høre jenta. Stina selv har opplyst i samtale med Fylkesmannen at hun opplevde at Aleris lot 
henne medvirke i egen sak.  
Fylkesmannen går ikke nærmere inn på hvordan Aleris har latt Stina få medvirke, men vi har 
merket oss flere eksempler fra journal der Stina er blitt lyttet til og hvor hennes mening ble 
vektlagt.  

Oppsummert: Etter Fylkesmannens vurdering har Aleris bidratt til at Stina har fått medvirke i 
egen sak. 
I hovedrapporten har vi problematisert at Stina til dels fikk bestemme for mye. Det har vi ikke 
belegg for å hevde i hennes kontakt med Aleris, men det er et viktig forhold å være 
oppmerksom på. Medvirkning er ikke det samme som at barnet skal få bestemme. 
Medvirkning betyr å høre på barnet sine meninger og ta dette med i vurderingene av hva som 
er til barnets beste og forklare barnet hva man har vektlagt dersom man bestemmer noe annet 
enn det barnet selv ønsker.  

Samarbeid med øvrige instanser 
Når private aktører som Aleris utfører tjenester på vegne av barneverntjenesten er de også 
forpliktet til å samarbeide slik som angitt ovenfor. Det følger også av trepartsavtalen som er 
inngått mellom partene. 

Fylkesmannen har vurdert om Aleris har medvirket til at Stinas interesser ble ivaretatt også av 
andre offentlige organer og samarbeidet med øvrige instanser, jf. bvl. § 3-2, og i henhold til 
inngåtte avtaler. 

Det har vært ca. 3 samarbeidsmøter/ansvarsgruppemøter pr. år i perioden Stina bodde i 
familiehjemmet. Jevnt over har Stina hatt en positiv utvikling på alle områder i denne perioden 
og antall møter synes således å ha vært tilstrekkelig ut fra jentas situasjon. Fylkesmannen har 
også merket seg at Aleris har hatt et tett samarbeid med skolen Stina gikk på i hele perioden, 
med jevnlige kontaktpunkter og evaluering av skolehverdagen. 

Barneverntjenesten og andre beskriver som nevnt at Aleris hadde tett oppfølging i hele denne 
perioden og bidro inn i samarbeidet. 

Oppsummert: Etter Fylkesmannens vurdering har Aleris overholdt sin plikt til å samarbeide i 
denne saken. 
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Dokumentasjon/journalføring 
Fylkesmannen har vurdert om Aleris har oppfylt kravet til forsvarlig dokumentasjon i denne 
saken, jf. bvl. § 1-4. 

Hva som skal nedtegnes vil bero på en konkret vurdering i den enkelte sak, men det som kan 
ha betydning for videre utredning og tiltak må alltid nedtegnes. 

Aleris erkjenner manglende journalnotater slik det er beskrevet i faktagrunnlaget. De har 
oppgitt at dette delvis skyldtes problemer med det elektroniske systemet CosDoc og 
problemer med tilganger for innleid konsulent. Vi legger til grunn at disse utfordringene nå er 
løst. All viktig informasjon, inkludert innhold i veiledning og epostkorrespondanse, bør være 
samlet i elektronisk journal slik at det er lett tilgjengelig for alle som har behov for å ha oversikt 
i saken. Det bør utvises stor forsiktighet ved bruk av epost, da personsensitiv informasjon 
enklere kan komme på avveie.  

Dersom dokumentasjonen i tjenesten er mangelfull, kan det i ettertid være vanskelig å finne ut 
hva som er gjort. Da er det vanskelig å drive forbedringsarbeid. Videre er dokumentasjon 
viktig av hensyn til barnet selv, jf. blant annet rett til innsyn i saken. 

Oppsummert: Etter Fylkesmannens vurdering har den manglende dokumentasjonen i saken 
ikke medført at Aleris har gitt en uforsvarlig tjeneste. Vi ser at involverte aktører har hatt og fått 
informasjon i denne saken, både via rapporteringer og i forbindelse med løpende kontakt og 
samarbeidsmøter. Aleris har imidlertid et forbedringspotensial i å sikre at all viktig informasjon 
fortløpende dokumenteres og journalføres på en oversiktlig måte i den elektroniske saken. 

Styring og ledelse 
Fylkesmannen har vurdert om Aleris har en form for internkontroll som sikrer at de har utført 
sine oppgaver i denne saken i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov. 
Fagkonsulentene i familiehjem- og familietjenesten har ukentlige fagmøter. Disse ledes av 
leder for denne gruppen. På møtene drøftes eventuelle endringer i risikovurderinger og 
måloppnåelse i sakene. Det skrives referater fra møtene. En gang i måneden gjennomgås alle 
hjemmene på fagmøtene. Det er viktig at alle vurderinger og informasjon knyttet til det enkelte 
barn føres inn i den enkeltes journal, jf. punkt over om dokumentasjon. Referatene skaper 
notoritet. Regelmessig gjennomgang av alle sakene bidrar til å sikre at vanskelige situasjoner 
fanges opp og at ikke enkeltpersoner blir sittende alene med krevende saker. Det gir også 
leder en bedre mulighet til å følge med på hvordan sakene følges opp. 

Utover de fastsatte møtepunktene oppgir samtlige ansatte at det er et tett samarbeid mellom 
dem i det daglige arbeidet. Det er få ansatte og dørene er åpne både mellom fagkonsulentene 
og opp mot virksomhetsleder og regionleder. Dette inntrykket sitter også Fylkesmannen igjen 
med etter tilsynsbesøket. Vi ser at hele ledelseslinjen er kjent med, og har vært engasjert i 
denne saken. 

Aleris har ansatt en kvalitetsrådgiver som særskilt skal jobbe med rutiner og avvikssystemet. 
Dette anser vi som et positivt tiltak for ytterligere forbedring av internkontrollen. Vi påpeker 
viktigheten av å lage et godt system for å implementere og følge med på at nye rutiner og 
prosedyrer brukes og fungerer etter hensikten. Gode rutiner har liten verdi om de ikke følges 
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opp i praksis. Videre har vi merket oss at Aleris i løpet av 2017 planla å gjennomføre en intern 
kvalitetskontroll/minirevisjon i familiehjem- og familietjenesten. 

Oppsummert: Etter Fylkesmannens vurdering har ledelsen vært tett på i denne saken, og 
Aleris har et system som sikrer at enkeltbehandlere ikke blir sittende alene med ansvaret for 
krevende saker. Vi vurderer at Aleris med de tiltak som er nevnt ovenfor har et velfungerende 
internkontrollsystem på dette området.  
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5. Sørlandet sykehus HF - konklusjoner og sentrale vurderinger

Konklusjon: 

Fylkesmannen har etter en samlet vurdering konkludert med følgende lovbrudd ved 
tilsynet med Sørlandet sykehus HF: 

1. Sørlandets sykehus HF har ikke gjort en forsvarlig utredning.

Dette er brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, journalforskriften67 § 8 bokstav f. Det 
foreligger også et brudd på kravet til styring og ledelse, jf. forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten68 §§ 6-9.  

  Lovbruddet bygger på følgende funn: 

• Da pasienten ikke kom i en stabil fase skulle alternativer for å få gjennomført en
forsvarlig utredning vært vurdert.

• Innleggelsene ble ikke i tilstrekkelig grad benyttet i utredningsøyemed.
• Langtidsopphold for observasjon, utredning og diagnostikk ble ikke reelt vurdert.
• Det ble ikke foretatt grundig anamneseopptak.
• Det ble ikke i tilstrekkelig grad innhentet komperentopplysninger.
• Anerkjente kartleggingsverktøy ble ikke tatt i bruk.
• Utløsende faktorer for selvmordsatferden er ikke tilstrekkelig kartlagt.
• Det er ikke gjort voldsrisikovurdering.

2. Sørlandets sykehus HF har ikke gitt Stina forsvarlig behandling.

Dette er brudd på spesialisthelsetjenestenloven § 2-2, og journalforskriften § 8. Det 
foreligger også et brudd på krav til styring og ledelse, forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § § 6-9. 

  Lovbruddet bygger på følgende funn: 

• Valg av behandlingsstrategi er lite underbygget.
• Pasienten har i største delen av dette pasientforløpet vært uten en behandlingsplan.
• Saken er ikke drøftet i tverrfaglige teammøter, det er ikke gjort evalueringer av

behandling og effekt av de tiltakene som er iverksatt.
• Det er ikke innhentet «second opinion» når situasjonen eskalerte og sykehuset sine

tiltak ikke fikk stabilisert jenta.
• Det er ikke utarbeidet, eller tatt initiativ til at Stina skulle få utarbeidet en individuell

plan.

67 Forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr 1385 (journalforskriften) 
68 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten av 28 oktober 2016 nr. 1250 
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• Journalføringen er mangelfull og viktige vurderinger som for eksempel etter opphold
ved andre sykehus er ikke gjort.

• Det ble ikke utarbeidet kriseplan.
• Spesialisthelsetjenesten har ikke definert hvilken informasjon som er viktig for deres

arbeid, eller etterspurt denne fra samarbeidspartnere.
• Spesialisthelsetjenesten har ikke vært pådrivere for veiledning av tjenesteutøverne

som sto nærmest jenta.
• Råd og veiledning gitt samarbeidspartnere er ikke tilstrekkelig faglig begrunnet og

rådene er ikke utledet av en systematisk utredning.
• Sykehuset har ikke sikret at pasienten har forstått informasjoner som er gitt og har ikke

i tilstrekkelig grad vurdert om hun har vært i stand til å reflektere over ulike
handlingsalternativer.

• Det er ikke i tilstrekkelig grad tatt hensyn til Stinas alder og modenhet når det gjelder
hennes medvirkning.

• Det har vært stort fokus på å «følge jenta», men det mangler faglige vurderinger og
diskusjoner om hva som ville ha vært til hennes beste.

• Sykehuset har ikke hatt et fungerende avvikssystem. Kun barneposten har meldt fra
om suicidforsøk, og disse hendelsene er ikke vurdert i sammenheng med øvrig
behandling.

• Ledelsen har ikke sørget for at saken er blitt fulgt opp og evaluert.
• Ledelsen har ikke sørget for tilstrekkelig behandlingskapasitet.

Sentrale vurderinger 
Vurderingene bygger på den dokumentasjon som foreligger, samt opplysninger fra intervjuer 
med ansatte og ledere i virksomhetene. 

Fylkesmannens vurderinger er gjort på bakgrunn av de opplysningene som forelå på det 
aktuelle tidspunktet, ikke hva man i ettertid har fått kjennskap om. Vurderingene er altså gjort 
på bakgrunn av den informasjonen som aktørene på det aktuelle tidspunkt hadde eller med 
rimelig kunne forventes å ha. 
Her vurderer vi hvorvidt Stina har fått forsvarlig utredning og behandling, jf. 
spesialisthelsetjenesten § 2-2.  

Forsvarlig utredning og diagnostisering 

Utredning av pasientens psykiske lidelse  
God behandling forutsetter grundig utredning av pasienten og kartlegging av livssituasjonen. 
Hvis man kommer i en situasjon hvor man ikke finner ut hva som feiler pasienten bør det 
søkes om bistand fra andre med mer erfaring innenfor fagfeltet.  

God praksis for utredning i spesialisthelsetjenesten for en pasient som kommer med akutte 
symptomer, er i første omgang å gjennomføre behandlingsmessige tiltak for å prøve å få til en 
stabilisering og deretter en utredning. Dersom det etter noen måneder ikke har lykkes å få 
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stabil situasjon for pasienten bør det gjennomføres en så fullstendig utredning som mulig 
under de forutsetningene som er gitt. Mulige handlingsalternativer er ikke beskrevet og 
vurdert.  

Det framgår av journal at man ikke ville gjennomføre en utredning før pasienten hadde vært i 
en stabil fase i minst tre måneder. I januar 2017 hadde pasienten vært kjent for 
spesialisthelsetjenesten og jevnlig fulgt opp i over 4 måneder og det burde etter vår vurdering 
vært vurdert om det var behov for bistand fra andre enn den faste behandleren for å få foretatt 
en forsvarlig utredning. Situasjonen var blitt ytterligere forverret siste par måneder med nye 
brudd med fosterhjem og beredskapshjem, hun hadde utsatt seg for ytterligere farlige 
situasjoner og selvskadende atferd. Sammen med de diagnostiske vurderingene burde det på 
dette tidspunktet vært laget en plan for en mer fullstendig utredning.  

Aktuelle tiltak for å få gjennomført utredning kunne vært henvisning til Ungdomsklinikken, 
henvisning til poliklinikk eller involvering av flere behandlere fra AAE.  Det burde vært vurdert 
om en innleggelse ved Ungdomsklinikken kunne medført en mer stabil situasjon som ga 
grunnlaget for en god utredning. Det hadde også vært ønskelig at man vurderte muligheten for 
å få en «second opinion». Det ble i februar/mars satt inn en behandler til ved siden av den 
faste, men denne hadde ikke spesialistkompetanse og formålet var å bistå 
behandlingsansvarlig og ikke å gå inn i dette som vi etterlyser.  

Pasienten var innlagt Ungdomsklinikken i februar 2017 og dette kunne vært en ny anledning til 
å få foretatt en ny utredning. Ungdomsklinikken anfører at de ikke gjennomførte en utredning 
siden pasienten ikke var i en stabil fase.    

Sykehuset har en prosedyre «Anamnese KPH – Veiledning» som er en veileder for et mer 
utfyllende anamneseopptak. Fylkesmannen kan ikke se at det ble foretatt innhenting av 
anamnestiske opplysninger i samsvar med denne anbefalingen fra sykehuset. I denne saken 
er det i begrenset grad innhentet komparentopplysninger. De har ikke snakket med mor, lite 
med fostermor og lite med de fleste bostedene utover deltakelse på samarbeidsmøter. Det 
fremgår heller ikke at man har søkt slik informasjon fra barneverntjenesten. Det kan ut fra 
dokumentasjonen se ut som man jobber «historieløst» og flere av de intervjuede medgir også 
at hennes forhistorie, blant annet beskrevet i journal for årene 2010-2014 ikke var kjent. Det 
var ikke noe fokus på hennes kulturelle opphav som del av utfordringene (eller løsningen).   

Saken er kompleks og symptomene eskalerte på ettervinteren og våren. Dette forsterket 
behovet for en omfattende utredning. Hvordan informasjon fra samarbeidspartnere og andre 
helseforetak hun i denne perioden var akuttinnlagt i ble vurdert, er i begrenset grad beskrevet i 
journalen. 

Etter siste opphold ved Vestre Viken HF skulle det framkommet i journal hvordan de nye 
opplysningene ble vurdert. Begge involverte behandlere har lest denne informasjonen.   

God praksis for utredning i denne saken kunne vært i første omgang å benytte screenings 
verktøy til kartlegging. Etterhvert burde det blitt utført en bred diagnostisk kartlegging. 
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Det foreligger ingen skriftlig retningslinje for utredning for barn og unge i sykehuset, men 
etablert praksis for utredning av barn og ungdom er at det etter seks kontakter skal fortas en 
diagnostisk vurdering. Fra sykehuset sin retningslinje for «standard utredning av voksne 
pasienter i (KPH) ser vi at man har som målsetting at man etter fem kontakter har gjennomført 
utredning. Denne retningslinjen skal brukes så langt det passer også for barn og ungdom.   
 
Etter at det er foretatt utredning skal det gjøres en diagnostisk vurdering. Standard utredning 
inkluderer både kliniske vurderinger, anamnese og bruk av kartleggingsverktøy. Det ble 
foretatt en diagnostisk vurdering av denne pasienten i januar 2017. På dette tidspunktet var 
det ikke utført en fullstendig anamnese eller vært bruk av noen kartleggingsverktøy.  
 
For å kunne gi best mulig veiledning til botilbudene er det viktig med god utredning.  
 
Dette er en kompleks sak og det framkommer ikke opplysninger om at det har vært grundige 
teamdrøftinger. Saken er heller ikke løftet inn i teammøte for diagnostiske eller 
behandlingsmessige drøftinger der. 
 
 
Spesielt om voldsrisikovurdering 
God praksis er at voldsrisikovurderinger blir foretatt i spesialisthelsetjenesten når det vurderes 
som nødvendig. Helsedirektoratet har utarbeidet veilederen «Vurdering av risiko for voldelig 
atferd – bruk av strukturerte kliniske verktøy»69. Denne gjelder for voksne. Det finnes ingen 
veileder for ungdom. Sykehuset har en egen prosedyre for voldsrisikovurderinger «voldelig 
atferd – vurdering av risiko».  
 
Behandler har hele perioden vurdert og uttalte i samarbeidsmøte at pasienten er «farlig for 
seg selv og ikke for andre». Når man ikke nyanserer denne påstanden ved senere 
anledninger er det mulig at samarbeidspartnere oppfatter denne som fortsatt gyldig.  
 
Det framkommer ikke hvordan opplysningene etter opphold ved Oslo Universitetssykehus er 
vurdert. Basert på vurderingene derfra, og pasienten sin sykehistorie, vurderer Fylkesmannen 
at det skulle framkommet fra journal hvilke vurderinger Ungdomsklinikken gjorde i forhold til 
voldsrisiko.   
 
I april beskrives episoder der hun har vært truende mot personalet i boligen, skadet bilene til 
personalet, og rasert bolig. Endring av adferd og trusler mot andre står journalført.   
 
Utageringen som skjer i etterkant av at behandlere møter pasienten den 12. mai blir ifølge 
sykehuset ikke kjent for behandlere før i etterkant av den fatale hendelsen. Fylkesmannen 
vurderer at dette er et av eksemplene på mangelfull informasjonsinnhenting fra bosteder. 
Næromsorg sør formidlet at det var eskalerende utagerende adferd. 18. mai vurderte Vestre 
Viken HF at det var behov for forebyggende tiltak. Denne informasjonen blir formidlet til 
sykehuset og begge behandlerne har lest dette dokumentet. Ingen av behandlerne har 
journalført sine vurderinger av denne informasjonen. Det er i strid med god praksis å ikke 

                                                      
69 IS-9/2007 
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journalføre vurderingene når man ikke velger å følge sterke anbefalinger fra annet 
helseforetak. På dette tidspunktet ville det vært i samsvar med faglig forsvarlighet og god 
praksis og få vurdert om det skulle foretas en voldsrisikovurdering. Dersom sykehuset mente 
de ikke hadde slik kompetanse selv, burde de anmodet sikkerhetsavdelingen om bistand. Det 
framkommer på dette tidspunktet så mange opplysninger at en grundig voldsrisikovurdering 
etter vår vurdering skulle vært gjennomført. 
 
Vurderinger av voldsrisiko som ikke kun gjelder ansatte i boligen/institusjonens sikkerhet er en 
vurdering som skal gjøres i spesialisthelsetjenesten.  
 
Spesialisthelsetjenesten hadde mange indikasjoner på at det burde vært foretatt en 
voldsrisikovurdering. Dette både på bakgrunn av risikofaktorer hos jenta, og informasjon fra 
samarbeidsinstanser. Spesielt burde informasjon fra annet helseforetak vært vurdert og 
vektlagt.  
 
 
Konklusjon utredning:  
Forventing/krav om stabil fase før utredning er uforsvarlig når den ustabile og akutte perioden 
blir så lang. Når det ikke lykkes å få en stabil periode over tid skulle det vært foretatt en 
foreløpig utredning, og eventuelt gjentatt deler av denne når pasienten var i en stabil fase.  
Det er ikke foretatt grundig anamneseopptak eller innhentet komparentopplysninger som 
kunne bidratt til å belyse situasjonen, og anerkjente kartleggingsverktøy er ikke tatt i bruk. 
Perioder pasienten har vært innlagt kunne vært brukt bedre med tanke på utredning. Det 
burde på et tidligere tidspunkt vært vurdert om det var nødvendig med en lengre innleggelse 
for stabilisering og utredning når det ikke lykkes å få dette til poliklinisk.  
 
Utløsende faktorer for selvmordsrisiko er ikke kartlagt. 
 
Vi legger til grunn at spesialisthelsetjenesten skulle foretatt en voldsrisikovurdering, og det er 
brudd på faglig forsvarlighet at det ikke er gjort.  
 
Etter vår vurdering fikk ikke pasienten forsvarlig utredning for sin psykiske lidelse.  
 
 
 
Forsvarlig behandling og oppfølging  
 
Behandling  
Den enkelte pasients behov skal legges til grunn for hvilke tjenester som gis og hvordan de 
utformes. God behandling forutsetter grundig utredning av pasienten og dennes livssituasjon.  
 
I sykehuset sin redegjørelse framkommer at fokus i helsehjelpen har bestått i å bistå 
barneverntjenesten og Bufetat i vurderinger om hva som kunne vært en hensiktsmessig 
omsorgssituasjon. Videre har det vært individuell behandling med fokus på stabilisering, 
mestringsstrategier og psykoedukasjon. I tillegg til at det er foretatt 
selvmordsrisikovurderinger.    
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På grunn av de mange akutte hendelsene, og påfølgende fokus på suicidrisikovurderinger og 
hyppige samarbeidsmøter, har det vært svært utfordrende å komme i gang med behandling. 
På grunn av mange hendelser har man ikke oppnådd en tilstrekkelig regelmessighet i 
kontakten til at man kommer i gang med noe annet enn det som kan vurderes å være 
støttesamtaler. Sitat fra sykehuset sin retningslinje for denne type lidelser: «Støttesamtaler 
med ensidig vekt på å lytte og bekrefte symptomer vil ikke være tilstrekkelig eller faglig 
forsvarlig behandling med mindre man vurderer at pasienten ikke ønsker eller er i stand til å 
inngå i bearbeidende behandling». Dette er en vurdering som Fylkesmannen støtter. Etter vår 
vurdering ville det, for å kunne gi et faglig forsvarlig behandlingstilbud til denne pasienten, 
vært nødvendig med flere behandlere på et tidligere tidspunkt. En person kunne hatt ansvaret 
for behandling av pasienten og en annen hovedansvaret for kontakten med 
samarbeidspartnere og veiledning av botilbudene.  
 
Journalen beskriver flere hendelser med utagering og rømming etter time hos behandlere. 
Behandlerne observerer ved ett tilfelle dette selv. Samlet sett vurderer Fylkesmannen at den 
stabiliserende effekten av den individuelle oppfølgingen i beste fall er begrenset. God praksis 
hadde vært å vurdere ytterligere tiltak som kunne bidra til stabilisering.   
 
Det er et tydelig mønster med dagevis med utagering etter beskjeder om flytting til enetiltak, 
vedtak etter barnevernloven § 4-25, og etter samtaler med behandler, advokat eller politi. Det 
har ikke framkommet opplysninger om at sykehuset har gjort noen systematiske forsøk på å 
kartlegge triggere for utagerende adferd.    
 
Basert på beskrivelse av symptomer og vurderinger i journal virker det behandlingsopplegget 
hun fikk frem til mars 2017 å være adekvat. En viktig intervensjon er å sikre god veiledning til 
omsorgspersoner. Bortsett fra perioden når pasienten var bosatt på barneverninstitusjonen 
St.Hansgården var det imidlertid ikke noen systematisk veiledning fra sykehuset i de 
forskjellige botilbudene. Faglig forsvarlig behandling for denne tilstanden er at det sikres god 
veiledning i alle botilbudene fra personer med riktig kompetanse. Veiledning kan skje fra 
sykehuset direkte, eller ved at sykehuset forsikrer seg om at det iverksettes faglig god 
veiledning av de ansatte i de ulike botilbudene.  
 
I mars 2017 settes spørsmålet om langtidsopphold i psykisk helsevern på spissen. Sykehuset 
burde da redegjort for hva som var god behandling for hennes vansker. Det hadde vært god 
praksis å formidle at den viktigste behandlingsintervensjonen for pasienten sin psykiske lidelse 
er stabilisering av omsorgssituasjonen. I tillegg til tiltak for å sikre meningsfulle aktiviteter på 
dagtid som eksempelvis skole eller jobblignende tiltak. Sykehuset uttrykker at de er i tvil om 
hva som er riktig tiltak, men noen råd med trykk på stabilitet i omsorgssituasjonen 
fremkommer ikke. Fortsatt er man fra spesialisthelsetjenesten skeptisk til tvangsvedtak.  
 
I mars 2017 endrer man diagnostisk hypotese. Det mangler en vurdering av hva denne 
endringen av hypotese medfører av endringer i behandlingsstrategi. Fra journal og fra 
opplysninger i samtalene med ansatte framkommer at oppfølgningen fortsetter uforandret etter 
utskrivingen fra Ungdomsklinikken.   
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Det finnes alternative behandlingstilbud/rekker. Selv om man ikke har slikt tilbud ved 
Sørlandet sykehus, så er det flere elementer fra slik tilnærmingen som kunne vært benyttet i 
behandlingen av Stinas vansker.   
 
Fylkesmannen vurderer at sykehuset ikke kom i gang med adekvat og målrettet behandling. 
Dette er brudd på forsvarlighetskravet.  
 
 
Spesielt om suicidalatferd/-vurderinger 
For å kunne gi best mulig behandling for suicidal atferd vurderer Fylkesmannen at det kunne 
vært hensiktsmessig å gjennomføre en fullstendig atferdsanalyse. Atferdsanalysen kunne gitt 
grunnlag for en løsningsanalyse som en så laget sammen med pasienten. Løsningsanalysen 
kunne vært brukt for å prøve å identifisere måter pasienten selv kunne forhindre eller redusere 
forløperne til suicidal atferd, eller erstatte suicidale responser med mer adaptive responser 
eller konkrete ferdigheter. I løpet av dette pasientforløpet er det ikke utført noen form for 
atferdsanalyse. Sykehuset har heller ikke utarbeidet en behandlingsplan/kriseplan sammen 
med pasienten som kunne hjulpet pasienten når hun fikk suicidale impulser.  
 
Selv om det utføres mange selvmordsrisikovurderinger etableres det ikke rutiner for å sikre at 
man innhenter nødvendige komparentopplysninger når man foretar disse vurderingene. Flere 
av selvmordsrisikovurderingene er foretatt uten at det er vurdert om det er nødvendig å 
innhente komparentopplysninger. I journal finnes det heller ikke noen løpende oppdatert lett 
tilgjengelig beskrivelse av identifiserte risiko- og beskyttelsesfaktorer i forhold til suicid. Det er 
spesielt viktig at slike oppdateringer er lett tilgjengelige når de involverte behandlerne har 
lengre fravær. Det mangler i hele behandlingsforløpet en kriseplan. Sykehuset har en 
prosedyre for kriseplan som var ukjent for behandlingsansvarlig. Fra sykehuset sin prosedyre 
for kriseplan framgår at formålet med kriseplaner er å identifisere pasientens faresignaler og 
mestringsstrategier. Krise- og mestringsplan skal gi pasienten konkrete tiltak i prioritert 
rekkefølge. I journal mangler en grundig beskrivelse av pasientens faresignaler og det 
utarbeides heller ingen mestringsstrategier i samarbeid med pasienten.  
 
Når pasienten har tilbakevendende selvmordsforsøk er det god praksis å kartlegge utløsende 
faktorer for selvmordsatferden i detalj70. Det fremheves også i nasjonal veileder at det er viktig 
med grundig utredning av grunnlidelsen. Videre legger veilederen vekt på at det bør 
utarbeides en langsiktig individuell plan og at raske og krisebaserte endringer i planen bør 
unngås. For denne pasienten ble det ikke utarbeide langsiktige planer og mange av tiltakene 
som gjøres er krisebaserte.   
 
Stina tar kontakt på telefon med AAE 24. juli 2017 og ber om innleggelse. Hun viser til en 
avtale med behandlingsansvarlig at hun kan få innleggelse når det «topper» seg for henne. 
Fra journal framgår det ikke hvilke kriterier som skulle være oppfylt for at hun skulle bli tilbudt 
innleggelse Overlegen som håndterer denne henvendelsen opplyser at UK ikke har ledig 
plass og innleggelse i voksenpsykiatrien er ikke aktuelt. Overlegen undersøkte ikke nærmere 
hvorfor Stina ønsket innleggelse, og innhentet heller ikke komparentopplysninger.  Dersom det 

                                                      
70 Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av selvmord i psykisk helsevern (IS-1511) 
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hadde vært en klar kriseplan med definerte kriterier for å vurdere innleggelse, og god praksis 
om å innhente komparentopplysninger hadde vært fulgt, så hadde legen hatt et bedre 
grunnlag for å gjøre en forsvarlig vurdering av om Stina hadde behov for innleggelse. Her 
burde det vært gjort en konkret vurdering av om pasienten hadde behov for en innleggelse, og 
det burde vært undersøkt bedre om det var en akutt krise.   
 
Samlet sett vurderer Fylkesmannen at oppfølgingen i forhold til suicidalitet ikke har vært faglig 
forsvarlig.  
 
 
Planmessighet og evaluering av behandlingstiltak  
God praksis er å utarbeide behandlingsplaner og å evaluere behandlingstiltakene jevnlig.71 
Det er spesielt viktig med jevnlige vurderinger når symptomene øker for å få vurdert om man 
må endre behandlingsstrategi. Det er ikke gjennomført noen systematiske vurderinger av 
effekt av behandlingen i perioden.   
 
Det fremgår av både dokumentasjon og intervjuer at denne saken ikke har vært løftet inn i 
tverrfaglig team ved AAE for drøfting der. Det framkommer heller ingen «strukturerte» 
drøftinger med andre deler av klinikken utover møtene som har vært med Ungdomsklinikken i 
forbindelse med innleggelser der. Det er ingen dokumentasjon og vi har heller ikke fått 
opplysninger om hva som er drøfter på morgenmøter i akutteamet etter akutte hendelser. Det 
føres ikke journal fra drøftinger fra morgenmøter.  
  
Det fremgår av møtereferater at det er enighet om at Stina skulle begrenses i å kontakte 
omverdenen/ulike helsetjenester da hun periodevis brukte mye energi på dette, og at det var 
hensiktsmessig at instansene kjente til hverandre og var koordinert. Vi deler denne 
vurderingen, men det burde da ha vært laget en klar plan i samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten som beskrev hvilke kriterier som skulle til for å få for eksempel ekstra 
samtaler eller innleggelse. Hvem som skulle tatt initiativ til dette tar vi ikke stilling til, men 
påpeker at dette burde vært gjort.  
 
Pasienten har i største delen av dette pasientforløpet vært uten en behandlingsplan. For å 
kunne evaluere tiltakene som iverksettes på en god måte er det viktig at man setter seg 
konkrete behandlingsmål. Her har det ikke vært utarbeidet konkrete behandlingsmål med 
planlagte evalueringer.   
 
Pasientforløpet er av sykehuset vurdert som «svært kompleks». I komplekse saker vurderer 
Fylkesmannen at det er større krav til at det foretas systematiske evalueringer og større krav 
til involvering av ledelsen enn i mindre komplekse saker.  
 
 
Samarbeid, veiledning og rådgivning fra spesialisthelsetjenesten  
Fylkesmannen har merket seg at det har vært mye samarbeid mellom aktuelle aktører i denne 
saken, både i form av samarbeidsmøter, ansvarsgruppemøter og mye telefonkontakt. Viljen til 

                                                      
71 Journalforskriften § 8 første ledd bokstav f) 
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samarbeid rundt Stina synes å ha vært stor blant samtlige aktører. Det beskrives også at 
samtlige har hatt stor respekt for hverandres regelverk og rammer, og at alle stort sett har 
vært enige i samarbeidsmøtene.  
 
Etter Fylkesmannens vurdering er det ikke tydelig hva slags hensikt de ulike møtene har hatt, 
«hvem sine» møter det har vært eller hvem som faktisk koordinerte saken. Det er videre 
vanskelig å se hvem som faktisk tok avgjørelser. Det kan utenfra se ut som den store 
enigheten og respekten for hverandres rammeverk kan ha kommet i veien for nødvendige 
diskusjoner og muligheten for å kunne «utfordre» systemene.  
 
De ulike aktørene beskriver et samarbeid hvor det også var mulig å ta opp uenighet. I vår 
gjennomgang av saken har vi ikke kunnet identifisere diskusjonstemaer eller uenighet, og det 
ble heller ikke i intervjuene med noen av aktørene gitt uttrykk for særlig grad av uenighet. Det 
er vanskelig å se om, og i tilfelle hvordan, samarbeidet ga kunnskap og ny forståelse av Stina 
sin situasjon. De etablerte sannhetene, for eksempel om hva og hvordan «man skulle gå med 
henne» og dette at «hun ikke tålte tvang», ble ikke utfordret. Fylkesmannen finner det underlig 
at det i en så kompleks sak ikke fremkommer større faglige uenigheter og drøftinger.  
 
I arbeidet omkring Stina beskrives ett tett samarbeid mellom barneverntjenestene og 
psykiatrien.  Stina hadde flere akutte innleggelser i psykiatrien, men ble hver gang raskt 
utskrevet og det ble gitt tilbakemelding om at langvarig innleggelse ikke var aktuelt. Dels var 
begrunnelsen manglende lovhjemmel (for tilbakeholdelse mot hennes vilje), dels var 
begrunnelsen at det ikke var langtidsplasser og dels at det var faglig kontraindisert. Fra 
intervjuer ble det tydelig presentert fra barneverntjenesten en klar oppfatning av at Stina 
hadde behov for en lengre innleggelse og utredning fra psykiatrien. I dokumentasjonen er 
spørsmålet reist flere ganger, og i beslutningsnotat av 10.3.2017 fremkommer det at «samtlige 
aktører som arbeider rundt henne var enige om at det beste tilbudet er innen psykiatrien, og at 
det er der hun burde vært innlagt over lang tid å få behandling». I den grad dette møtereferatet 
referer synet også til spesialisthelsetjenesten skulle behandlingsansvarlig undersøkt 
muligheten for en langvarig innleggelse i psykiatrien, om nødvendig ved hjelp av andre 
helseforetak.  
 
Den manglende systematikken i både gjennomføring av samarbeidsmøter, råd og veiledning 
gjør at det har vært høy risiko for at råd og veiledning fra spesialhelsetjenesten ikke tolkes 
riktig. Fra sykehuset sine kommentarer til faktagrunnlaget framkommer at flere forventninger 
som barnevernet hadde til spesialisthelsetjenesten til bistand ikke er oppfattet slik av 
sykehuset. Spesialisthelsetjenesten har heller ikke bidratt til at det har blitt en tydelig avklaring 
av ansvarsområder mellom samarbeidspartnere.  
 
Det mangler journalføring fra spesialisthelsetjenesten fra flere samarbeidsmøter utover at de 
viser til møtereferat som skal tilsendes fra barneverntjenesten eller Bufetat. Det er eksempler 
på at det i journal vises til tilsendt møtereferat uten at møtereferatet foreligger i sykehuset sine 
journalsystemer. Hva som blir bestemt i disse møtene blir derfor vanskelig å sjekke at blir fulgt 
opp. Fylkesmannen har ikke funnet noen dokumentasjon på at sykehuset har gjennomgått og 
vurdert de møtereferatene som de har fått tilsendt. Fra flere av samarbeidsmøtene er det ikke 
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blitt laget referat uten at dette har medført at sykehuset har etterlyst referater fra disse 
møtene. 
 
Når et av de viktigste tiltakene i behandlingen har vært å gi råd angående Stinas 
omsorgssituasjon, ville god praksis vært at det gikk tydelig fram fra journal hvilke råd som er 
gitt og hvilke vurderinger som ligger bak de rådene som er gitt. Det framkommer fra journal i 
svært begrenset grad hvilke råd som er gitt. 
 
Basert på kompleksiteten i saken ville god praksis vært at spesialisthelsetjenesten bidro til at 
førstelinjetjenesten utpekte en koordinator og startet arbeidet med en individuell plan. Det 
framkommer ikke fra journal om det er vurdert om pasienten trenger en individuell plan. En 
individuell plan kunne blant annet sikret at det var en tydelig beskrivelse av ansvarsforhold og 
at det var sikret tilstrekkelig veiledning til de ansatte i de ulike botilbudene. Det fremgår at det 
var bedt om at ABUP skulle veilede inn i boligen på Evje, og at man skulle prøve å få dette i 
gang etter sommeren. Etter vår vurdering burde alle nødvendige tiltak vært satt i gang ved 
innflytting for å sikre at de ansatte var best mulig rustet til å ivareta henne og håndtere 
smerteuttrykk det var forventet måtte komme. Det er journalført at suicidfaren økte når hun var 
på tvang, og at hun synes enetiltak var belastende. Det er da ikke forsvarlig å vente flere 
måneder med veiledning av omsorgsbasen. Tvert om er det faktum at det er sommerferie en 
ekstra kritisk tid som bør tilsi gode, konkrete planer for alle situasjoner.  
 
Det framgår av referater fra samarbeidsmøter at spesialisthelsetjenesten vurderer at 
pasienten ikke tåler «tvang», og at det ville øke suicidfaren. Hvordan dette skal forstås, og tas 
hensyn til på en hensiktsmessig måte hos samarbeidspartnere, er uklart. Om dette gjelder 
tvang innenfor psykisk helsevern eller tvang innenfor barnevernet er også uklart, men 
samarbeidspartnere har oppfattet det som at hun ikke burde være på tvang etter 
barnevernloven (bvl.) § 4-24 og at det var viktig å «gå med» henne.  
 
Råd om at man bør satse på størst mulig autonomi for pasienten var begrunnet med erfaring 
om at begrensninger medførte selvskading, selvmordsatferd og utagering. Som en viktig 
begrunnelse for dette rådet ble det vist til hendelser fra perioden på St.Hansgården. Det er 
ikke utført en systematisk analyse av adferden mens hun var på St.Hansgården eller i andre 
botiltak. I perioden Stina var på St.Hansgården hadde hun også en lengre periode der hun 
gikk på skole og fulgte opp diverse aktiviteter. I denne perioden hadde behandlingsansvarlig 
regelmessig veiledning med institusjonen.   
 
Når spesialisthelsetjenesten gir tydelige råd innebærer det et stort ansvar da 
førstelinjetjenesten i stor grad velger å følge råd fra spesialisthelsetjenesten. God praksis er at 
spesialisthelsetjenesten gir tydelige råd og forsikrer seg om at rådene som gis forstås riktig.  
 
Sykehuset opplyser at ett av hovedelementene i helsehjelpen har vært å veilede i etablering 
av en hensiktsmessig omsorgssituasjon. Når spesialisthelsetjenesten gir råd i forhold til 
omsorgssituasjonen vurderer Fylkesmannen at det er helt nødvendig at sykehuset har gjort 
grundige vurderinger i hva som har fungert og hva som ikke har fungert i de forskjellige 
botilbudene. Sykehuset har basert sin informasjonsinnhenting hovedsakelig fra 
samarbeidsmøter. I mange av samarbeidsmøtene er det ingen representanter som jobber 



2/18 Tilsynsrapport etter drapet på Sørlandssenteret - "Historien om Stina"  - 17/12420-14 Tilsynsrapport etter drapet på Sørlandssenteret - "Historien om Stina"  : Historien om Stina - rapport etter Fylkesmannens tilsyn

  Side 83 av 88 
 

 

direkte med pasienten i de ulike botilbudene. I perioden på Evje stilte kun avdelingsleder som 
aldri hadde møtt Stina i samarbeidsmøtene.  
 
Fra sykehuset sine kommentarer til faktagrunnlaget framkommer at flere viktige detaljer fra 
hendelser i botilbud ikke var kjent for sykehuset.  Massive utageringer i april er imidlertid 
beskrevet i journal og var således kjent for sykehuset i «sanntid». Det står også notert 
steinkasting og ruteknusing i journal i mai, uten at man går videre og sjekker ut hva dette har 
dreid seg om. Fylkesmannen anser den manglende kjennskap til detaljer fra disse hendelsene 
som eksempler på mangelfull systematisk utveksling av vesentlig informasjon mellom 
samarbeidspartnerne. Sykehuset hadde imidlertid mange nok «hint» til at de av eget initiativ 
burde spurt komparenter om ytterligere opplysninger. Samtidig viser dette at sykehuset heller 
ikke hadde utarbeidet rutine for god og forsvarlig utveksling av viktig informasjon mellom 
sykehuset og barnevernet.  
 
Fylkesmannen vurderer at Sykehuset i store deler av perioden ikke har ikke hatt et godt 
grunnlag for å kunne gi råd til barneverntjenesten om hva som var et godt omsorgstilbud for 
Stina. De hadde ikke kartlagt og utredet Stina tilstrekkelig, og de innhentet ikke detaljerte nok 
beskrivelser av fungering i de ulike botilbudene.  En mer systematisk innhenting av 
informasjon kunne gitt grunnlag for å gi gode faglige spesifikke råd om hvilket omsorgstilbud 
som var mest hensiktsmessig for Stina.  
 
 
Medvirkning  
Det grunnleggende og vesentlige for samtykke er at man har fått den informasjonen som er 
nødvendig for å kunne si seg enig. Å ha samtykkekompetanse betyr at man har innsikt i og er i 
stand til å vurdere konsekvensene av de valgene man tar. Informasjonen må tilpasses alder 
og modenhet og de forutsetningene brukeren forøvrig har for å forstå informasjonen. Dette 
innebærer også å sjekke ut om informasjonen, og konsekvensene av valgene som gjøres, 
virkelig er forstått. Stinas evne til å forstå mottatt informasjon og gjøre informerte valg er ikke 
problematisert i journalen.  
 
Det har tilsynelatende vært stor enighet om at man bør «følge jenta», og hun har ved flere 
anledninger blitt møtt på sitt ønske uten at det har blitt gjort en grundig faglig vurdering av om 
det var det rette tiltaket for henne på de ulike tidspunktene. Spesialisthelsetjenesten har hatt 
en viktig rolle inn i dette, jf. punkt over. Vi stiller spørsmål ved om hun i hele denne prosessen 
fikk for mange valg. Ved å følge hennes valg har man tillagt henne et for stort ansvar. Det 
synes å ha vært en tanke om at dersom man bare fulgte henne ville den uhensiktsmessige 
atferden slutte. Vi har forståelse for at det kan være verdt å forsøke i en tidlig fase, men 
erfaringen viste raskt at dette ikke fungerte etter hensikten. Denne strategien virker å ha 
bidratt til nye belastende hendelser for Stina.  
 
God praksis ville vært å utarbeide en behandlingsplan og kriseplan i samarbeid med pasienten 
og å evaluere denne regelmessig og å oppdatere planene ved behov.  
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Pasienten har sagt at hun er godt fornøyd med behandlingen, men det er uklart hva det er 
som har gjort henne fornøyd. Hun har i stor grad fått timer når hun ønsket, og hun har også 
fått mange muligheter til å endre på timene.  
 
Pasienten har ønsket kontinuitet i behandlingen og dette har sykehuset lagt til rette for, også i 
de periodene pasienten var bosatt langt utenfor deres opptaksområde. Pasienten har i ettertid 
gitt uttrykk for at hennes faste behandler var en av de få (to) personene som hun gjennom det 
siste året hadde tillit til. En god relasjon er sentralt for å få til gode medvirkningsprosesser, og 
for å få til god behandling. Det er mulig at behandlingsansvarlig var i ferd med å etablere en 
relasjon til pasienten som etter hvert kunne gitt gode muligheter for å gi behandling av hennes 
psykiske lidelse som gikk utover støttesamtaler. 
 
 
Konklusjoner forsvarlig behandling 
Faglig forsvarlig behandling forutsetter en grundig utredning (se over). Revurdering av mulig 
diagnose fører ikke til endring i behandlingsstrategi. Det er ikke tatt stilling til om pasienten 
etter flere måneder best ble fulgt opp i akuttenheten, eller om hun burde vært overført en 
annen behandlingslinje der man har større fokus på langtidsoppfølging / behandling, om hun 
burde vært innlagt, om det skulle vært satt inn mer ressurser eller innhentet en second 
opinion. Nye opplysninger, fra omsorgspersonene / institusjonene og andre sykehus skulle 
fortløpende vært innhentet og vurdert. Det mangler også både individuell plan og 
behandlingsplan. 
 
Effekt av behandling (samtaler) er ikke evaluert. Uten en grundig utredning, systematisk 
kartlegging av risikofaktorer for utagering / suicidalfare og evaluering har ikke 
spesialisthelsetjenesten det nødvendige faglige grunnlaget for råd og veiledning til 
samarbeidspartnerne.  
 
Hennes samtykkekompetanse, hva hun faktisk har forstått, hvordan hun har reflektert over og 
vurdert konsekvensene av valg fremkommer ikke, og det er stor fare for at hun gjennom dette 
er blitt tillagt et for stort ansvar.  
 
 
Styring og ledelse 
Vi kan ikke se at ledelsen har etterspurt vurderinger og evalueringer av hennes situasjon, til 
tross for at saken har fått mye oppmerksomhet i media og av nødetatene. Når en ungdom 
viser så sterke uttrykk, og symptomene eskalerer og det i tillegg er mye media 
oppmerksomhet er det rimelig å forvente en særskilt aktivitet fra 
ledelsen. Særlig forventes oppfølging fra ledelsen i forhold om det gjøres gode vurderinger og 
om behandlingstilbudet fungerer.  
 
Det foreligger kun tre avviksmeldinger før hendelsen 26.juli, de er alle skrevet av 
barneklinikken etter innleggelse der. Det fremstår for Fylkesmannen som et paradoks at 
sykehusets rutiner tilsier at det skal skrives en avviksmelding når en handling i suicidal hensikt  
medfører innleggelse i en medisinsk avdeling, men ikke i en psykiatrisk avdeling. Summen av 
avviksmeldinger kunne gjort ledelsen på et tidligere tidspunkt oppmerksom på systemsvikt. 
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Avviksmeldingene fra barneklinikken er vurdert fra psykiatrisk klinikk uten at man har gjort en 
grundig vurdering av kvaliteten på oppfølgingen av pasienten. En grundig gjennomgang av 
disse avvikene med en tiltaksplan kunne avdekket systemsvikt på et tidligere tidspunkt.   
 
Det er få spor av at saken er løftet til ledelsen fra behandlere. 
 
Ledelsen har ikke sørget for tilstrekkelig behandlingskapasitet, og har ikke stilt spørsmål ved 
om andre / mer ressurser skulle vært satt inn. Nærmeste leder er med på noen 
samarbeidsmøter samtidig som det er mye drøfting av saken på morgenmøter.  
 
Ledelsen hadde etter vår vurdering tilstrekkelig informasjon om saken til å etterspørre og 
eventuelt iverksette tiltak. Sakens kompleksitet tilsier at det burde vært satt inn flere 
behandlere på et tidligere tidspunkt.  
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6. Praktisk gjennomføring av tilsynet 
 
Fylkesmannen startet 1.8.2017 dokumentasjonsinnhenting fra 27 ulike instanser innenfor 
barnevern- og helsetjenester som Stina hadde vært i kontakt med. Vi har gjennomgått all 
tilsendt dokumentasjon. 
Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med de mest aktuelle instansene i denne saken; 
Kristiansand kommune v/barneverntjenesten, Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), 
Næromsorg Sør (NOS) og Aleris Ungplan & BOI og Sørlandet sykehus HF (SSHF).  
 
Vi hadde en samtale med Stina i Bjørgvin fengsel 14.9.2017, vi har i tillegg mottatt brev fra 
henne datert 13.11.2017. 
 
Videre hadde vi samtaler med ungdommer fra Forandringsfabrikken 20.9.2017, og 
Landsforeningen for barnevernsbarn 27.9.2017. 
 
Vi har intervjuet ledelsen og utvalgte ansatte i de respektive instansene. 
 
Intervjuene med NOS ble gjennomført 12.10.2017. Vi hadde i tillegg en telefonsamtale med 
psykolog tilknyttet NOS. Tilsynsteamet bestod av fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen og Anne 
Stiansen fra Helse- og sosialavdelingen, samt Torhild Tallaksen og Gro Lislegard-Bækken fra 
Utdanning- og barnevernsavdelingen. 

Intervjuene med Bufetat ble gjennomført 16.10.2017. Vi hadde et formøte 25.8.2017. 
Tilsynsteamet bestod av fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen og Anne Stiansen fra Helse- og 
sosialavdelingen, samt Gro Lislegard-Bækken fra Utdanning- og barnevernsavdelingen. 

Intervjuene med Aleris ble gjennomført 25.10.2017. I forkant hadde vi hatt en samtale med 
familiehjemmet Stina bodde i, i regi av Aleris. Tilsynsteamet bestod av Gro Lislegard-Bækken 
og Torhild Tallaksen fra Utdanning- og barnevernsavdelingen hos Fylkesmannen, samt barne- 
og ungdomspsykiater Rikard Nygård ved Statens helsetilsyn. 

Intervjuene med SSHF ble gjennomført 31.10, 1.11 og 3.11.2017. Tilsynsteamet bestod av 
fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen og Anne Stiansen fra Helse- og sosialavdelingen og Gro 
Lislegard-Bækken fra Utdanning- og barnevernsavdelingen, samt barne- og 
ungdomspsykiater Rikard Nygård fra Statens helsetilsyn. 

Intervjuene med Kristiansand kommune ble gjennomført 8.,13. og 14.12.2017. Tilsynsteamet 
besto av fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen og Anne Stiansen fra Helse- og sosialavdelingen og 
Gro Lislegard-Bækken fra Utdanning- og barnevernsavdelingen. Videre barne- og 
ungdomspsykiater Rikard Nygård fra Statens helsetilsyn og Sigrunn Madland som ekstern 
konsulent med barnevernfaglig kompetanse.  
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Vi har innhentet journaldokumentasjon fra følgende instanser: 
 

 Komplett journal fra Sørlandet Sykehus for perioden 5.10.10 til 28.7.17, samt kopi 
av all inngående og utgående korrespondanse (2010 - 2017). Oppfølgingsnotat 
etter journalgjennomgang ved psykologspesialist i ABUP datert 10.08.2017. 
Aktuelle avviksmeldinger og årsaksanalyser fra Sørlandet Sykehus 

 Journal fra Sykehuset Telemark for perioden 26.02.17 – 28.2.17 
 Journal fra Sykehuset Østfold for perioden 30.3.17 
 Journal fra Vestre Viken for perioden 23.4 - 22.5.2017 
 Journal fra Oslo Universitetssykehus (Ullevaal) 14.2 – 17.2.2017 
 Journal fra Røyken og Hurum legevakt 
 Journal fra Mosseregionens legevakt 
 Journal fra Evje og Hornnes legevakt 
 Journal fra Vennesla legevakt 
 Journal fra Kristiansand legevakt 
 Journal fra Arendal legevakt 
 Journal fra Skien legevakt 
 Journal fra Mandal legevakt 
 Journal fra fastleger 
 Journal fra psykolog tilknyttet barneverninstitusjon 
 Journal fra helsestasjoner i tidligere bostedskommune 
 Journal fra Kristiansand helsestasjon 
 Komplett saksmappe fra barneverntjenesten i tidligere bostedskommune 
 Komplette saksmappe fra Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen 
 Relevante dokumenter fra Bufetat og komplette journalnotater 
 Komplett saksmappe fra Næromsorg Sør (NOS)  
 Komplett saksmappe fra Serio Ungdomssenter 
 Komplett saksmappe fra Aleris Ungplan & BOI 
 Komplett saksmappe fra Agder og Telemark Ungdomsinstitusjon, avdeling 

St.Hansgården 
 Komplett saksmappe fra Agder og Telemark Ungdomssenter Akutt, avdeling 

Klokkerhuset 
 Kopi av alle tvangsprotokoller for perioden 1.9.16 – 26.7.17 

 
I tillegg har vi innhentet redegjørelser, aktuelle rutiner og annen styringsdokumentasjon fra de 
virksomhetene vi har ført tilsyn med. 

Faktagrunnlagene, basert på samtalene og mottatt dokumentasjon i sakene ble sendt til 
instansene for kontradiksjon. Stinas historie slik den fremstår i hovedrapporten er godkjent av 
Stina selv. 
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Kristiansand kontrollutvalg 22.02.2018 

 

 

 

   

Rapport fra selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar rapport fra selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS til orientering, og oversender 

rapporten til bystyret med følgende forslag til vedtak: 

 

Bystyret tar rapport om selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS til orientering, og slutter seg til 

rapportens anbefalinger til eierne og virksomheten. 

 

Rapporten oversendes styret for videre oppfølging av anbefalingene til virksomheten. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Plan for selskapskontroll 2011-2015 ble behandlet i kontrollutvalgets møte 18.01.13 sak 66/12 og 

godkjent av bystyret i møte 13.03.13 sak 37/13. Selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) 

fremkommer som et mulig kontrollobjekt i vedtatt plan for selskapskontroll.  

 

Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok i møte 09.02.17 sak 5/17 å gjennomføre en 

selskapskontroll av AKT i sammen med Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune. 

Det ble besluttet at Agder Kommunerevisjon IKS skulle gjennomføre en felles kontroll for de tre 

kontrollutvalgene. Følgende vedtak ble fattet:  

 

Prosjektplan for selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS vedtas slik den foreligger. 

Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. Rapport til kontrollutvalget 

forventes i løpet av 2017. 
 

Saksopplysninger: 
I henhold til vedtatt prosjektplan har revisjonen tatt utgangspunkt i problemstillingene for 

selskapskontroll som en finner i «Selskapskontroll fra A til Å» fra Norges Kommunerevisorforbund: 

 

 Har eierne etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? 

 Fører eierne kontroll med sine eierinteresser? 

 Er rutinene gode nok, og blir de fulgt? 

 Utøves eiernes eierinteresser i samsvar med kommunestyrets og fylkestingenes vedtak og 

forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og 

selskapsledelse? 
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Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av selskapskontrollen, og innebærer at revisjonen undersøker 

hvordan kommunenes eierinteresser i selskapet forvaltes, herunder at det kontrolleres om de som utøver 

eierinteressene gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Rammer for 

selskapskontrollen er gitt i kommuneloven med forskrift. Sentrale bestemmelser er nærmere omtalt i 

rapporten. 

 

På grunnlag av de vurderinger revisjonen har gjort i forbindelse med selskapskontrollen av AKT har 

revisjonen kommet med anbefalinger: 

 

Anbefalinger til eierne 

- Eierne bør vurdere å opprette felles valgkomite. 

- Eierne bør unngå å velge medlemmer av generalforsamlingen som styre-medlemmer. 

- Ved sammenslåing av Vest- og Aust-Agder fylkeskommune og opprettelsen av nye Kristiansand 

kommune bør eierne vurdere organiseringen av virksomheten, herunder om det fortsatt er 

hensiktsmessig at virksomheten er organisert som et aksjeselskap. 

 

Anbefalinger til virksomheten  

- Styret bør ut fra en risiko- og sårbarhetsanalyse vurdere behovet for egenkapital. 

- Styret bør i fremtiden ha aktiv fokus på å utvikle styringsindikatorer knyttet til ressursbruk og 

kapasitetsutnyttelsen i AKTs virksomhet. 

- Styret bør oppdatere instruks for daglig leder som inkluderer prokura 

- Styret bør, i samsvar med kommuneloven § 80, varsle kontrollutvalgene og valgte revisorer i 

kommunen og fylkeskommunene om selskapets generalforsamling. 

 

Det går frem av rapporten og rådmennenes høringssvar at de slutter seg til revisjonens anbefalinger.  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Etter sekretariatets vurdering svarer rapporten på den bestillingen som er gjort av kontrollutvalget. 

Rapporten vil bli lagt frem for kontrollutvalgene i de tre eierkommunene fortløpende innen midten av 

mars. Rapporten vil etter behandling i kontrollutvalget, bli oversendt fylkestingene i Aust- og Vest-Agder   

og bystyret i Kristiansand for behandling i mars/april.  

 

 

Vedlegg:  

- Selskapskontrollrapport – Agder Kollektivtrafikk AS 
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1 Sammendrag 
 
Bestilling 
Kontrollutvalgene i Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder 
fylkeskommune har bestilt selskapskontroll av Agder Kollektivtrafikk AS (AKT). Agder 
Kommunerevisjon IKS gjennomfører en felles kontroll for de tre kontrollutvalgene.   
 
 
Problemstillinger 
Revisjonen har tatt utgangspunkt i problemstillingene for selskapskontroll som en finner 
i «Selskapskontroll fra A til Å» fra Norges Kommunerevisorforbund: 
 

 Har eierne etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? 
 Fører eierne kontroll med sine eierinteresser? 
 Er rutinene gode nok, og blir de fulgt? 
 Utøves eiernes eierinteresser i samsvar med kommunestyrets og fylkestingenes 

vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god 
eierstyring og selskapsledelse? 

 
 
Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) 
AKT ble stiftet som et aksjeselskap av Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand 
kommune i 2007. I juli 2013 kom Aust-Agder fylkeskommune inn på eiersiden. De to 
fylkeskommunene eier 40 % hver av aksjene. Kristiansand kommune eier de resterende 
20 %.   
 
Formålet og målsettingen for virksomheten er beskrevet i vedtektene § 3: 
Selskapets formål er å tilby kollektiv persontransport, gi informasjon til befolkningen om 
tilbudet og yte tjenester relatert til dette. Selskapet skal primært ikke selv utføre rute-
trafikk, men kjøpe slike tjenester fra eksterne tjenesteleverandører. Selskapet står fritt til å 
organisere deler av sin virksomhet i egne resultatenheter/selskaper. 
 
Selskapets hovedkontor ligger i Kristiansand. Selskapet hadde i 2016 30,5 årsverk fordelt 
på 34 medarbeidere. Selskapets inntekter var på 624,6 mill. kr i 2016. Det ble 
gjennomført totalt 12,9 mill. passasjerreiser i Vest-Agder og 4,3 mill. passasjerreiser i 
Aust-Agder fylke dette året. Selskapet rapporterer om økning i antall reiser, økt 
kundetilfredshet og reduserte utslipp pr. rutekilometer.  
 
 
Eierne har en aktiv eierstyringen 
De tre eierne har vedtatt eierskapsmeldinger der deres strategi for eierskap i heleide og 
deleide selskaper er beskrevet.    
 
Fylkeskommunene, som har ansvaret for kollektivtilbudet, har i tillegg til eierskaps-
meldingene klart uttrykt eierstrategi for eierskapet i AKT. Ut fra angivelsen av 
virksomheten (formålet) i vedtektene, strategiske mål for kollektivtilbudet i «Plan for 
kollektivtransporten i Vest-Agder 2015–2020», og konkrete leveransemål i budsjett og 
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ytelsesavtaler mellom eierne og selskapet, er revisjonens vurdering at eierne har klare 
mål og forventninger til selskapet.  
 
I samsvar med aksjonæravtalen utarbeides det årlige leveranseavtaler mellom de to 
fylkeskommunene og AKT. AKT rapporterer tertialvis og det avholdes månedlige opp-
følgingsmøter med de to eierne. Revisjonens inntrykk er at eierne har en aktiv eier-
oppfølging i samsvar med anbefalinger fra KS.  Eierne har fokus på at AKT leverer i 
samsvar med den årlige budsjettildelingen. Etter revisjonens vurdering er eierstyringen i 
samsvar med bestemmelser i aksjeloven, vedtekter for virksomheten og eiernes eier-
strategier.  
 
Etter revisjonens vurdering er generalforsamlingens valg av styremedlemmer i samsvar 
med aksjelovens bestemmelser. Av hensyn til uavhengighet mener revisjonen at 
generalforsamlingen ikke bør velge eierrepresentanter i generalforsamlingen som 
styremedlemmer.  
 
I samsvar med anbefalinger fra KS er revisjonens vurdering at eierne bør velge en felles 
valgkomite som vil kunne styrke arbeidet med en koordinert og helhetlig vurdering av 
aktuelle styrekandidater. Etter revisjonens vurdering bør eierne vedtektsfeste bruk av 
valgkomite og det bør utarbeides instruks for valgkomiteens arbeid.  
 
 
Valg av selskapsform 
I forbindelse med sammenslåingen av Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder 
fylkeskommune vil det være naturlig at eierne foretar en vurdering av organiseringen av 
virksomheten. Utgangspunktet er at en AS-modell gir grunnlag for mindre politisk styring 
og kontroll enn en ren fylkeskommunal virksomhet. Revisjonen oppfatter imidlertid at 
AS-modellen gir AKT handlingsrom og mulighet for raske tilpasninger som er 
hensiktsmessig i en tid preget av omfattende teknologisk utvikling. På den annen side 
oppfatter revisjonen at eiernes tette oppfølging av virksomheten (uttrykt i de årlige 
budsjett og leveranseavtalene), i utgangspunktet tilsier at eieren i forbindelse med 
sammenslåingen av fylkeskommunene bør vurdere om AS-modellen er den mest 
hensiktsmessige. Revisjonen mener at ledelsen i AKT har en god forvaltningskompetanse 
og forståelse for rolle mellom fag og politikk. Denne forvaltningskompetansen medfører 
at AS-modellen synes å fungere godt, samtidig som det må understrekes at denne 
kompetansen er personavhengig.  
 
Revisjonen ser at Kristiansand kommunes bidrag i AKT er viktig i og med at det største 
trafikk-knutepunktet ligger her. Dersom deler av ansvaret for kollektivtransporten i nye 
Kristiansand kommune legges til kommunen1, vil en få en ny situasjon, hvor 
hensiktsmessighetsvurderingen av en AS-modell bør vurderes opp mot hva som kan 
løses gjennom ATP-utvalget2.  
 
 
 

                                                        
1
 En mulig løsning hvor kommunene har over 100.000 innbyggere. 

2
 Kristiansand kommune har ikke egen eierstrategi eller eierskapsmelding hvor formålet med eierskapet i 

AKT er vurdert.  
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Virksomheten i samsvar med lovkrav og eiernes forventninger 
Revisjonen har vurdert i hvilken grad virksomheten i AKT utøves i samsvar med 
gjeldende lover og regler og eiernes forventninger for virksomheten. Revisjonens 
vurdering er at styret forvalter virksomheten i samsvar med aksjelovens bestemmelser 
og i henhold til eiernes krav og forventninger. Revisjonen oppfatter at styret har sørget 
for forsvarlig organisering, og de har utarbeidet rutiner og fastsatt planer og budsjetter 
for selskapets virksomhet.  Gjennom rapportering og orientering fra daglig leder holder 
styret seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter. Styret påser at 
virksomheten, regnskapet og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 
 
Styret har i samsvar med krav i aksjeloven innkalt til årlig generalforsamling og lagt frem 
regnskap og årsberetning. Etter revisjonens vurdering er AKTs virksomhet i samsvar 
med eiernes forventninger.   
 
AKT har etter revisjonens vurdering en tilfredsstillende økonomi. Styret har, blant annet 
på grunn av tidligere års usikkerhet knyttet til merverdiavgiftskrav fra Skatt Sør og 
eventuelt bortfall av statlige tilskudd, bygget opp en betydelig egenkapital. Som følge av 
nye statlige tilskudd i 2017, og avklaring når det gjelder kompensasjon for 
merverdiavgiftskravet, er usikkerheten etter revisjonens oppfatning redusert. Revisjonen 
mener derfor at AKT i samråd med eierne bør vurdere å redusere egenkapitalen fra ca 
116 mill. kr (jf Årsrapport for 2016) til et nivå som, vurdert ut fra aksjelovens 
bestemmelser, styrets ansvar og handlingsrom og eiernes forventninger, er forsvarlig ut 
fra gjeldende risikosituasjon.3 
 
Etter revisjonens vurdering synes det som om AKT når målene som er satt for 
virksomheten. AKT rapporterer at antall reisende vokser, kundetilfredsheten er stigende, 
og bussene har lavere miljøforurensende utslipp enn tidligere. Etter revisjonens 
vurdering bør imidlertid AKT i fremtiden ha aktiv fokus på å utarbeide indikatorer som 
gir grunnlag for å vurdere om selskapet leverer kostnadseffektive kollektivtjenester i 
samsvar med vedtektene.  
 
Revisjonen mener det er positivt at AKT fra og med sommeren 2018 vil implementere 
nytt datavarehus og nye målinger av blant annet reiser og reiselengder innenfor de ulike 
rutene. Dette vil styrke datagrunnlaget for selskapets rapportering.  
 
Revisjonen vil også bemerke at AKTs nettside, med lett tilgjengelig informasjon, og 
selskapets satsing på mobil-app med sanntidsinformasjon, gir et positivt inntrykk av at 
AKT er et selskap med kundene i fokus.  
 
 

                                                        
3
 I aksjeloven § 3-4. «Krav om forsvarlig egenkapital og likviditet» står det; Selskapet skal til enhver tid ha en 

egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. 



3/18 Rapport fra selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS - 17/03124-9 Rapport fra selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS : Rapport fra selskapskontroll - Agder Kollektivtrafikk AS

                                                         Agder Kommunerevisjon IKS

 

  Side 8 av 66
   

Anbefalinger 
På grunnlag av de vurderinger revisjonen har gjort i selskapskontrollen av AKT har 
revisjonen i kapittel 6 kommet med anbefalinger knyttet til følgende områder: 
 

 Eierne bør vurdere å opprette felles valgkomite. 
 Eierne bør unngå å velge medlemmer av generalforsamlingen som styre-

medlemmer.  
 Ved sammenslåing av Vest- og Aust-Agder fylkeskommune og opprettelsen av nye 

Kristiansand kommune bør eierne vurdere organiseringen av virksomheten, 
herunder om det fortsatt er hensiktsmessig at virksomheten er organisert som et 
aksjeselskap.  

 Styret bør ut fra en risiko- og sårbarhetsanalyse vurdere behovet for egenkapital. 
 Styret bør i fremtiden ha aktiv fokus på å utvikle styringsindikatorer knyttet til 

ressursbruk og kapasitetsutnyttelsen i AKTs virksomhet.  
 Styret bør oppdatere instruks for daglig leder som inkluderer prokura 
 Styret bør, i samsvar med kommuneloven § 80, varsle kontrollutvalgene og valgte 

revisorer i kommunen og fylkeskommunene om selskapets generalforsamling.   
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2 Bakgrunn og problemstillinger 
 

2.1 Bestilling 

Bystyret i Kristiansand vedtok i sak 134/16 kontrollutvalgets forslag til Plan for 
selskapskontroll for perioden 2016 – 2019. Fylkestingene i Vest-Agder- og Aust-Agder 
fylkeskommune vedtok tilsvarende planer for selskapskontroll for perioden 2016 – 2019 
i henholdsvis sak 64/16 og sak 17/31. Ut fra en vurdering av AKTs betydning for inn-
byggerne i fylket, selskapets viktige samfunns- og miljøansvar, og den store økonomiske 
betydning selskapet har for eierne, inngår AKT i alle de tre eiernes plan for gjennom-
føring av selskapskontroll i perioden 2016 - 2019.  
 
Kontrollutvalget i Kristiansand kommune gjorde i følgende vedtak (sak 55/16): 
«Kontrollutvalget bestiller prosjektplan fra Agder Kommunerevisjon IKS for 
selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS». Prosjektplanen ble lagt frem for kontroll-
utvalget i møte 09.02.17. 
 
På forslag fra revisjonen vedtok kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune i møtet 24. 
januar 2017, (sak 3/17) at kontrollutvalget ønsket å delta i selskapskontrollen i AKT som 
kontrollutvalget i Kristiansand hadde bestilt. I samråd med Aust-Agder Revisjon IKS la 
Agder Kommunerevisjon IKS frem prosjektplan for selskapskontroll i AKT også for 
kontrollutvalget i Aust-Agder fylkeskommune. Kontrollutvalget i Aust-Agder fylkes-
kommune vedtok i sak 24/17 forslaget til prosjektplan. Revisjonsenhetenes vurdering 
var at det ville være en effektiv løsning og en fordel med hensyn til helheten i kontrollen 
om fylkeskommunene, som er de store eierne og har hovedansvaret for den operative 
styringen av AKT, var med som bestillere av selskapskontrollen. Revisjonsenhetenes 
vurdering var at én selskapskontroll på vegne av alle tre eiere ville gi et mer fullstendig 
grunnlag for vurdering av den samlede eieroppfølgingen, og av selskapets virksomhet i 
forhold til eiernes forventninger.  
 

2.2 Formålet med selskapskontroll 

Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av selskapskontrollen, og innebærer at 
revisjonen undersøker hvordan kommunenes eierinteresser i selskapet forvaltes, her-
under at det kontrolleres om de som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med 
kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Rammer for selskapskontrollen er gitt i 
kommuneloven med forskrift. Sentrale bestemmelser er omtalt i avsnittet under.  
 

2.3 Sentrale lov- og forskriftsbestemmelser 

Selskapskontroll er hjemlet i kommuneloven § 77 nr. 5 og nærmere omtalt i forskrift om 
kontrollutvalg kapittel 6, §§ 13 - 15. 

 
Etter kommuneloven § 77, nr. 5 er ansvaret for selskapskontroll lagt til kontrollutvalget: 
”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.” 
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Hvilke selskaper som skal omfattes av selskapskontrollen og revisors mandat er regulert 
i koml. § 80: «I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6, i interkommunale 
styrer etter § 27 og i aksjeselskaper der en kommune eller fylkeskommune alene eller 
sammen med andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte 
eller indirekte eier alle aksjer, har kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og 
revisor rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra 
selskapets daglige leder som fra styret og den valgte revisor for selskapet. I den utstrekning 
det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og fylkeskommunens revisor selv foreta 
undersøkelser i selskapet.» 

 
I departementets merknader til paragrafen fremgår det at eierskapskontrollen primært 
dreier seg om å kontrollere at den som utøver fylkeskommunens eierinteresse, utøver 
myndigheten på den måte som er fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven (for eksempel 
aksjeloven). 
 
Forskrift om kontrollutvalg § 13 omhandler selskapskontroll. Her fremgår det at: 
”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.  
 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter 
at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 
selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan 
delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.  

Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll.” 
 

Forskrift om kontrollutvalg § 14 omhandler selskapskontrollens innhold. Her står det: 
”Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eier-
interessene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den 
som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i 
samsvar med kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskaps-
kontroll).  

 
Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i 
kommuner og fylkeskommuner kap. 3.” 

 
Forskrift om kontrollutvalg § 15 omhandler rapportering om selskapskontrollen, hvor 
det fremgår: ”Kontrollutvalget fastsetter selv hvordan utført selskapskontroll skal 
rapporteres til utvalget, herunder hvilket innhold slik rapport skal ha. Et selskap som er 
omfattet av selskapskontrollen, og den som utøver kommunens eierfunksjon, skal alltid gis 
anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som omtales i rapporten. Eventuelle 
kommentarer skal fremgå av rapporten.  
 
Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av selskapskontroll skal kontrollutvalget 
avgi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke kontroller som er gjennomført 
samt om resultatene av disse.” 
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Selskapskontroll
Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett)

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6

Eierskapskontroll

Obligatorisk

Utfører:
Sekretariatet,

revisjonen eller andre

Forvaltningsrevisjon

Frivillig

Utfører:
Kvalifisert og

uavhengig revisor

Omfatter kommunalt eierskap i:
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter

MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 
eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner

Selskapskontroll
Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett)

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6

Eierskapskontroll

Obligatorisk

Utfører:
Sekretariatet,

revisjonen eller andre

Forvaltningsrevisjon

Frivillig

Utfører:
Kvalifisert og

uavhengig revisor

Omfatter kommunalt eierskap i:
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter

MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 
eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner

2.4 Innhold i selskapskontrollen 

Figuren under er hentet fra NKRFs veileder «Selskapskontroll – fra A-Å» og viser at 
selskapskontrollen består av en obligatorisk eierskapskontroll og en frivillig 
forvaltningsrevisjon. Forklaring på forskjellen mellom de to typene følger under.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Innholdsmessig deles selskapskontroll i to komponenter – eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon. Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av selskaps-
kontrollen. Den omfatter kontroll med forvaltningen av fylkeskommunens eierinteresser, 
herunder å kontrollere om den som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. 
 
Forvaltningsrevisjon er den frivillige delen av selskapskontrollen, og er nærmere 
omtalt i forskrift om revisjon kapittel 3 (§§ 6 – 8), jf. forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 
(§§ 9 – 12) og RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. Den omfatter systematiske 
vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommune-
styrets og fylkestingets vedtak og forutsetninger, jf. forskrift om revisjon § 7 første ledd. 
 

2.5 Problemstillinger i selskapskontrollen av AKT 

I samsvar med veileder «Selskapskontroll fra A til Å» fra Norges Kommunerevisor-
forbund vil revisjonen i denne kontrollen ta utgangspunkt i følgende problemstillinger: 
 

 Har eierne etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? 
 Fører eierne kontroll med sine eierinteresser? 
 Er rutinene gode nok, og blir de fulgt? 
 Utøves eiernes eierinteresser i samsvar med kommunestyrets og fylkestingenes 

vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god 
eierstyring og selskapsledelse? 

 
Revisjonen har lagt «Anbefalinger til eierstyring, selskapsledelse og kontroll» fra 
Kommunesektorens organisasjon (KS) fra 2015 til grunn for å vurdere i hvilken grad 
Kristiansand kommune sammen med de to fylkeskommunene, utøver et aktivt eierskap 
overfor AKT. Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkes-
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kommune har utarbeidet hver sine eierskapsmeldinger (vedtatt i bystyret i 2008,4 i 
Fylkestinget i Vest-Agder i 2010 og i fylkestinget i Aust-Agder i 2015). Meldingene inne-
holder kommunens og fylkeskommunens overordnede prinsipp for eierstyring. 
Prinsippene bygger blant annet på de nevnte anbefalinger til eierstyring fra KS. 
Revisjonen ønsker å se i hvilken grad kommunens og fylkeskommunens eieroppfølging 
av AKT skjer i samsvar med vedtatte prinsipper for eierstyring. Kontrollutvalget i Vest-
Agder fylkeskommune pekte i forbindelse med bestillingen av selskapskontroll (sak 
3/17) på at de ønsket fokus på den siste av de fire overordnede problemstillingene angitt 
over; Utøves eiernes eierinteresser i samsvar med kommunestyrets og fylkestingets vedtak 
og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og 
selskapsledelse?» Revisjonen vil følge opp dette punktet gjennom å vurdere styrets arbeid, 
og utøvelsen av virksomheten i forhold til krav i blant annet aksjeloven, anbefalinger fra 
KS og vedtak og forventninger fra eierne. Med utgangspunkt i lovkrav, veilederen fra KS 
og kommunens og fylkeskommunenes eierskapsmeldinger har revisjonen satt opp 
følgende problemstillinger for selskapskontrollen av AKT5: 
 
Eierstyring: 

 Hvilke prinsipp og føringer for eieroppfølging har Kristiansand kommune, Vest-
Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune (eierne) vedtatt i eierskaps-
meldingene og eventuelt i særskilt strategi for eieroppfølging av AKT? 

 Har eierne (generelle eller selskapsspesifikke) rutiner for eiermøter og 
rapportering fra selskapet? 

 I hvilken grad følges prinsippene for eierstyring av AKT?  
 Hvordan er samhandlingen mellom eierne i deres eierstyring? 
 Har eierne aksjonæravtale – som kan bidra til en enhetlig eieroppfølging? 
 Er vedtektene i samsvar med krav i aksjeloven? 
 Hvilke mål og forventinger har eierne til virksomheten (utover det som fremgår av 

vedtektene)? 
 På hvilket grunnlag velges styremedlemmer? 
 I hvilken grad evalueres styret? 
 Har eierne vedtatt å ha valgkomite? 

 
Selskapsledelsen: 

 Har selskapet system og rutiner for å sikre;  
o Utvikling av nødvendig kompetanse i styret? (herunder, er det fastsatt styre-

instruks, fastsatt instruks for daglig leder, gjennomført egenevaluering og 
kurs) 

o Riktig håndtering av habilitetskonflikt? 
o Håndtering av etiske utfordringer? 

 
Utøvelse av virksomheten: 

 Utøves virksomheten i AKT i samsvar med gjeldende lover og regler og innenfor 
de rammer som vedtektene gir?  

 Har AKT en effektiv og økonomisk forsvarlig drift?   

                                                        
4
 Bystyret i Kristiansand kommune har vedtatt ny revidert eierskapsmelding i 2017. 

5
 Spørsmålene samsvar i stor grad med forslag til kontrollpunkt som inngår i vedlegg til NKRFs veileder 

«Selskapskontroll fra A til Å»  
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o Har selskapet en forsvarlig egenkapital jf. aksjelovens § 3-4?  
 Rapporterer selskapet til eierne i samsvar med eiernes vedtak?  
 Etterleves lov- og forskrift om offentlige anskaffelser ved kjøp av 

transporttjenester?  
 I hvilken grad har selskapet oversikt over brukertilfredshet med tjenestene som 

leveres? 
 Når selskapet de mål og forventninger som er satt til; 

o effektiv drift,  
o miljøtiltak,  
o kundegrunnlag, og  
o kundetilfredshet  

 

2.6 Metode, datainnhenting og avgrensing 
I denne kontrollen har revisjonen innhentet data gjennom dokumentanalyse og intervju. 
Hos eierne har revisjonen gått gjennom blant annet vedtak i bystyret og i fylkestingene 
angående mål for eierskapet og forvaltning av eierinteressene, eierskapsmeldingene, 
vedtekter for selskapet, aksjonæravtale, protokoll fra generalforsamlinger og referat fra 
eiermøter. Fra selskapet har revisjonen bedt om årsrapporter, budsjett og regnskap, 
instrukser, retningslinjer, styreprotokoller ol.  Det er gjennomført samtale med 
administrativ ledelse i fylkeskommunene. De tre eiernes representanter i general-
forsamlingen (ordføreren og fylkesordførerne) har svart på spørreskjema om eier-
styringen.   Fra selskapets side har revisjonen hatt samtale med styreleder og løpende 
dialog med daglig leder, samt økonomisjef og administrasjonssjef i selskapet.     
 
På bestilling fra kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune ble det gjennomført 
selskapskontroll av AKT i 2011. Rapporten fra selskapskontrollen ble behandlet i Fylkes-
tinget 25.10.11 (sak 62/11). Revisjonen har på enkelte områder bygd videre på 
vurderingene som ble gjort i 2011, men i all hovedsak er kontrollspørsmål blitt vurdert 
på nytt i denne kontrollen.  
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3 Agder Kollektivtrafikk AS  

3.1 Fakta om selskapet6 

 
Navn: 
Organisasjons nr.: 
Organisasjonsform: 
Stiftet: 
Hovedkontor: 
Daglig leder: 
 
Styret (2016): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalforsamling: 
 
 
Aksjekapital: 
 
Eiere: 
 
 
Revisor: 

 
Agder Kollektivtrafikk AS 
991 776 524 
Aksjeselskap 
2007 
Kristiansand 
Siv Elisabeth Wiken 
 
Solveig Løhaugen (leder) 
Espen Ulvin (nestleder) 
Mathias Bernander (Vest-Agder fylkeskommune) 
Randi Øverland (Vest-Agder fylkeskommune) 
Grete Kvelland Skaara (Kristiansand kommune) 
Torunn Ostad (Aust-Agder fylkeskommune) 
Tellef Inge Mørland (Aust-Agder fylkeskommune) 
Ståle Sætre (ansattes medlem i styret) 
 
Ordfører i Kristiansand kommune, fylkesordfører i Vest-Agder 
og fylkesordfører i Aust-Agder fylkeskommune 
 
Kr. 160 000,-   
 
Vest-Agder fylkeskommune (40 %), Aust-Agder fylkeskommune 
(40 %) og Kristiansand kommune (20 %),  
 
Deloitte AS 

 
Fylkeskommunene har ansvar for det lokale og regionale kollektivtilbudet i fylkene. 
Kollektivtransporten er en del av fylkeskommunenes samlede samferdselspolitikk. 
Fylkeskommunene har skilt ut ansvaret for driften av kollektivtransporten i et eget 
administrasjonsselskap - Agder Kollektivtrafikk AS (AKT). 
 
Formålet med virksomheten 
AKT skal tilby kollektivtransport. Selskapet skal primært ikke selv utføre rutetrafikk, 
men kjøpe tjenester fra eksterne tjenesteleverandører. Målet er å tilby innbyggerne et 
velfungerende og kostnadseffektivt kollektivtilbud, samt utføre lovpålagte skoleskyss-
oppgaver. Selskapet skal bidra til en miljøvennlig trafikkutvikling. 
 
Første året med driftsansvar for kontrakter i Aust-Agder var 2015. Fra og med 2015 vil 
selskapet i nye anbud om kollektivtrafikken slå produksjonen i Vest- og Aust-Agder 
sammen.  

                                                        
6
 Opplysninger i dette kapitlet, knyttet til selskapets organisasjon, økonomi, passasjertall osv er i all hovedsak 

hentet fra selskapets årsrapport for 2016 og årsrapport for 2015.  
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Styret 
Selskapet ledes av et styre bestående av åtte styremedlemmer (jf årsrapporten 2016).      
I samsvar med aksjeloven og selskapets aksjonæravtale velges styret av general-
forsamlingen for to år av gangen. Da AKT har flere enn 30 ansatte velges i tillegg ett 
styremedlem, i samsvar med aksjelovens § 6-4 (1), av og blant de ansatte. To kandidater 
til styret er utpekt av Vest-Agder fylkeskommune, to kandidater er utpekt av Aust-Agder 
fylkeskommune og en kandidat er utpekt av Kristiansand kommune. General-
forsamlingen velger styret.   
 
Styret har tegnet styreansvarsforsikring. De politisk utpekte styremedlemmene er 
registrert i KS sitt styrevervregister. Generalforsamlingen fastsetter hvert år honorar for 
styremedlemmene for siste år. 
 
Organisasjon 
Ved utgangen av 2016 var det 30,5 årsverk fordelt på 34 medarbeidere i AKT. Ved 
selskapets hovedkontor i Kristiansand var det ca 25 årsverk innen administrasjon, 
ledelse og kundebehandling. Selskapet har avdelingskontor med 2,6 årsverk i Lyngdal, 2 
årsverk i Flekkefjord og 1 årsverk i Arendal. Bemanningen er redusert med 0,3 årsverk 
sammenlignet med 2015. 
 
AKT er IA-bedrift. Det totale sykefraværet (kortids- og langtidsfravær) var på 5,9 % i 
2016 mot 2,3 % i 2015. 
 

3.1.1 Økonomi 

Selskapet hadde i 2016 driftsinntekter på 624,6 mill. kr. Dette er en økning på ca 26 mill. 
kr sammenlignet med 2015 da driftsinntektene var 598,1 mill. kr. Driftskostnadene var i 
2016 på 597,2 mill. kr, en økning på 24,4 mill. kr sammenlignet med nivået i 2015. Dette 
gav et driftsresultat på 27,4 mill. kr i 2016 mot 25,3 mill. kr i 2015. Selskapets fikk et 
årsresultat i 2016 på 30,8 mill. kr mot 27,3 mill. kr i 2015. Resultatet i 2016 og i 2015 ble 
i sin helhet avsatt til annen egenkapital. Ved utgangen av 2016 var selskapets opptjente 
egenkapital7 på 91,3 mill. kr. 
 
Belønningsmidler fra Staten til utvikling av kollektivtrafikken utgjorde 47,3 mill. kr i 
2016. Belønningsavtalen mellom Kristiansand kommune og Staten varte til og med 2016. 
I årsrapporten for 2016 ble det uttrykt usikkerhet knyttet til hvilken finansiering 
kollektivtrafikken vil ha gjennom ny bymiljøavtale og ved eventuelt bortfall av dagens 
belønningsordning. Ny bymiljøavtale gjelder først fra 2018 og det er dermed knyttet 
usikkerhet til manglende finansieringsordninger av kollektivtilbudet også i 2017. 
Selskapet skrev i årsmeldingen at uten statlig finansiering i 2017 vil de mangle 
finansiering i størrelsesorden 45-55 mill. kr for å opprettholde dagens ruteproduksjon.8  
 
AKT har i lengre tid hatt en merverdiavgiftssak gående med Skatt Sør. I mars 2015 
mottok selskapet et varsel om etterberegning av mva. på 109 mill. kr. AKT sendte tilsvar 
til varselet innen gjeldende frister. Innen utarbeidelsen av årsregnskapet for 2016 var det 

                                                        
7
 Sum innskutt egenkapital på 24,9 mill. kr kommer i tillegg. Sum egenkapital er på 116,2 mill. kr. 

8
 AKT opplyser at de, etter at årsrapporten for 2016 var ferdig, fikk bevilget 55 mill. kr i Statlige 

belønningsmidler for 2017. 
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ikke truffet et endelig vedtak fra Skatt Sør sin side. AKT mottok i september 2017 
merverdiavgiftskrav fra Skatt Sør på 104 mill. kr. Dette var forventet da Vestviken 
Kollektivtrafikk AS, et tilsvarende kollektivselskap i Vestfold og Buskerud, hadde mottatt 
tilsvarende merverdiavgiftskrav som AKT hadde fått varsel om. (Se omtale av 
merverdiavgiftssaken i punkt 3.1.4) 
 
Selskapet opplyser at usikkerhet knyttet til belønningsmidler, og til det varslede 
merverdiavgiftskravet, har medført tilbakeholdenhet i forhold til å øke produksjonen 
eller å redusere takstene. Selskapet skrev i årsrapporten for 2016 at «inntil forholdene er 
avklart vil dette være til hinder for optimal utvikling av det totale kollektivtilbudet». De 
skriver også at «det er fortsatt viktig for AKT å ha en høy egenkapital slik at selskapet kan 
håndtere naturlige og uforutsette svingninger i rammebetingelsene uten at dette går ut-
over passasjerene». AKT skrev videre at; «Overskuddet for 2016 avsettes derfor i sin 
helhet til annen egenkapital og vil kunne benyttes til økt produksjon i årene som kommer 
dersom finansieringen sikres og kravet fra Skatt Sør bortfaller i tråd med AKTs syn».  

 
Inntekter 
I 2016 hadde AKT samlede driftsinntekter på 624,6 mill. kr. Tabellen under viser hvor 
inntektene kom fra.  
 
AKTs inntekter i 2016 og 2015 (alle beløp i 1000 kr) 
Inntektskilder 2016 2015  
Tilskudd og vederlag fra Vest-Agder fylkeskommune 189 600 185 100 
Tilskudd og vederlag fra Aust-Agder fylkeskommune 104 900 100 400  
Tilskudd fra Kristiansand kommune 4 300 4 300 
Belønningsmidler fra Staten 47 300 43 000 
Vederlag fra kommunene 78 200 72 700 
Billettinntekter 192 100 185 100 
Annen driftsinntekt 8 300 7 500 
Sum inntekter 624 600 598 100  
 
AKT fikk 189,6 mill. kr i rammetilskudd og vederlag fra Vest-Agder fylkeskommune, 
104,9 mill. kr i tilskudd og vederlag fra Aust-Agder fylkeskommune,9 og i underkant av 
4,3 mill. kr i tilskudd fra Kristiansand kommune. Selskapet mottok 47,3 mill. kr i 
belønningsmidler fra staten, og 78,2 mill. kr som vederlag fra kommunene for 
skoleskyss.10 Til sammen utgjorde dette tilskudd og vederlag på 424,3 mill. kr. I tillegg 
hadde AKT billettinntekter på 192,1 mill. kr og andre driftsinntekter på 8,3 mill. kr.  
 

3.1.2 Passasjertall og kundetilfredshet 

I 2016 ble det gjennomført totalt 12,9 mill. passasjerreiser i Vest-Agder fylke. Det 
utgjorde en økning på 0,4 mill. reiser fra året før. 78 % av passasjerreisene fant sted i 
Kristiansandsregionen. Av totalt antall passasjerreiser i Vest-Agder i 2016 var 3 mill. 
skolereiser. 
 
                                                        
9
 Fylkeskommunenes betaling for skoleskysstjenestene inngår i det årlige vederlag til AKT 

10 Kommunene i Vest-Agder betalte 49 mill. kr og kommunene i Aust-Agder 24,5 mill. kr for skoleskyss i 
2016.   
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I Aust-Agder fylke ble det foretatt 4,3 mill. passasjerreiser. Her utgjorde skolereiser i 
underkant av 2,1 mill. reiser - omlag halvparten av samlet antall passasjerreiser i 2016.  
 
AKT gjennomførte fire kundetilfredshetsundersøkelser, to i Vest-Agder og to i Aust-
Agder i 2016. Reisende blir bedt om deres vurdering på en skala fra 1 – 5 på blant 
annet i hvilken grad de er tilfreds med selve busstilbudet, tilgang til reiseinformasjon, 
om bussene holder rutetidene, bussenes tilstand og sjåførenes servicenivå. AKT er 
tilfreds med tilbakemeldingene. I Aust-Agder gis en score på rundt 4, det samme nivået 
som i 2015. Dette er en viss bedring fra tilsvarende undersøkelser i 2014. I Vest-Agder 
ligger nivået på mellom 3,9 i Kristiansandsområdet, 4,0 i Mandal-Lista og 4,3 (på 
målingen for november) i Flekkefjord-området. Tilbakemeldingene er stort sett 
uendret fra tilsvarende undesøkelse i 2015. Opplevelsen av om bussen holder rutetiden 
scorer lavest, mens vurdering av tilgang på reiseinformasjon scorer høyest i 
undersøkelsene i Vest-Agder.  
 

3.1.3 Miljø 

Det var 330 busser som kjørte på oppdrag for AKT i Agder i 2016. Dette var en økning 
på 30 busser fra året før. 140 av bussene var i Kristiansandsregionen, 90 langs kysten i 
Aust-Ager, 70 i Mandal/Lindesnes og 30 i Flekkefjord-området. Til sammen ble 
bussene kjørt ca 15,2 mill. km. I årsrapporten er det angitt årlige utslipp av klimagasser 
(CO2) og lokal forurensing (partikler og nitrogenoksider). Stadig mer miljøvennlige 
busser, med nye mer effektive motorer og bedre rensing av utslipp, bidrar til betydelig 
reduksjon i utslippene.  
 
Informasjon og kundesenter 
Informasjon om kollektivtilbudet er en viktig del av AKTs oppgave. Markedsføringen i 
begge agderfylkene har hatt fokus på «Oppdag AKT» gjennom å bygge kjennskap til 
AKT som leverandør av informasjon om kollektivtilbudet.  
 
AKT jobber mye med sanntidsinformasjon – informasjon om kollektivtilbudet til 
passasjerer før og under reisen.  Det jobbes med appen «Akt Reiser» som gir sanntids-
informasjon på mobil for dem som laster ned appen. I distriktene har det vært fokus på 
at skoleskyss er åpent for alle – at det er en vesentlig del av rutetilbudet til alle. Kunde-
sentrenes oppgaver har, med den teknologiske utviklingen, blitt vridd over fra salg til 
problemløsing knyttet til mobilbilletter, apper, nettbutikk osv.  
 

3.1.4 Merverdiavgiftskrav fra Skatt Sør11 

AKT har hatt en sak gående mot Skatt Sør som omhandler selskapets håndtering av mer-
verdiavgift. AKT har ut fra fortolkningsuttalelser fra Skattedirektoratet og 
Finansdepartementet fra 2004 og 2007 lagt til grunn at administrasjonsselskapet (AKT) 
ikke omsetter skoleskysstjenester til fylkeskommunen og kommunene. I forbindelse med 
bokettersyn i 2010 vedtok Skatt Sør å nekte fradrag for inngående merverdiavgift for 

                                                        
11 Informasjonen i dette avsnittet er hentet fra Vest-Agder fylkeskommune sitt brev til 
Samferdselsdepartementet 10.06.15 der Vest-Agder fylkeskommune ber om en rask avklaring av den 
rettslige situasjonen. Fra Skatt Sørs varsel om etterberegning av utgående merverdiavgift (brev til 
advokatfirma Rune H Eriksen AS av 27.03.15) og tilsvar fra Advokatforum til Skatt Sør, (brev av 11.09.15). 
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årene 2008 - 2010. I 2013 mottok AKT et krav fra Skatt Sør om innbetaling av 25,7 mill. 
kr med tillegg av renter og tilleggsavgifter. AKT påklaget kravet og i forbindelse med 
klagen ble kravet om tilleggsavgift frafalt. Grunnlaget for at Skatt Sør frafalt kravet var 
utfallet i tilsvarende sak hvor Vestviken Kollektivtrafikk AS tok ut søksmål mot staten. 
Borgarting lagmannsrett kom frem til at selskapet drev avgiftspliktig omsetning og at de 
således hadde full fradragsrett etter de alminnelige reglene i merverdiavgiftsloven.  
 
I brev av 27.03.15 til Advokatfirma Rune H Eriksen AS, som representerer AKT, varslet 
Skatt Sør om etterberegning av utgående merverdiavgift for perioden 2008 – 2014. Skatt 
Sør la dommen i Borgarting lagmannsrett til grunn. De viste til at når unntaks-
bestemmelsene (fortolkningene fra 2004 og 2007) ikke kom til anvendelse får AKT 
likevel full fradragsrett for inngående merverdiavgift (noe de i det første vedtaket ble 
nektet). Årsaken til at de nå fikk full fradragsrett var at all omsetning ble å betrakte som 
avgiftspliktig, dette innebære full fradragsrett for inngående merverdiavgift i henhold til 
symmetriprinsippet.12 Skatt Sør varslet om samlet etterberegning av merverdiavgift for 
årene 2008 – 2014 på totalt 108,9 mill. kr. 
 
AKT har via sin advokat (Advokatfirma Rune H Eriksen AS) gitt tilsvar (11.09.15) til den 
varslede etterberegningen. Advokaten mente at Skatt Sør blant annet hadde 
etterberegnet merverdiavgift på overføringer til AKT, som advokaten påpeker 
«representerer tradisjonell subsidiering», som det ikke skal beregnes merverdiavgift på.  
 
Skatt Sør kom (19.09.17) med et endelig vedtak i saken. AKT blir her etterberegnet for 
104 mill. kr i merverdiavgift.13 Forståelsen av foreldelsesreglene for kompensasjonskrav 
ville ha stor betydning for fylkeskommunen og kommunene (betalerne) ved 
etterfakturering fra AKT. Dette pga fylkeskommunens og kommunenes mulighet til å 
kreve kompensasjon for den merverdiavgift som blir etterfakturert. Advokat Eriksen 
mener (i brev av 30.11.15 til AKT) at Skattedirektoratets tolkning (i brev av 15.10.15 til 
skattekontorene) må forstås slik at det vil være kompensasjonsrett for hele 
merverdiavgiftsbeløpet som blir etterberegnet. Det betyr at AKT, i samforståelse med 
Vest-Agder fylkeskommune, vil etterfakturere betalerne, Vest-Agder fylkeskommune og 
kommunene, som igjen vil få dette kompensert fra Staten. En slik utfakturering er 
allerede gjort i de andre sakene som gjelder samme type problemstilling, der har 
fylkeskommuner og kommuner fått kompensert den etterfakturerte merverdiavgift. 
 
 
 
 
 
 

                                                        
12 Symmetriprinsippet i merverdiavgiftssammenheng tilsier at om omsetning er avgiftspliktig følger retten 
til å fradragsføre inngående merverdiavgift. 
13

 Av samlet beløp på 104 mill. kr utgjør renter, som ikke kan viderefaktureres, 10 mill. kr. 
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3.2 Opprettelsen av selskapet 

Agder Kollektivtrafikk AS ble vedtatt opprettet i 200714 og selskapet var operativt fra 1. 
januar 2008. 
 
Bystyret og fylkestinget i Vest-Agder fylkeskommune gjorde i stor grad likelydende 
vedtak. I bystyrets vedtakspunkt 1 het det: «Bystyret mener fortsatt samarbeid om ut-
vikling av kollektivtrafikken er viktig for å kunne tilby et bedre kollektivt transporttilbud til 
trafikanten og for å bidra til å løse miljøutfordringene framover innen transportsektoren.» 
 
I saksfremlegget15 ble det lagt vekt på at ATP- samarbeidet (Areal- og transportplan-
samarbeidet) mellom Vest-Agder fylkeskommune, som hovedtilskuddsyter, og 
Kristiansand kommune, som tilrettelegger og planmyndighet, hadde vært vellykket. 
Samarbeidet var viktig i arbeidet med å få til redusert klimautslipp fra transportsektoren. 
Tilrettelegging av nødvendig infrastruktur, som kommunen har ansvaret for, og drift av 
kollektivtransport som fylkeskommunen har ansvaret for, burde ses i sammenheng for å 
kunne tilby god og kostnadseffektiv kollektivtransport.  
 
Med bakgrunnen i et ønske om å sikre et best mulig kollektivtilbud i Kristiansand/ 
Kristiansandsregionen gikk Kristiansand kommune inn i selskapet til tross for at 
kollektivtransport primært er fylkeskommunens ansvar. Kommunen forpliktet seg til å gi 
et årlig bidrag til AKT på minimum 3 mill. 2007 kr. 
 
AKT var en videreføring av Vest-Agder Kollektivtrafikk, som var fylkeskommunens 
administrasjonsledd for kjøp av transport fra private transportører. Sterk økning i bil-
trafikken, og behovet for å se kollektivtransporten som en del av storbyens miljøpolitikk, 
var forhold som etter arbeidsgruppens vurdering krevde endringer. AKT ble etablert 
fordi Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune ønsket et formalisert 
samarbeid om driften av kollektivtrafikken.     
 
I saksfremlegget er begrunnelsen for å foreslå å organisere selskapet som et aksjeselskap 
at «det gir muligheter for å foreta de endringer i eierstruktur som fremtida vil kreve uten å 
«nullstille» organisasjonen hver gang det må gjøres endringer». Det står videre at det 
legges opp til at selskapet kan få flere kommuner som eiere og at Aust-Agder fylkes-
kommune kan komme inn. Vedtektene og aksjonæravtalen tok høyde for det.  
 
Bystyret og fylkestinget godkjente opprettelsen av selskapet AKT med vedtekter datert 
23.04.07 og bevilgning for tegning av fylkeskommunens (66 % av aksjene) og 
kommunens (34 % av aksjene). Aksjonæravtalen datert 23.04.07 ble godkjent og de to 
styrene (bystyret og fylkestinget) vedtok at fylkesordfører og ordføreren i Kristiansand, 
eller de disse utpeker, møter på selskapets generalforsamling.  
 

                                                        
14 Fylkestinget (FT) i Vest-Agder fylkeskommune fattet sitt vedtak om opprettelsen i sak 26/07 (18.06.07) 
og Bystyret i Kristiansand kommune fattet sitt vedtak i sak 90/07 (13.06.07) 
15 Felles saksfremlegg for FT og bystyre var utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av to representanter 
for Vest-Agder fylkeskommune og to fra Kristiansand kommune 
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3.3 Aust-Agder fylkeskommune inn på eiersiden 

Fylkestinget i Aust-Agder fylkeskommune vedtok i desember 2011 å starte en prosess 
med sikte på at Aust-Agder fylkeskommune skulle bli medeier i AKT. Det ble etablert et 
felles prosjekt, der Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og Aust-Agder 
fylkeskommune og AKT deltok, som resulterte i utkast til reviderte vedtekter og ny 
aksjonæravtale.  
 
Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og styret i AKT stilte seg positive til 
at Aust-Agder fylkeskommune kom inn på eiersiden. For å sikre ryddighet ble det fra AKT 
sin side, med støtte fra Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune uttrykt 
klart ønske om at Aust-Agder fylkeskommune måtte delegere takstmyndigheten til 
AKT.16     
 
Begrunnelsen for å ta inn Aust-Agder fylkeskommune som ny medeier var ønsket om en 
styrket samordning av kollektivtrafikken - en bedre samordning av transportressursene 
over fylkesgrensen.   
 
Fylkestinget i Vest-Agder fylkeskommune fattet 18.12.12 følgende vedtak i saken: 
1. ”Fylkestinget gir fylkesordfører fullmakt til å gjennomføre emisjonen og ivareta Vest- 
Agders interesser i generalforsamlingen. 
2. Fylkestinget tilrår at vedlagt aksjonæravtale og vedtekter godkjennes med følgende 
tilføyelse a. Fylkesrådmannen har observatørstatus i styret17 
3. Fylkestinget mener at harmoniseringen av takstene mellom fylkene er en viktig 
målsetting. Overordnet takstmyndighet ligger i fylkestingets bevilgning i AKT AS. 
Utforming av takstene ligger i AKT AS.” 
 
Ved Aust-Agder fylkeskommunes inntreden på eiersiden ble det inngått en emisjons-
avtale mellom de nye eierne der aksjekapitalutvidelsen ble gjennomført som en rettet 
emisjon (dvs. kun Aust-Agder fylkeskommune fikk tilbud om å delta i aksjeutvidelsen). 
Aust-Agder fylkeskommune gikk inn som medeier med en eierandel på 40 % av aksjene i 
AKT. Kristiansand kommunes andel av aksjene ble dermed redusert fra 34 til 20 % og 
Vest-Agder fylkeskommunes andel fra 66 til 40 %. Aksjefordelingen mellom eierne i Vest-
Agder (med 60 %) og eierne i Aust-Agder (med 40 %) gjenspeiler innbyggerfordelingen i 
de to fylkene. Vederlaget Aust-Agder fylkeskommune måtte betale for de nye aksjene ble 
fastsatt med bakgrunn i AKTs bokførte egenkapital pr 31.12.12. Tegningskursen ble satt 
til ca 29 500 kr pr aksje, til sammen ca 19 mill. kr i vederlag for de 660 aksjene Aust-
Agder fylkeskommune skulle eie. Egenkapitalen som Aust-Agder fylkeskommune gikk 
inn med skulle brukes som buffer for driften av kollektivtrafikken i Aust- Agder. 
 
Etter at forslag til vedtekter og aksjonæravtale ble vedtatt i de to fylkeskommunene og i 
Kristiansand kommune var den videre prosessen (etter aksjeloven) at styret i AKT tok 
stilling til emisjonsforslaget. Styret valgte å fremme forslag til emisjon og tilhørende 
vedtektsendringer som ble forelagt generalforsamlingen i AKT.18  
 

                                                        
16

 Jf saksfremlegget til bystyrets behandling (13.02.13) av forslaget om at Aust-Agder fylkeskommune skulle inn 

som medeier i AKT. 
17 Revisjonen kan ikke se at denne retten er registrert i Foretaksregisteret. 
18

 Jf opplysninger i Foretaksregisteret fra 01.07.13 
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3.4 Rammer for virksomheten  

AKT er organisert som et aksjeselskap, noe som gjør at eierstyring og selskapsledelse må 
skje i samsvar med rammene gitt i aksjeloven. Nærmere omtale av aksjelovens 
bestemmer for eierstyring og selskapsledelse kommer i kapittel 4 og 5. Som et heleid 
administrativt kommunalt/ fylkeskommunalt kollektivselskap skal virksomhet også skje 
i samsvar med andre lover og regler. Under følger omtale av noen av de lover og regler 
selskapet må følge. 
 

3.4.1 Lov om offentlige anskaffelser 

Regelverket for offentlige anskaffelser kommer til anvendelse der stat, kommune og 
offentligrettslige organer foretar kjøp av varer og tjenester.  
 
AKT er et eget rettssubjekt og er dermed ikke en del av den kommunale/ fylkes-
kommunale myndighet. Spørsmålet blir dermed om selskapet kan anses som et 
offentligrettslig organ. I henhold til forskrift om offentlige anskaffelser § 1-2 annet 
ledd er et offentligrettslig organ en sammenslutning som; 
 
a) er opprettet for å tjene allmennhetens behov og ikke er av industriell eller 

forretningsmessig karakter 
b) er et selvstendig rettssubjekt og 
c) har tilknytning til det offentlige ved at 
 

1. organet hovedsakelig er finansiert av offentlige myndigheter eller andre offentlig-
rettslige organer, 

2. organets forvaltning er underlagt slike myndigheters eller organers ledelses-
messige kontroll eller 

3. organet har et administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan der over halvparten 
av medlemmene er oppnevnt av slike myndigheter eller organer. 

 
I henhold til vedtektene som sier at AKT ikke har erverv som formål er revisjonens 
vurdering at selskapet oppfyller vilkårene gitt i punkt a), b) og c); Selskapet skal tjene 
allmenhetens behov, det er et selvstendig rettssubjekt og det har tilknytning til det 
offentlige i samsvar med 1. - 3. punkt over. I forhold til 1. punkt mener revisjonen at 
dette vilkåret er oppfylt når overføringer, vederlag og støtte fra offentlige myndigheter 
utgjør omlag 2/3-deler av selskapets inntekter.  
 
Etter dette legger revisjonen til grunn at AKT er å anse som et offentligrettslig organ 
som må følge reglene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Vest-Agder 
fylkeskommune skriver også i sitt tildelingsbrev at AKT betraktes som et 
offentligrettslig organ i innkjøpssammenheng.  
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3.4.2 Forvaltningsloven  

Forvaltningsloven gir regler knyttet til utferdigelsen av enkeltvedtak; herunder regler 
om utrednings – og informasjonsplikt, forhåndsvarsling og klagerett. Loven gir også 
regler om habilitet. 
 
I forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a finner vi definisjon av «vedtak» og 
«enkeltvedtak»: Vedtak: avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og 
som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private 
personer (enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter); 

 
Enkeltvedtak: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte 
personer. 
 
Lovens virkeområde er definert i § 1, hvor det fremkommer at loven gjelder for «den 
virksomhet som drives av forvaltningsorganer». I henhold til lovens forarbeid (Ot.prp. 
nr. 53 1997-98) gjelder i utgangspunktet ikke loven for virksomhet som er skilt ut som 
et eget rettssubjekt. Det kan likevel bli spørsmål om loven gjelder dersom virksom-
heten som er skilt ut har en særlig offentlig tilknytning. Det må for hvert enkelt selskap 
foretas en konkret vurdering hvor det legges vekt på virksomhetens art, hvorvidt 
selskapet er redskap for offentlig politikk, om virksomheten driver i konkurranse med 
andre o.l.». 
 
På fylkeskommunenes nettsider ligger det informasjon om at fylkeskommunene etter 
opplæringsloven har ansvar for skoleskyss for elever i grunnskolen og videregående 
opplæring. Det er også informert om at AKT er ansvarlig for det praktiske 
driftsansvaret for skoleskyssen til grunn- og videregående skole. Det er AKT som 
behandler og innvilger søknader om skoleskyss, inkludert spesialskyss. I budsjett og 
ytelsesavtalen for 2016 mellom Vest-Agder fylkeskommune og AKT heter det i punkt 
7.2 at: «Enkeltvedtak vedr. skoleskyss etter forvaltningsloven fattes av AKT.» AKT er 
således delegert myndighet til å fatte enkeltvedtak om tildeling av skoleskyss etter 
opplæringsloven. Enkeltvedtakene skal være i samsvar med de krav til vedtak som 
gjelder i forvaltningsloven.  
 

3.4.3 Offentlighetsloven 

I offentlighetsloven § 2 er det angitt hvem loven gjelder for. Her står det: 
 
Lova gjeld for 

a) staten, fylkeskommunane og kommunane, 
b) andre rettssubjekt i saker der dei gjer enkeltvedtak eller utferdar forskrift, 
c) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller 

indirekte har ein eigardel som gir meir enn halvparten av røystene i det øvste 
organet i rettssubjektet, og 

d) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller 
indirekte har rett til å velje meir enn halvparten av medlemmene med røysterett i 
det øvste organet i rettssubjektet. 

Bokstavane c og d gjeld ikkje rettssubjekt som hovudsakleg driv næring i direkte 
konkurranse med og på same vilkår som private. 
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AKT behandler og innvilger søknader om skoleskyss, jf omtalen i punkt 3.4.2 foran. For 
AKT har fylkeskommunene og kommunen både eierandel som gir mer enn halvparten 
av stemmene i generalforsamlingen, samtidig som de kan velge mer enn halvparten av 
stemmene i generalforsamlingen. Etter punkt b), c) og d) gjelder således offentlighet-
sloven for AKT. 
 
På selskapets nettsider er det også informasjon om at «Agder Kollektivtrafikk AS er 
omfattet av offentlighetsloven og fører offentlig journal etter reglene i arkivlov-
forskriften. Alle kan be om innsyn i AKTs saksdokumenter som utleveres på fore-
spørsel».  
 

3.4.4 Skatte- og avgiftsforhold 

Hovedregelen er at aksjeselskap har plikt til å betale skatt, jf. skatteloven § 2-2. Dersom 
selskapet ikke har erverv som formål, kan unntaksbestemmelsene i skattelovens § 2-32 
komme til anvendelse. AKT har ikke erverv som formål19 og er dermed unntatt 
skatteplikt etter § 2-32.  
 
Merverdiavgift  
Revisjonen har i punkt 3.1.4 foran kort omtalt saken Skatt Sør hadde mot AKT om etter-
beregning av merverdiavgift. AKT har viderefakturert denne merverdiavgiften 
(eksklusive renteutgifter som utgjør 10 mill. kr av samlet merverdiavgifts krav på 104 
mill. kr) til Vest-Agder fylkeskommune og kommunene som har kjøpt tjenester av AKT. 
Uttalelser fra Skattedirektorat som gir fortolkninger/ veiledning til merverdi-
kompensasjonsregelverket20 for kommuner og fylkeskommuner tilsier at Vest-Agder 
fylkeskommune og kommunene vil få kompensert denne merverdiavgiften. AKT har 
allerede innrettet seg iht. det nye regimet og fakturerer med mva, som i sin tur blir 
kompensert. Betaling av utgående merverdiavgift, med utgangspunkt i at AKT driver 
avgiftspliktig omsetning, gir dermed ikke noen økonomiske konsekvenser for selskapet, 
eierne eller kommunene som kjøper skysstjenester fra selskapet.   
 

                                                        
19

 Jf. § 3 i vedtektene og aksjonæravtalen punkt 2.4  
20

 Jf. skriv av 15.10.15 (ref. 2015/997744) fra Skattedirektøren til skattekontorene  
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4 Eierstyring 
Selskapsorganisering innebærer at kommunen gir slipp på den tradisjonelle formen for 
forvaltningsstyring. Styring av virksomheter som er organisert som selskaper må skje i 
henhold til de rammer som følger av blant annet selskapslovgivningen. Selskapsdannelse 
endrer dermed mulighetene for direkte politisk styring og kontroll. For å kompensere for 
redusert direkte styring er et viktig verktøy å etablere mål og forventninger til 
selskapene og prinsipper for eierstyring gjennom generell og selskapsspesifikke eier-
strategier. For å sikre en best mulig forvaltning av verdiene anbefales det at kommunene 
har en klar strategi for oppfølging av eierskapet. Eier bør avklare sine forventninger og 
kommunisere tydelige mål for de enkelte virksomheter. Avklarte forventninger og 
tydelige mål for eierskapet vil gi grunnlag for klare rammer for styrenes strategiske 
oppfølging av virksomheten. Tydelig definerte mål gir også grunnlag for presis 
rapportering fra virksomheten til eier. 
 
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har21 uttalt at når kommunene 
velger å organisere deler av virksomheten i selskaper, krever det økt bevissthet fra de 
folkevalgte i kommunen om behovet for å ha en overgripende eierskapspolitikk og eier-
strategi. Det forutsetter at kommunene forankrer eierskapspolitikken i brede politiske 
prosesser, og at de har en god støttefunksjon i kommunens administrasjon.  
 
Eiernes strategi angir overordnede prioriteringer og mål for eieroppfølgingen av 
selskapene. Fokuset er på hvordan eier skal opptre for å sikre at virksomheten forvaltes 
på en best mulig måte.  
 
Under vil vi gjøre rede for lovkrav og anbefalinger for eierstyring, og kommunens og 
fylkeskommunens eierpolitikk som danner rammer for eierstyringen av AKT.  
 

4.1 Rammer for eierstyringen i lov og forskrift og anbefalinger fra KS 

4.1.1 Aksjeloven 

Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet, jf. aksjelovens § 5-1. Eierne kan 
ikke gi pålegg til selskapet uten at dette skjer i form av en beslutning i general-
forsamlingen. Utenfor generalforsamlingen har aksjeeierne ingen direkte myndighet i 
selskapet.   
 
Gjennom generalforsamlingsvedtak kan eier fastsette rammer og gi nærmere regler for 
styret og daglig leder av selskapet. Det er generalforsamlingen som velger styre-
medlemmer, jf aksjelovens § 6-3. Eierne utøver sitt eierskap gjennom vedtak i general-
forsamlingen. Fylkestingene i begge Agderfylkene og bystyret i Kristiansand har vedtatt å 
gi ordførerne fullmakt til å ivareta de respektive eiernes interesser i general-
forsamlingen. Dette er i samsvar med den delegasjon av myndighet som de tre eierne har 
i sine eierskapsmeldinger. 
   

                                                        
21

 I pressemelding (16.03.15) til NIBRs rapporten "Kommunale selskaper og folkevalgt styring gjennom 
kommunalt eierskap". 
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Etter aksjelovens § 6-12 har styret det overordnede ansvar for forvaltningen av 
selskapet. Som hovedregel er det styret som ansetter daglig leder og er dennes over-
ordnede. Daglig leder skal styre selskapet etter de planer, retningslinjer og prinsipper 
styret har vedtatt, (jf. aksjel. § 6-14).  
 

4.1.2 Anbefalinger om eierstyring 

KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) har utarbeidet 
«Anbefalinger om eierstyring selskapsledelse og kontroll». Siste oppdatering av KS sine 
anbefalinger er fra 2015. Anbefalinger bygger i stor grad på NUES22  sine anbefalinger til 
eierstyring og selskapsledelse, men KS sine anbefalinger er tilpasset kommunalt og 
fylkeskommunalt eierskap og ikke spesielt børsnoterte selskaper.  
 
Formålet med anbefalingen er at selskaper skal ha eierstyring og selskapsledelse som 
klargjør rolledeling mellom aksjeeiere, styret og daglig ledelse utover det som følger av 
lovgivningen. God eierstyring og selskapsledelse vil styrke tilliten til selskapene og bidra 
til størst mulig verdiskaping over tid. 
 
Noen av de viktigste områdene KS gir anbefalinger til er følgende:  

 
 Opplæring av de folkevalgte – i selskapsformer og styringsmuligheter  
 Utarbeidelse av eiermelding  
 Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi, selskapsavtaler og vedtekter 
 Eiermøter 
 Eierorganets sammensetning og funksjon 
 Sammensetning av styret 
 Styreinstruks og instruks for daglig leder 
 Etiske retningslinjer 
 Tilsyn og kontroll - eierskapskontroll, selskapskontroll 
 
KS poengterer at kommunene bør ha en åpen og klart uttrykt strategi for eierskapet i de 
ulike selskapene. Kommunene bør utarbeide eierskapsmelding hvor eierprinsippene 
fremgår. Selskapets virksomhet bør tydelig fremgå av vedtektene og; «En grunnleggende 
forutsetning for en strategisk drift av selskapene er en klar og presis eierstrategi for 
selskapene hvor eiers forventninger til selskapet formuleres. Dette vil også være en 
forutsetning for selskapskontroll. Det er anbefalt at eier klargjør sine forventninger til 
styret og selskapet gjennom eierstrategien». 
 
Det påpekes også at formålet i selskapsavtale/vedtekter bør vurderes med jevne 
mellomrom, for å se om det er behov for endringer.  

                                                        
22 Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) består av: Den norske Revisorforening, 
Eierforum, Finans Norge, Oslo Børs, NHO, Aksjonærforeningen i Norge, Norske Finansanalytikeres 
Forening, Pensjonskasseforeningen, Verdipapirfondenes forening 
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4.2 Eierskapspolitikk – eierskapsmeldinger 

Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune har 
utarbeidet eierskapsmeldinger der de overordnede prinsippene for kommunenes 
eierstyring og retningslinjer for fullmaktsrepresentasjon er angitt.  Eierskapsmeldingen 
for Kristiansand, som har vært gjeldende frem til revidert melding ble vedtatt i bystyret i 
mai 2017, ble vedtatt av bystyret i 2008. Eierskapsmeldingen for Vest-Agder 
fylkeskommune ble behandlet i fylkestinget i 2010. Aust-Agder fylkeskommunes siste 
versjon av eierskapsmelding ble vedtatt i fylkestinget i 2015. Aust-Agder fylkeskommune 
har skilt ut fylkeskommunens eierstrategi i egen sak som ble vedtatt i fylkestinget i 
februar 2017.23 
 
Hensikten med eierskapsmeldingene er blant annet å «sikre rutiner for systematisk 
politisk og administrativ oppfølging av foretak og selskap, slik at kommunen blir en aktiv 
og langsiktig eier, samt å sikre at selskapene driver i tråd med vedtektene og politiske og 
administrative føringer» (jf. Vest-Agder fylkeskommunens eiermelding) 
 
Eierskapsmeldingene inneholder oversikt over selskapene kommunen og fylkes-
kommunen eier helt eller delvis. Meldingene inneholder omtale av rutiner kommunen og 
fylkeskommunen har for å sikre god rapportering fra selskapene og en god overordnet 
styring av selskapene. Meldingen inneholder videre hvilke rutiner kommunen har for 
valg av representanter til selskapene.  
 
Det redegjøres også for ulik motivasjon for eierskap, der selskapene deles inn i politisk 
(samfunnsansvarlig) motivert eierskap vs finansielt motivert eierskap.  AKT er, i samsvar 
med formålet i vedtektene, hvor det heter at selskapet ikke er opprettet med sikte på å gi 
økonomisk overskudd, et selskap med politisk motivert eierskap.  
 
Innholdsmessig er de tre eiernes eierskapsmeldinger forholdsvis like.24 Under har vi 
derfor valgt å trekke frem krav og forventninger til eier og til selskapene som vi finner i 
Vest-Agder fylkeskommunes eierskapsmelding. Det er i stor grad de samme krav og 
forventninger en finner også i de to andre eiernes eierskapsmeldinger. Alle de tre eierens 
strategi for eierskap bygger på KS sine «Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og 
kontroll». 
 

4.2.1 Vest-Agder fylkeskommune – overordnet eierstrategi 

De overordnede prinsippene for eierstyring inneholder bl.a. følgende hovedpunkter: 
 
Krav rettet mot fylkeskommunen som eier: 
 Det skal være åpenhet knyttet til fylkeskommunens eierskap: 

                                                        
23 Også Kristiansand kommune har skilt omtalen av kommunens eierinteresser i eget dokument mens den 
siste eierskapsmelding som ble vedtatt i bystyret 31.05.17 (sak 49/17) har fokus på kommunens 
eierstrategi. 
 
24

 Dette gjelder særlig i forhold til eierskapsmeldingen til Kristiansand kommune som har vært gjeldende 
frem til revidert melding ble vedtatt våren 2017.  



3/18 Rapport fra selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS - 17/03124-9 Rapport fra selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS : Rapport fra selskapskontroll - Agder Kollektivtrafikk AS

                                                         Agder Kommunerevisjon IKS

 

  Side 27 av 66
   

o Meroffentlighet bør være et prinsipp for virksomheter som ikke er i et 
konkurransemarked. 

 Før fylkeskommunen oppretter en virksomhet bør den ha vurdert hva den ønsker å 
oppnå ved å opprette virksomheten fremfor en mer tradisjonell etatsorganisering. 

 Fylkeskommunen skal bidra til at det utvikles forutsigbare og kontrollerbare mål for 
virksomheten. Styret er ansvarlig for å realisere disse målene: 

o Eierskapet skal være forutsigbart og langsiktig. 
o Gjennom krav til resultat og rapportering (budsjett- og ytelsesavtaler) gir 

eieren tydelige signaler om hva som forventes av virksomheten. Eier kan sette 
resultatkrav i forhold til avkastning på den kapitalen virksomheten forvalter, 
kundetilfredshet, HMS forhold, likestilling og lignende. 

 Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og 
mangfold ut fra virksomhetens egenart. Styresammensetningen må sees i forhold til 
virksomhetens formål og behov og styrets totale sammensetning. 

 Det skal utarbeides og vedlikeholdes eierskapsmelding om fylkeskommunenes 
samlede eierskap. 

 
Krav rettet mot virksomheten 
 Samfunnsansvar: 

o Virksomhetene bør rapportere etter bærekraftige prinsipper, det vil si en 
integrert økonomisk, miljømessig og sosial rapportering. 

o Virksomhetene skal ha etikk, miljø og likestilling som en del av strategiplanen. 
 Likebehandling av aksjonærer: 

o Det skal legges til rette for god dialog på generalforsamlingen mellom eiere, 
styret og ledelsen. 

 Strategi: 
o Styret utarbeider virksomhetens strategiplan med visjoner, mål og handlings-

plan. 
o Styret utarbeider plan for eget arbeid og egen kompetanseutvikling, samt 

evaluere sin virksomhet. 
o Styret skal sørge for at det er gode rutiner for internkontroll. 
o Styret skal påse at virksomheten har gode rutiner for utnyttelse og utvikling av 

ansattes kompetanse og ferdigheter. 
 Styreinstruks 

o Styret skal utforme styreinstruks som beskriver styrets mandat, styremøtenes 
forretningsorden, saker som skal styrebehandles, saksbehandlingsregler (lov-
grunnlag), og informasjon utenom styremøter. 

 
Det redegjøres for behovet for aktivt eierskap. Dette er særlig viktig overfor 
virksomheter som ikke har et profittmaksimerende formål men der eierskapet har et 
strategisk fokus i fylkeskommunens samfunnsutvikling. I dette perspektivet er det i 
fylkeskommunens og mottakernes interesse at fylkeskommunen utøver aktiv eierstyring.  
 
Fastsetting og endring av vedtekter, utnevning av styre og styreleder, fastsetting av 
økonomiske og andre rammebetingelser som gir forutsigbarhet, samt aktiv og ryddig 
oppfølging av resultater er omtalt som eiernes viktigste virkemidler i en aktiv eier -
oppfølgning.  
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Det står at fylkesutvalget (i Vest-Agder fylkeskommune) bør etablere en ordning med 
kontaktmøter med de viktigste fylkeskommunale foretakene, heleide aksjeselskaper og 
deleide aksjeselskaper.25 På disse møtene bør virksomhetenes styre og ledelse møte. 
Kontaktmøtene skal gi fylkesutvalget som utvalg for eierstrategier mulighet til å ta opp 
forhold det mener virksomhetene bør vurdere for sin virksomhet og utvikling. 
Virksomhetene kan informere om ulike sider ved sin virksomhet. 
 

4.2.2 Aust-Agder fylkeskommunes overordnede eierstrategi 

I februar 2017 ble forslag til Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi behandlet i fylkes-
tinget. Fylkesrådmannen la der frem forslag til prinsipp, som skal ligge til grunn for eier-
styringen.  
 
Strategien omhandler forhold som bør vurderes ved valg av selskapsform. Det er eiers 
ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset selskapets formål, eierstyringsbehov, 
markedsforhold og konkurranseregelverket. Det vises til anbefalinger fra KS hvor det 
fremgår at en i valg av selskapsform blant annet bør legge vekt på behovet for – og 
muligheten for politisk styring og kontroll, økonomiske forhold, ansvar risiko, forholdet 
til lover og regelverk, fleksibilitet i forhold til flere eiere og delegering av myndighet.   
 
Styremedlemmers oppgaver og funksjon er drøftet. Det påpekes at de enkelte styre-
medlemmer representerer ikke fylkeskommunen eller de politiske partier, men skal 
ivareta selskapets interesser. Videre er forutsetninger for god eierstyring og prinsippene 
som bør ligge til grunn omtalt. Disse er i stor grad de samme som i Vest-Agder fylkes-
kommunes eierskapsmelding og i Kristiansand kommunes eierstrategi.   
 

4.2.3 Kristiansand kommunes overordnede eierstrategi 

Kristiansand kommunes prinsipp for eierskap omtalt i kommunens eierskapsmelding 
som har vært gjeldende frem til 31. mai 2017 var i stor grad likelydende med de som 
gjelder for Vest-Agder fylkeskommune omtalt i punkt 4.2.1 foran.   
 
Også den ny reviderte eiermeldingen som ble vedtatt i bystyret 31.05.17 «bygger i all 
hovedsak på de prinsippene bystyret vedtok i 2008, anbefalinger fra KS og Norsk utvalg 
for eierstyring og selskapsledelse(NUES)» (jf. saksfremlegget til bystyret 31.05.17). 
Eierstyringsprinsippene er i all hovedsak de samme, men strategien og tiltakene for å nå 
målene er oppdatert på grunnlag av nye rammebetingelser, oppdaterte anbefalinger og 
kommunens erfaring med eieroppfølging siden forrige eiermelding ble vedtatt. I den nye 
meldingen er det økt fokus på blant annet styresammensetning og valg av 
styremedlemmer og oppfølging av de enkelte selskapene kommunen eier helt eller delvis. 
Revisjonen kommer tilbake til noen av de konkrete forslagene i den nye eiermeldingen 
under punkt 4.5 «Revisjonens vurdering av eierstyringen» av AKT. 

                                                        
25

 I Kristiansand kommune har kommunalutvalget tilsvarende rolle. I eiermeldingen er det anbefalt at 
utvalget, i tillegg til å være generalforsamling for heleide aksjeselskaper, har eiermøter med deleide 
selskaper.   
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4.3 Styringsdokumenter- mål og strategi for eierskapet i AKT  

Når eier har vedtatt å organisere virksomheten i et aksjeselskap må de i samsvar med 
aksjeloven utforme stiftelsesdokument, vedtekter for virksomheten og de kan inngå en 
aksjonæravtale. I aksjelovens § 2-2 er minstekrav til vedtektene angitt. I tillegg til 
vedtekter, hvor eierne som et minstekrav skal angi selskapets virksomhet (formål), så 
anbefaler KS at eierne i tillegg til en overordnet eierskapsmelding utarbeider egen 
strategi for eierskapet i den enkelte virksomhet som er skilt ut som eget selskap. 
  

4.3.1 Vedtekter og aksjonæravtale  

Vedtektene som gjelder i dag ble vedtatt på ordinær generalforsamling 15. juni 2015.  
 
Formålet og målsettingen for virksomheten er beskrevet i vedtektenes § 3: 
Selskapets formål er å tilby kollektiv persontransport, gi informasjon til befolkningen om 
tilbudet og yte tjenester relatert til dette. Selskapet skal primært ikke selv utføre rute-
trafikk, men kjøpe slike tjenester fra eksterne tjenesteleverandører. Selskapet står fritt til å 
organisere deler av sin virksomhet i egne resultatenheter/selskaper. 
 
Målsettingen for selskapet er å tilby innbyggerne et velfungerende og kostnadseffektivt 
kollektivtilbud, samt utføre lovpålagte skyssoppgaver på en formålstjenlig måte. Selskapet 
skal bidra til en miljøvennlig trafikkutvikling. 
 
Når selskapet inngår nye kontrakter om levering av kollektivtransporttjenester eller 
eksisterende kontrakter skal fornyes, skal dette som hovedregel skje gjennom konkurranse-
utsetting. 
 
Selskapet har ikke erverv som formål og er opprettet med sikte på effektivisering og 
samordning av kollektivtilbudet i Agder-fylkene. Selskapet er ikke opprettet med sikte på å 

gi økonomiske overskudd til eierne og det skal ikke utbetales utbytte til eierne. 
 
Formålet og målsettingen for virksomheten er i all hovedsak uendret i forhold til det som 
lå i opprinnelig vedtekter fra 2009. (vedtatt av Vest-Agder fylkeskommune og 
Kristiansand kommune). Det nye er at avsnittet om at inngåelse av nye kontrakter som 
hovedregel skal skje gjennom konkurranseutsetting, er kommet inn.   
 
Utover angivelse av virksomhetens formål og målsetting inneholder vedtektene blant 
annet foretakets navn, forretningskontor, aksjekapital og informasjon om ledelse og 
generalforsamling. Selskapets styre skal bestå av 5-9 medlemmer som velges av 
generalforsamlingen. Styret ansetter daglig leder.  
 
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år. Generalforsamlingen skal godkjenne års-
regnskap og årsberetning, velge styre og behandle andre saker som etter loven, 
vedtektene eller aksjonæravtalen hører under generalforsamlingen.  
 
Aksjonæravtalen 
Etter at Aust-Agder fylkeskommune kom inn på eiersiden inngikk aksjonærene (partene) 
en aksjonæravtale. «Aksjonæravtalen skal regulere aksjonærenes rettigheter og for-
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pliktelser i egenskap av aksjonærer i selskapet» jf. punkt 1.3 i avtalen.  Aksjonæravtalen 
gir også utfyllende bestemmelser og føringer for virksomheten i forhold til det som følger 
av vedtektene. 
 
I avtalen er det angitt at saker av særlig viktighet, beslutning om å ta inn nye aksjonærer i 
selskapet, og beslutning om å endre vedtektene krever enstemmighet i selskapets 
generalforsamling.  
 
I avtalens punkt 5 står det at; «alle avtaler, foruten avtaler om offentlige tilskudd mv, 
mellom Selskapet og Aksjonærene, deres nærstående og tilknyttede selskaper, skal 
inngås på markedsmessige betingelser og priser og være basert på prinsippet om arm-
lengdes avstand. Hver av Partene har rett til innsyn i prisfastsettelsen». 
 
Aksjonæravtalens punkt 6 «Kapitalforhold – økonomiske tilskudd» angir at aksje-
kapitalen er 166 000 kr. Selskapet skal ha forsvarlig egenkapital i samsvar med aksje-
lovens bestemmelser og selskapet er ikke opprettet med sikte på å oppnå økonomisk 
overskudd. «Selskapets styre og administrasjon skal sørge for en mest mulig effektiv 
forvaltning av de midler Selskapet disponerer innenfor selskapets formål» (jf. punkt 6.3). 
Det er også angitt at Selskapets virksomhet finansieres i form av (i) tildeling fra 
aksjonærene for det enkelte budsjettår, (ii) kommunal delfinansiering for grunnskole-
skyss, (iii) billettinntekter, (iv) statlige belønningsmidler og (v) annet (finansinntekter 
mv).  
 
Produksjonen skal til enhver tid tilpasses rammer som er gitt innenfor de geografiske 
områder.     
 
Det er også angitt at ved eventuelle uoverensstemmelser mellom aksjonæravtalen og 
vedtektene så har aksjonæravtalen forrang fremfor vedtektene.  
 
Ledelse 
I aksjonæravtalens punkt 3 står det at styret består av 5–9 medlemmer. Av disse utpeker 
Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune to medlemmer hver og 
Kristiansand kommune ett medlem til styret. Det står videre at ansatte får møte i styret 
med en representant som har observatørstatus, men dersom selskapet omfattes av 
representasjonsforskriften, skal de ansatte ha representasjon i styret.26 General-
forsamlingen velger styret, for to år av gangen.   
 
I samsvar med aksjelovens § 5-527 er det i vedtektene § 6 angitt at generalforsamlingen 
avholdes hvert år. Generalforsamlingen skal behandle årsregnskap og årsberetning, velge 
styre og behandle andre saker som etter loven, vedtektene eller aksjonæravtalen hører 
inn under generalforsamlingen.  

                                                        
26

 Selskapet omfattes av representasjonsforskriften hvor det i § 3 heter; «De ansatte har rett til å velge 

medlemmer, observatør og varamedlemmer til selskapets styre etter aksjeloven § 6-4 første ledd eller 

allmennaksjeloven § 6-4 første ledd, når selskapet har flere enn 30 ansatte». De ansatte har valgt medlem til 

styret, jf omtale i punkt 4.5.5. 
27

 Hvor det er angitt; Innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår skal selskapet holde ordinær 

generalforsamling 
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4.3.2 Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015–2020 

Vest-Agder fylkeskommune, som har ansvaret for å tilby og tilrettelegge det lokale og 

regionale kollektivtilbudet i fylket, gir sine styringssignaler til AKT gjennom overordnede 
planer og årlig budsjett- og ytelsesavtale.28 
 
Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015–2020 angir fylkeskommunens hovedmål 
og delmål for kollektivtransporten, samt overordnede strategier og prinsipper for 
videreutvikling av kollektivtilbudet i fylket. Planen viser hvordan kollektivtransporten 
bør inngå i et samlet transportsystem hvor ulike transportmidler sees i sammenheng og 
hvor man utnytter den enkelte transportforms fortrinn. 
 
Kollektivtransportplanen er fylkeskommunens styringsdokument til AKT i perioden. 
Fylkeskommunen vil gjennom sitt ansvarsområde, uttalelser og samarbeid med andre 
aktører bidra til å fremme planens mål og strategier. Planen ble endelig vedtatt av 
fylkestinget i april 2016. 
 
Planens målformuleringer er forankret i overordnede mål for samferdselssystemet og 
legger til grunn statlige mål om at all vekst i persontransporten i byene skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange.  
 
Kollektivtransportplanen legger til grunn økt kollektivsatsing i byområdet. Nullvekst-
målet vil innebære at antall kollektivreiser skal nær dobles innen 2030 og tredobles 
innen 2050. Regionale linjer skal bidra til å binde byer og regioner sammen. 
Kollektivtilbudet inngår i en helhetlig strategi for miljøvennlig transport for 
Kristiansandsområdet. Planen formulerer mål og strategier for kollektivtransporten som 
bygger på arbeidsprosesser i regi av bymiljøavtalen og areal- og transportplan-
samarbeidet (ATP-samarbeidet) for Kristiansandsregionen. Planen omfatter mål og 
strategier for kollektivtransporten i trafikkområder som er fylkesoverskridende og 
dermed felles for Agderfylkene. Dette er samordnet i forhold til Regional transportplan 
for Agder 2015-2027. 
 

4.3.3 Budsjett og ytelsesavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og AKT  

Vest-Agder fylkeskommune utarbeider årlig tildelingsbrev til AKT. Tildelingsbrevet har 
som formål; «å sikre at de oppgaver fullmakter og krav til strategisk og taktisk valg AKT 
foretar innen driften av kollektivtrafikken er i tråd med Vest-Agder fylkeskommunes 
overordnede forvaltning av kollektivtrafikken og transportsystemer i fylket» (jf. Budsjett 
og ytelesesavtale for 2016). Det stilles krav om at de samlede midlene som er stilt til 
rådighet gjennom avtalen skal utnyttes i samsvar med avtalen og dens intensjoner samt 
andre overordnede planer og vedtak.   
 
Det står at driften skal utføres i henhold til gjeldende lover og forskrifter, og grunnlaget 
og formålet for virksomheten for øvrig er regulert gjennom selskapsdokumenter, styret 
og generalforsamling. Hovedmålsettingen er å tilby innbyggerne i Vest-Agder best mulig 
kollektivtilbud innenfor de disponible rammene. 
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 jf. nettsiden til Fylkeskommunen 
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Rapporteringsrutiner og samarbeid 
AKT skal i henhold til avtalen sende tertialvis situasjonsrapport til Vest-Agder 
fylkeskommune. Tredje tertialrapport vil være årsregnskap. AKTs årsrapport inkludert 
årsregnskap skal være klart til fremleggelse for fylkestinget senest til junimøtet.  
 
Samferdselssjefen sin rådgivergruppe og AKT sin ledergruppe vil samles til jevnlige 
informasjons- og samarbeidsmøter. AKT skal delta i ATP-samarbeidet og i annet 
tilsvarende utviklingsarbeid.  
 
AKT har, etter punkt 7.1 i Budsjett og ytelsesavtalen, «alle fullmakter til å ordne den 
offentlig kjøpte kollektivtrafikken slik AKT anser best». Dette inkluderer å ordne 
administrasjon, lokaler, ruteopplegg, billettyper og takstendringer. De skal utføre 
lovpålagt skoleskyss og fatte enkeltvedtak vedrørende skoleskyss etter forvaltningsloven.  
 
Bevilgningen som stilles til disposisjon samsvarer med vedtatt årsbudsjett.  
 

4.3.4 Rammeavtale mellom Aust-Agder fylkeskommune og AKT  

Aust-Agder fylkeskommunens oppfølging av AKT reguleres gjennom en rammeavtale og 
en årlig leveranseavtale. Rammeavtalen skal avklare roller, ansvar og samarbeidsform 
slik at kollektivtransporten, skoleskyss m.v. gjennomføres i henhold til fylkeskommunens 
mål og føringer.  
 
I leveranseavtalen mellom Aust-Agder fylkeskommune og AKT er de overordnede målene 
for AKT angitt;  

 AKT skal tilby innbyggerne et velfungerende og kostnadseffektivt kollektivtilbud, 
 Utføre lovpålagt skoleskyssoppgaver på en formålstjenlig måte og 
 Bidra til en miljøvennlig trafikkutvikling 

 
Avtalen inneholder fylkestingets føringer for eksempel i forhold til å avklare 
forutsetninger for felles billettering buss-båt-ferje, ruteendringer, skoleskyss, takster, 
ruteinformasjon og andre tiltak og prosjekter. Iht. avtalen skal det gjennomføres årlige 
brukerundersøkelser som grunnlag for måling og rapportering av kundetilfredshet.  
 
Frister for rapportering, omfatter frist for tertialrapportering, budsjettinnspill, innspill til 
fylkeskommunens årsrapport, og frist for AKTs årsrapport er angitt. Det skal avholdes 
månedlige møter mellom partene.   
 

4.3.5 Kristiansand kommunes mål for eierskapet i AKT 

Kristiansand kommune har ikke en egen strategi for sitt eierskap i AKT. Målet for eier-
skapet er knyttet til areal- og transportsamarbeidet i regionen. (ATP-samarbeidet). 
Kommunen jobber sammen med Vest-Agder fylkeskommune, Statens vegvesen og 
omkringliggende kommuner med en bymiljøavtale med staten (ved Samferdsels-
departementet). Bymiljøavtalen i Kristiansandsregionen er en helhetlig plan for 
transport i byområdene og omfatter vei, kollektiv, sykkel og gange (jf, informasjon på 
nettsiden til Vest-Agder fylkeskommune). I avtalen legges det opp til at kollektivsystemet 
må styrkes slik at kapasiteten blir vesentlig forbedret og det kan fraktes opp mot dobbelt 
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så mange reisende. Dette er de samme målene for kollektivsatsingen som vi finner i «Plan 
for kollektivtransport i Vest-Agder for 2015-2020» omtalt foran.   
 
I henhold til budsjett og ytelsesavtalen mellom Vest-Agder fylkeskommune og AKT skal 
AKT delta og bidra i ATP-samarbeidet og i utviklingsarbeidet av bymiljøavtalen for 
Kristiansandsregionen.  
 
I forbindelse med opprettelsen av AKT ble det i saksfremlegget til bystyret trukket frem 
at ATP- samarbeidet mellom Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune, som 
tilrettelegger og planmyndighet, hadde vært vellykket. I arbeidet med å få til redusert 
klimautslipp fra transportsektoren var dette samarbeidet viktig. Det ble videre pekt på at 
tilrettelegging av nødvendig infrastruktur, som kommunen har ansvaret for, og drift av 
kollektivtransport som fylkeskommunen har ansvaret for, burde ses i sammenheng for å 
kunne tilby god og kostnadseffektiv kollektivtransport i Kristiansandsregionen. Eierskap, 
og således direkte påvirkningsmulighet inn mot AKT, ble vurdert som en styrke for å nå 
målene.  
 

4.4 Eiernes oppfølging av eierstrategiene 

Over har revisjonen omtalt eiernes eierskapspolitikk, og eierstrategien overfor AKT, 
uttrykt i vedtektene, aksjonæravtalen, i plan for kollektivtransport og årlige budsjett og 
ytelsesavtaler mellom de ulike eierne og selskapet.  
 
Revisjonen har sendt spørreskjema til eierrepresentantene i generalforsamlingen (de tre 
ordførerne) og hatt samtale med den administrative ledelsen i Vest-Agder 
fylkeskommune og i Aust-Agder fylkeskommune for å høre hvordan eierstrategien og 
forventninger til virksomheten følges opp. Under følger en oppsummering av de svar 
revisjonen har fått på spørreskjema og i samtalene med den administrative ledelsen hos 
de to største eierne. 
 

4.4.1 Svar fra eierrepresentanten på spørreskjema 

Selskapsform 
På spørsmål én om hvordan eierne vurderer hensiktsmessigheten av å organisere Agder 
Kollektivtrafikk AS som eget selskap, herunder valg av selskapsform, svarer ordførerne i 
Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand at organiseringen og valg av selskapsform 
har vært hensiktsmessig. Fylkesordfører i Vest-Agder fylkeskommune mener det har 
vært positivt at den største kommunen også er på eiersiden.  «Organiseringen har fungert 
bra i flere år nå. Den gir eierinnflytelse samtidig som selskapet har nødvendig 
handlefrihet til å foreta justeringer og prioriteringer innenfor gjeldende tilskuddsrammer 
uten at dette krever detaljerte politiske vedtak», skriver fylkesordfører i Vest-Agder 
fylkeskommune. 
 
Fylkesordfører i Aust-Agder fylkeskommune viser til at de har et betydelig antall reiser 
over fylkesgrensen, noe som gjør det hensiktsmessig å være med i et felles selskap med 
Vest-Agder fylkeskommune. Fylkesordføreren peker også på at det er en fordel å samle 
de kollektivfaglige ressursene i landsdelen i AKT. «Blant annet når det gjelder 
utarbeidelse av anbudsdokumenter, er det viktig med en solid fagkompetanse, noe jeg 
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opplever at vi får gjennom AKT». Fylkesordføreren skriver videre; «Organiseringen som 
et AS medfører nok at fylkestinget i mindre grad kan være i inngripen når det gjelder den 
daglige driften av kollektivtilbudet. Dette er noe fylkestinget har akseptert gjennom 
behandlingen av saker knyttet til vår deltakelse i AKT». 
 
Eierstrategi 
På spørsmål om eierne har utarbeidet eierskapsstrategi, og eventuelt andre styrings-
dokument for virksomheten, svarer de at de ikke har utarbeidet en felles eierstrategi men 
at de har inngått en aksjonæravtale. Fylkeskommunene viser blant annet til rammeavtale 
og leveranseavtale og eiermeldinger med eierstrategi.  
 
Når det gjelder spørsmålet om eierne har gitt føringer til styret om at det skal utarbeides 
(målformuleringer, risikoprofil, verdidokumenter/etiske retningslinjer, strategier/ 
instrukser) som skal gjelde for styret og/eller administrasjonen av virksomheten, viser 
eierne til at eierskapsmeldingene gjelder. Der er det gitt føringer overfor styrene til blant 
annet å utarbeide etiske retningslinjer. 
 
Rutiner for rapportering 
Spørsmål fire og fem gikk på om det er utarbeidet rutiner for rapportering til eierne av 
virksomheten, og hvilken rapportering som gis til de folkevalgte om virksomheten. 
Vest-Agder fylkeskommune svarer at det gis jevnlig info fra selskapets direktør til 
politiske organer, primært til fagutvalget.   Det avholdes eiermøter ved behov.  Selskapets 
årsmelding behandles som egen sak i fylkestinget.   
 
Fylkestinget i Aust-Agder fylkeskommune får hvert år en egen eierskapsmelding som 
omfatter alle de selskapene fylkeskommunen er involvert i. I tillegg kommer en egen 
behandling av årsregnskapet og årsmeldingen til AKT. Videre opplever fylkesordføreren 
at den administrative ledelsen i AKT stiller opp for å orientere og ha dialog med de folke-
valgte i ulike sammenhenger, for eksempel i fylkesutvalget eller i samferdselskomiteen. 
 
Det er ikke utarbeidet rutiner for rapportering til Kristiansand kommune. De folkevalgte i 
kommunen får, fra og med 2015, en kort informasjon om selskap med utvalgte nøkkeltall 
og hendelser.  
 
Administrasjonen i Vest-Agder fylkeskommune og i Aust-Agder fylkeskommune viste 
også til den tertialvise rapportering som gis til samferdselssjefene i fylkeskommunene 
iht. de årlige leveranseavtalene. De pekte også på at det er faste møter på administrativt 
nivå hvor det rapporteres på de mål som er satt for virksomheten i leveranse- og ramme-
avtalene.   
 
Vest-Agder fylkeskommune skriver også at AKT jevnlig informerer om sin virksomhet i 
ATP-samarbeidet for Kristiansandsregionen, hvor det er representasjon fra begge fylkes-
kommunene og samtlige kommuner i Knutepunkt Sørlandet. 
 
Eieroppfølging utover deltakelse på generalforsamling 
På spørsmålet om hvilken eieroppfølging som skjer utover deltagelse på general-
forsamling viser eierne til eiermøter og jevnlig kontakt med selskapets daglige leder og 



3/18 Rapport fra selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS - 17/03124-9 Rapport fra selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS : Rapport fra selskapskontroll - Agder Kollektivtrafikk AS

                                                         Agder Kommunerevisjon IKS

 

  Side 35 av 66
   

styremedlemmer. Det vises for øvrig til svar over som er gitt på spørsmål knyttet til 
rapportering fra selskapet.  
 
Styremedlemmer – kriterier for utvelgelse, evaluering og valgkomite 
De tre siste spørsmålene til eiernes representanter i generalforsamlingen dreide seg om 
eierne har definert kriterier for valg og sammensetning av styret i selskapet, om det 
gjøres evalueringer av styret, og om eierne har vedtatt å ha valgkomite, eventuell felles 
valgkomite. 
 
Vest-Agder fylkeskommune svarer delvis ja til at det er definert kriterier for valg av 
styremedlemmer. «Styreleder hentes primært eksternt uten konkret tilhørighet til noen 
av eierne. Ellers en blanding av godt kvalifiserte både faglig og politisk tilhørighet». Også 
ordfører i Aust-Agder fylkeskommune viser til at det er angitt hvor mange politikere som 
skal inn fra hver eier. Ordfører i Kristiansand svarer at det ikke er definert kriterier 
utover de generelle føringer som ligger i eiernes separate overordnede eierskaps-
meldinger. Det er ingen formell samordning knyttet til valg av styret i selskapet.   
 
Eierrepresentantene fra Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand svarer at det ikke 
foretas planmessig eller koordinert evaluering av styret men at eierne diskuterer 
sammensetningen i forkant av generalforsamlingen. Målet er å få en god balanse ut fra 
regional tilhørighet, ekstern tilhørighet, kjønnsbalanse og generell kompetanse.   
 
Eierne har ikke en felles valgkomite. Den enkelte aksjonær drøfter kandidater i sine valg-
nemnder, samt at eierne i felleskap gjennomgår totalsammensetningen før valget formelt 
finner sted. Kristiansand viser til at de i sin nye eierskapsmelding anbefaler at man gjør 
bruk av felles valgkomite for å fremme kandidater til styrer for aksjeselskaper med flere 
eiere.  
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4.5 Revisjonens vurdering av eierstyringen 

4.5.1 Valg av selskapsform og motivasjon for eierskapet 

Revisjonen oppfatter at et sentralt argument for å organisere virksomheten i et eget 
administrasjonsselskap, utenfor Vest-Agder fylkeskommunes forvaltning, var å åpne for, 
Aust-Agder fylkeskommune og flere kommuner på Agder skulle kunne komme inn på 
eiersiden. En styrking av kollektivtilbud på tvers av fylkesgrensen var et sentralt mål.  
 
Ved opprettelsen av selskapet ble det i saksutredningen pekt på at eierne enklere kunne 
ta inn nye eiere i et AS enn for eksempel i et interkommunalt selskap (IKS). I et IKS må 
endringer i eierstruktur godkjennes i alle eierkommunenes kommunestyrer, mens det i 
et AS ikke er krav til tilsvarende godkjenningsprosess.  
 
I Vest-Agder fylkeskommunes eiermelding er det redegjort for at virksomhet med 
samfunnsansvarlig motivert eierskap kjennetegnes ved at; «driften kan være lovpålagt 
eller utgjør fylkeskommunale kjerneoppgaver. Motivet for virksomhetsdannelsen kan være 
å effektivisere tjenesteproduksjonen. En annen begrunnelse kan være at fylkeskommunen 
gjennom virksomheten totalt sett vil oppnå bedre samfunnsøkonomiske resultater. En tredje 
begrunnelse for det samfunnsansvarlige eierskapet kan være av mer regionalpolitisk 
karakter, at virksomhetsdannelsen kan bidra til å binde regionen tettere sammen og styrke 
regionens muligheter for å gjennomføre oppgaver i forhold til andre regioner. Virksomheter 
der fylkeskommunen er deleier er ofte motivert ut fra at man skal løse oppgaver sammen 
med andre». 
 
Revisjonen oppfatter at motivene knyttet til samfunnsansvarlig eierskap, kombinert med 
ønsket om å få inn flere kommuner og Aust-Agder fylkeskommune som eiere, har ligget 
til grunn for å opprette AKT som en selvstendig virksomhet. Aksjeselskapsform ble valgt 
da den ble ansett som den mest fleksible organiseringen med tanke på å ta inn flere 
kommuner på eiersiden. I aksjonæravtalen har eierne vedtatt at beslutning om å ta inn 
nye aksjonærer krever enstemmighet i selskapets generalforsamling. Eierkommunenes 
eierskapsmeldinger slår fast at kjøp og salg av aksjer i kommunale/ fylkeskommunale 
selskaper skal behandles i fylkesting og bystyre.29 Bestemmelsen i aksjonæravtalen, 
kombinert med vedtak i eierskapsmeldingene, medfører etter revisjonens oppfatning at 
endringer på eiersiden vil kreve like omfattende politisk behandling i eierkommunene 
som ved tilsvarende endringer i et IKS.  
 
Når aksjeselskapsmodellens «fristilling» ikke var et sentralt moment, slik det gjerne er 
hvis selskapet skal operere i et konkurransemarked, har det ikke vært like klart å se 
hvorfor aksjeselskapsformen ble valgt fremfor et IKS eller et interkommunalt samarbeid 
(et såkalte § 27-samarbeid), når en legger til grunn at man har større grad av politisk 
styring og kontroll i et IKS og i et § 27-selskap enn et i AS. Vest-Agder fylkeskommunes 
eierrepresentant (fylkesordføreren) trekker frem at dagens organisering er hensikts-
messig. Den gir eierinnflytelse samtidig som selskapet har nødvendig handlefrihet til å 
foreta justeringer og prioriteringer innenfor gjeldende tilskuddsrammer. 

                                                        
29

 I Vest-Agder fylkeskommunes eierskapsmelding står det: «Fylkestinget fatter, som fylkeskommunens 
øverste organ, vedtak om etablering og avvikling av fylkeskommunale foretak, avgjør saker om deltakelse i 
interkommunale selskap, og er beslutningsorgan for saker om kjøp og salg av aksjer i aksjeselskap». 
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4.5.2 Fremtidig organisering 

Anbefalingene til eierstyring fra KS, og eiernes egne eierskapsmeldinger tar utgangs-
punkt i at; «selskapsorganisering og fristilling innebærer at eierne gir slipp på den 
tradisjonelle formen for forvaltningsstyring. Styring må skje i henhold til de rammer som 
følger av selskapslovgivningen. Selskapsdannelse reduserer dermed mulighetene for direkte 
politisk styring og kontroll.»30 Sett bort i fra stiftelser blir aksjeselskap gjerne vurdert som 
den mest «fristilte» selskapsformen, der eierstyring i henhold til aksjeloven skal skje 
gjennom vedtak i generalforsamlingen. Figuren under illustrerer styringsmulighetene en 
kommune/ fylkeskommune har avhengig av organiseringen av virksomheten.  
 
Kommunale organisasjonsformer - styring og politisk kontroll31 

 
 
I eiermeldingene anbefales det å etablere mål og forventninger til selskapene og 
prinsipper for eierstyring gjennom generell og selskapsspesifikke eierstrategier. Til 
sammen danner dette en styringsmodell og gir rammer som skal være førende for styrets 
arbeid.  
 
Etter revisjonens vurdering har eierne, som vi skal drøfte i dette kapitlet, detaljerte krav 
til leveranse og rapportering, og en tett oppfølging av virksomheten. Etter revisjonens 
vurdering minner fylkeskommunenes oppfølging av virksomheten, som skjer gjennom de 
årlige leveranseavtalene, om mål- og resultatstyringen en finner i en etatsstyringsmodell. 
Når selskapet skal utføre lovpålagte tjenester, og selskapet ikke skal operere i et 
konkurransemarked, er det grunn til å vurdere om valgt selskapsform er den mest 
hensiktsmessige. Etter revisjonens oppfatning gir imidlertid AS-modellen, som Vest-
Agder fylkeskommunes eierrepresentant påpeker, virksomheten en hensiktsmessig 
fristilling med rom for å fatte raske beslutninger. Dette kan være særlig nyttig i en tid der 

                                                        
30Kilde; Reviderte eierskapsmelding for Kristiansand kommune 2017 
31

 Figuren er hentet fra NIBR rapport 2016:18 «Folkevalgt lederskap og kommunal organisering». 
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det skjer en rivende teknologisk utvikling som legger føringer for hvordan et fremtidig 
kollektivtilbud kan organiseres.  
 
Ved å gå inn på eiersiden i AKT ønsket Kristiansand kommune, i tillegg til å være en 
tilrettelegger og planmyndighet, å ta direkte del i utviklingen av kollektivtilbud i 
Kristiansandsregionen. Kommunen ønsket å videreføre et vellykket ATP samarbeid. For å 
nå målsettinger knyttet til byutvikling og miljø, blant annet nedfelt i bymiljøavtalen med 
staten, er utviklingen innen kollektivtilbudet sentralt for Kristiansand kommune. 
Kristiansand kommune har en forholdsvis stor eierandel i selskapet (20 % av aksjene). 
Det årlige tilskuddet til virksomheten og styringssignalene gjenspeiler, etter revisjonens 
oppfatning, ikke kommunens eierandel sammenlignet med de andre eierne.32 En naturlig 
forklaring her er at det er fylkeskommunene som har ansvaret for kollektivtrafikken, og 
som dermed i all hovedsak finansierer virksomheten, og har den kortsiktige og den 
strategiske eieroppfølging av AKTs virksomhet.  
 
I forbindelse med at fylkeskommunene fra og med 2020 slås sammen bør eierne, etter 
revisjonens vurdering, foreta en ny helhetlig vurdering av hensiktsmessigheten ved å ha 
AKT organisert som et aksjeselskap. Etter revisjonens oppfatning vil sammenslåing av de 
to fylkeskommunene tilsi at det kanskje viktigste argumentet for selskapsdannelsen og 
valg av selskapsform, - utvikling av et helhetlig og godt kollektivtilbud på tvers av 
fylkesgrensene, bli redusert. Revisjonen oppfatter dessuten at det ikke f.t er noe sterkt 
ønske fra andre kommuner på Agder om å bli medeiere i selskapet. Revisjonens inntrykk 
er at fylkeskommunene, som per i dag har ansvaret for kollektivtrafikken, ønsker 
detaljert styring og oppfølging med virkemiddelbruken. Det er derfor viktig at man har 
en gjennomgang av om organisering av virksomhet som et aksjeselskap er den mest 
hensiktsmessige. Sammenslåing av fylkeskommunene, opprettelsen av nye Kristiansand 
kommune, og en teknologisk utvikling som blant annet åpner for nye måter å organisere 
og utføre kollektivtilbudet (for eksempel med selvkjørende «matebusser» og utvikling av 
persontilpasset kollektivtilbud), tilsier at eierne bør vurdere organiseringen av 
virksomheten. Sammenslåing av fylkeskommunene og behovet for tett eieroppfølging 
tilsier etter revisjonens oppfatning at eierne bør vurdere om organisering av AKT 
innenfor den nye fylkeskommunale forvaltningen er mest hensiktsmessig, samtidig som 
det legges til rette for at Kristiansand kommunes påvirkningsmulighet i utviklingen av 
kollektivtilbudet i regionen ivaretas gjennom andre organ.33 På den annen side tilsier 
eiernes tilfredshet med dagens organisering, og en rask teknologisk utvikling som åpner 
for nye måter å levere kollektivtjenester, at virksomheten bør beholde sin fristilling som 
gir rom for raske beslutninger og strategiske tilpasning til eiernes forventninger og ny 
teknologi. Revisjonen er av den oppfatning at dagens ledelse i AKT har god 
forvaltningskompetanse og forståelse for samhandling mellom fag og politikk. Dette 
medfører at AS-modellen synes å fungere godt. Samtidig må det understrekes at dette 
siste poenget blir personavhengig og ikke basert på en juridisk organisering. 
 
                                                        
32

 Tilskuddet fra Kristiansand kommune var på ca 4,3 mill. kr i 2016 og utgjorde ca 1,4 % av AKTs samlede 

tilskudd dette året. Sml samlet tilskudd side 16. 
33

 Dette kan skje gjennom samarbeidet i Areal- og transportutvalget i Kristiansandsregionen (ATP-utvalget). 

Ordførerne i Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune er medlemmer av utvalget, og utvalget har et 

sekretariat bestående av personer fra administrasjonen i Kristiansand kommune og fra Vest-Agder 

fylkeskommune. Utvalget har ansvar for areal – og transportpolitiske saker i Kristiansandsregionen, herunder å 

søke om, og følge opp avtaler med Staten om belønningsmidler og ny bymiljøavtale.    
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Endring i oppgavefordeling mellom fylkeskommunene og storkommuner kan imidlertid 
gi en helt ny situasjon etter 2020. Stortinget har (12.06.17) vedtatt lov som åpner for 
overføring av ansvar for kollektivtransport34 til storkommuner. Kommunene som ønsker 
å overta ansvaret må omfatte et område som utgjør en felles bolig-, arbeids- og 
serviceregion (geografisk funksjonelt område) og ha et tilstrekkelig markedsgrunnlag til 
å kunne gi befolkningen et ønsket kollektivtransporttilbud (jf Prop. 91 L 2016-2017). 
Revisjonen antar at nye Kristiansand kommune med ca 110 000 innbyggere oppfyller 
vilkårene. Det er også et vilkår at det inngås et samarbeid med fylkeskommunen om å 
sikre et helhetlig kollektivtilbud i hele fylket. Fylkeskommunen skal fremdeles ha 
ansvaret for drift og kjøp av transporttjenester og tildeling av løyver i den øvrige delen av 
fylket, og for ruter som krysser grensen mellom kommunen og øvrige kommuner i fylket  
(jf Prop. 91 L 2016-2017). Dersom Kristiansand kommune overtar ansvaret for 
kollektivtransporten vil en igjen få en situasjon, der flere juridiske enheter har ansvar for 
kollektivtrafikken i fylket, og der samarbeidet dermed kan løses gjennom et felles 
administrasjonsselskap som AKT. Etter revisjonens vurdering bør fellesnemda for nye 
Kristiansand kommune, eventuelt i samråde med de andre eierne i AKT, starte arbeidet 
med en vurdering av fremtidig organisering av kollektivløsningen i den nye kommunen.  
  

4.5.3 Selskapsformens betydning for merverdiavgiftskravet fra Skatt Sør 

Etter revisjonens oppfatning ville ikke valg av selskapsform, om AKT ble etablert som et 
IKS eller AS, hatt noe innvirkning på kravet fra Skatt Sør om etterberegning av utgående 
merverdiavgift for perioden 2008–2014. Som omtalt i punkt 3.1.4 la Skatt Sør dommen i 
Borgarting lagmannsrett til grunn for kravet. Borgarting lagmannsrett kom frem til at 
Vestviken Kollektivtrafikk AS driver avgiftspliktig omsetning. Revisjonens vurdering er at 
også et IKS ut fra denne vurderingen vil drive avgiftspliktig omsetning, da det er 
aktiviteten som bestemmer avgiftsplikten, ikke organisasjonsformen. Det som har skapt 
usikkerhet i merverdiavgiftssaken er i hvilken grad AKT kan utfakturere en etter-
beregning av merverdiavgiften til Vest-Agder fylkeskommune og kommunene som har 
kjøpt tjenester fra AKT (og at disse mottar kompensasjon for den etterberegnede 
avgiften), jf. omtalen i punkt 3.1.4. Under «normal» drift har merverdiavgiftskravet ikke 
noen direkte økonomisk betydning for selskapet eller eierne. Fylkeskommunene og 
kommunene vil få kompensert merverdiavgiften de betaler til AKT, som AKT må betale til 
staten. De økonomiske konsekvensene for selskapet og eierne av at AKT må betale 
utgående merverdiavgift er derfor, etter revisjonens vurdering, i seg selv ikke et 
argument for eller i mot å foreta eventuelle endringer i organisering av virksomheten.  
 

4.5.4 Mål og forventninger til virksomheten utover det som ligger i 
eierskapsmeldinger 

Revisjonens vurdering er at alle de tre eierne gjennom vedtektene og aksjonæravtalen 
har klare mål og forventninger til virksomheten.  
 
Alle de tre eierne har vedtatt eierskapsmeldinger og/eller strategier for eierskap der 
prinsippene for eierskap er beskrevet. Fylkeskommunene, som har ansvaret for 
kollektivtilbudet, har i tillegg til eierskapsmeldingene, i samsvar med anbefalingene fra 

                                                        
34

 Jf jf. Prop. 91 L (2016-2017) og Innst. 376 L (2016-2017) 
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KS en «klart uttrykt eierstrategi for sitt eierskap» i AKT. De har utarbeidet langsiktige mål 
og delmål og årlige leveransekrav til selskapet. Revisjonens inntrykk er at 
fylkeskommunene har en aktiv oppfølging av sine eierinteresser, i samsvar med 
anbefalinger fra KS.  
 
Ut fra beskrivelse av mål og strategi for kollektivtilbudet i «Plan for kollektivtransporten i 
Vest-Agder 2015–2020», og konkrete leveringsmål i budsjett og ytelsesavtaler mellom 
fylkeskommunene og selskapet, er revisjonen vurdering at eierne (fylkeskommunene) 
har klare mål og forventninger til selskapet. Styreleder for AKT og daglig leder bekrefter 
dette inntrykket. De opplever å ha aktive eiere som viser interesse for virksomheten og 
som angir klare leveransekrav med tilhørende krav til rapportering.  
 
Fylkeskommunene ber om rapportering utover den lovpålagte rapporteringen til 
generalforsamlingen.  I tillegg til mål og forventninger uttrykt i skriftlige dokumenter har 
eierne eiermøter på politisk nivå og på administrativt nivå. (De administrative eier-
møtene, mellom den enkelte fylkeskommune og selskapet, er regulert i budsjett og 
ytelsesavtalene mellom fylkeskommunene og selskapet). I eiermøter informeres eierne 
om utfordringer virksomheten står overfor. Merverdiavgiftssaken og valg av drivstoff-
løsninger i pågående anbudsprosesser er eksempel på tema som drøftes med alle de tre 
eierne i eiermøter.35 Eierne uttrykker også at de får god orientering gjennom 
rapportering og dialog med selskapets ledelse i politiske organ og i eiermøter. Dette gir 
også eierne god kjennskap til virksomheten og dermed et godt grunnlag for tett og aktiv 
oppfølging av virksomheten.  
 
Revisjonens vurdering er at eierne, ved fylkeskommunene som har ansvaret for kollektiv-
tjenestene, har styringsdokument, strategier og rutiner for eierstyring av AKT, utover det 
som ligger i eierskapsmeldingene. I del 4.3 foran har revisjonen omtalt fylkes-
kommunenes strategier, rammeavtaler og leveranseavtaler for kollektivtrafikken. 
Fylkeskommunenes overordnede målsettinger for kollektivtilbudet, omtalt blant annet i 
«Regional transportplan 2015-2027», bygger på nasjonal målsetting om at veksten i 
persontrafikken i byområdene skal dekkes av kollektivtransport, sykkel og gange. Vest-Agder 
fylkeskommunes mål og strategi for kollektivtrafikken, omtalt i «Plan for kollektiv-
transporten i Vest-Agder 2015 – 2020», bygger på disse overordnede målene. Planen er 
fylkeskommunens overordnede styringsdokument overfor AKT for perioden.  
  
Begge fylkeskommunene har leveranseavtaler knyttet til de årlige overføringene til 
selskapet hvor forventninger til selskapets leveranser, deltakelse i ulike utvalg, og krav til 
rapportering og møter med eierne er angitt (jf. omtalen i punkt 4.3.3 og 4.3.4 foran).   
 
Revisjonens vurdering er at fylkeskommunene har en aktiv og tett oppfølging av eier-
skapet i selskapet. Forventninger til selskapets strategiske utvikling, knyttet til rute-
tilbud, busstyper, fremtidig valg av drivstoff osv er angitt. Fylkeskommunene har 
utarbeidet rutiner for møter (på administrativt nivå) og rapportering fra selskapet i 
tillegg til den rapportering som skjer til generalforsamlingen.  
 

                                                        
35

 Høsten 2016 ba styret om et eiermøte der pågående anbud om busstjenester i Kristiansandsregionen og valg av 

drivstoffløsninger var tema. 
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Selskapets ledelse opplever at eierne er aktive og engasjerte og at de har en god styrings-
dialog. Eierne ber om faglige råd og involverer selskapet i eiers strategiutvikling knyttet 
til fremtidig kollektivtilbud. Eiers uttrykte langsiktige mål og forventninger, sammen med 
årlige leveranseavtaler gir klare føringer for selskapets strategiske utvikling og rammer 
for den årlige virksomheten. Klare og tydelige krav til leveranser fra fylkeskommunene, 
og god dialog med eierne, bidrar til trygghet i forhold til veivalg i virksomheten.   
 
Revisjonen oppfatter at eier, ved fylkeskommunene, gjennom rammetildelingen, med 
tilhørende krav til tjenester og rapportering innenfor den enkelte eiers geografiske 
område, har en tett og aktiv oppfølging av virksomheten i samsvar med aksjonæravtalen.  
 

4.5.5 Er eieroppfølgingen i samsvar med krav i aksjeloven? 

Vedtektene 
Etter revisjonens oppfatning er vedtektene i samsvar med minstekrav til vedtekter i 
aksjelovens § 2-2. De inneholder selskapets navn, kommune hvor selskapet har 
forretningskontor, selskapets virksomhet er omtalt og aksjekapitalens størrelse og 
pålydende er angitt. I vedtektene er det også, i samsvar med § 2-2, andre ledd, angitt at 
ved eventuelt opphør skal eventuelle midler tilfalle kollektivtrafikken i Aust- og Vest-
Agder fylke.  
 
I aksjelovens § 6-4, om ansattes rett til å velge styremedlemmer, står det; «Når et selskap 
med flere enn 30 ansatte ikke har bedriftsforsamling kan et flertall av de ansatte kreve at 
ett styremedlem og en observatør velges av og blant de ansatte». Iht. årsrapporten for 
2016 har AKT 34 ansatte, noe som er tilstrekkelig for å kunne kreve et styremedlem.  
 
Fra protokollen fra generalforsamlingen i 2016 fremgår det at eierorganet, etter forslag 
fra styret, vedtok å utvide antall styremedlemmer med ett medlem fra de ansatte i 
selskapet. Revisjonen oppfatter det slik at de ansatte har krevd sin rett iht. aksjelovens 
§ 6-4.36 

Aksjonæravtalen regulerer forholdet mellom aksjonærene. Mens vedtektene må 
registreres i Foretaksregisteret og er tilgjengelige for enhver, har ikke aksjonæravtalen 
selskapsrettslig virkning.37 Aksjonæravtalen kan gi utdypende bestemmelser og føringer 
utover det som ligger i aksjeloven og vedtektene. I aksjonæravtalen for AKT er for 
eksempel valg av styremedlemmer og ansattes rettighet i styret utdypet i forhold til det 
som ligger i vedtektene. Avtalen inneholder også utdypende bestemmelser knyttet til 
beslutninger i styret og generalforsamlingen og om kapitalforhold og økonomisk 
tilskudd. 

                                                        
36

 Styret består av 8 medlemmer medregnet de ansattes medlem i styret. I vedtektene er det angitt at styret skal 

bestå av 5-9 medlemmer, noe som tilsier at ansattes inntreden ikke medfører behov for endring av vedtektene.  
37 «Den grunnleggende forskjell mellom vedtekter og aksjonæravtaler, er at vedtektene regulerer 
selskapets rettsforhold, mens aksjonæravtalen bare regulerer utøvelsen av aksjonærrettigheter. 
Aksjonæravtalen har som sådan normalt ingen selskapsrettslig virkning og faller i utgangspunktet utenfor 
selskapslovgivningens ramme. Avtalen skaper et kontraktsforhold mellom avtalepartene og må vurderes 
på bakgrunn av den alminnelige kontraktsrett. Dette innebærer at aksjonæravtalen bare binder de 
aksjonærene som er part i avtalen. Selskapets vedtekter er imidlertid bindende både for selskapets 
aksjonærer, for selskapsorganene og utenforstående», jf. Advokat Trond-Erik Andersen i fagartikkel på 
nettsiden Lederkilden.no 
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Dersom det oppstår uoverstemmelser mellom aksjonæravtalen og vedtektene skal 
aksjonæravtalen, Iht. punkt 9.1 i aksjonæravtalen, ha forrang. Dette synes å være i sam-
svar med alminnelig rettsoppfatning.38 
 
Generalforsamling 
Revisjonens vurdering er at aksjelovens bestemmelser knyttet til innkalling og gjennom-
føring av generalforsamling i all hovedsak er fulgt opp. Styret har sendt ut innkalling til 
ordinær generalforsamling, i 2016 ble generalforsamlingen avholdt 24. mai. I samsvar 
med aksjelovens § 5-5, (ordinær generalforsamling) ble årsregnskapet og styrets 
årsberetning for 2015, herunder disponering av årets resultat lagt frem til godkjenning.  
 
I samsvar med vedtektene for AKT valgte generalforsamlingen styret og i samsvar med 
aksjonæravtalen skjer valg av styret for to år av gangen.  
 
I aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre 
kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier 
alle aksjer skal kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor, etter 
kommuneloven § 80, varsles og de har rett til å være tilstede på selskapets general-
forsamling. Revisjonen kan ikke se at vi har mottatt innkalling (blitt varslet) om 
generalforsamlingen i samsvar med bestemmelsene i kommuneloven. Det er styret for 
selskapet som har plikt til å varsle kontrollutvalg og revisor om møter i general-
forsamling.39   
 
Eierstyring versus selskapsledelse 
Revisjonen har vurdert om eiernes detaljerte leveranseavtale med tilhørende krav til 
rapportering er i samsvar med aksjelovens bestemmelser, og intensjonen med å 
organisere virksomheten i et AS. Etter aksjeloven skal eierstyringen av et aksjeselskap 
skje gjennom generalforsamlingen. Figuren illustrer dette: 

 

                                                        
38 «Den alminnelige oppfatning i dag heller i retning av at hvis vedtektene og avtalen ikke stemmer overens, 
går avtalen foran i det innbyrdes forholdet mellom avtalepartene» jf. Advokat Trond-Erik Andersen i 

fagartikkel på nettsiden Lederkilden.no. 
39

 Kilde: Bråthen, Frydenberg, Rogndokken; «Tilsyn og revisjon i kommunal sektor» 
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Aksjeloven inneholder som et minimumskrav at det skal utarbeides vedtekter der 
selskapets virksomhet (formålet) skal angis. Det er ingenting i veien for at eierne kan gi 
mer detaljerte styringssignaler og inngå avtaler som binder selskapets styre og 
virksomhet. I samsvar med anbefalinger fra KS vil eierne gjennom vedtektene, 
aksjonæravtaler og andre styringsdokumenter kunne ha en aktiv eierstyring innenfor 
aksjelovens rammer.  
 
Revisjonen har bedt om innspill fra KS på hvor grensene er for aktivt og detaljert 
eierstyring før en beveger seg inn på styrets ansvar – å lede selskapet. KS Konsulent40  
har svart at de ofte ser at eierne bedriver instruksjon av styret og på et detaljeringsnivå 
som hører inn under selskapsledelsen og ikke under eierstyringen. KS peker på at det kan 
være en utfordring å finne balansen mellom eierstyring og selskapsledelse. Det er et 
spørsmål om å skille ulike roller. Eierstyring og selskapsledelse kan også være 
situasjonsbestemt. KS ser at eierne noen ganger griper for sterkt inn i selskapsledelsen 
fordi det er situasjoner som er svært viktig for eier. De peker på at dette oftest skjer der 
eier bruker selskapet for å utføre kommunale/fylkeskommunale tjenester som like 
gjerne kunne ha vært organisert i egen kommune.  Rolleblandingen er nok sjeldnere når 
selskapene driver forretningsmessig virksomhet, og ikke kommunale tjenester. 
 
I aksjonæravtalen for AKT punkt 6.6 står det at «Endelig tildeling fra den enkelte aksjonær 
skal benyttes til oppfyllelse av virksomhetens formål, herunder de fullmakter og krav som 
fremkommer av det årlige tildelingsbrevet fra Aksjonæren, innenfor dennes geografiske 
område». Revisjonens vurdering er at den administrative oppfølging av de krav til 
leveranser og rapportering som ligger i ramme- og leveranseavtalene er i samsvar med 
aksjonæravtalen. Revisjonen oppfatter at oppfølgingen er knyttet til eiernes bestilling, til 
selskapets leveranser, og ikke direkte til styringen av virksomheter.  Revisjonen kan 
dermed ikke si at eiernes oppfølging er i strid med aksjelovens bestemmelser om 
selskapsledelse. Revisjonen oppfatter imidlertid at eierstyringen legger klare føringer og 
rammer for styrets handlingsrom.  
 
Revisjonen mener, som KS påpeker, at det er viktig med klar rolledeling for å unngå at 
eier i en slik situasjon ikke bedriver selskapsledelse. Ledelse og kontroll med 
virksomheten er styrets ansvar.  
 
I avsnitt 4.5.4 foran har revisjonen vurdert det som positivt for eierne og for selskapet at 
eieren har en aktiv oppfølging av sine eierinteresser. Engasjerte eiere med klare mål for 
eierskapet skaper engasjement og gir grunnlag for en effektiv og trygg styring av 
virksomheten. I henhold til innspill fra KS er risikoen ved detaljert eieroppfølging at 
eierne kan bedrive selskapsledelse som fratar styret dets rolle og ansvar. Eierstyringen 
som går over til å bli selskapsledelse er i ikke i samsvar med aksjelovens rammer for 
selskapsledelse, og i strid med intensjonen med å organisere virksomheten i en fristilt 
selskapsform. Som vi har drøftet foran er revisjonens vurdering at styringsbehovet synes 
å være så stort at eierne, i forbindelse med sammenslåing av fylkeskommunene, bør ha 
dette aspektet med i vurderingen av om virksomheten fortsatt skal organiseres som et 
AS.  
 

                                                        
40

 Ved Seniorrådgiver Arild Sørum Stana 
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4.5.6 Valg av eierrepresentanter og styremedlemmer   

Eierorganet (generalforsamlingen) 
KS anbefaler å oppnevne sentrale folkevalgte som selskapets eierrepresentanter i 
eierorganet. Etter revisjonens oppfatning har eierne ved å utpeke sine fylkesordførere og 
ordfører som representanter til generalforsamlingen fulgt anbefalingen fra KS, og handlet 
i samsvar med sine egne eierskapsmeldinger.  
 
Valg av styremedlemmer 
Gjennom valg av styre har eier i generalforsamlingen delegert ansvaret for driften av 
selskapet frem til neste generalforsamling. I faglitteratur om eierstyring og 
selskapsledelse41 drøftes spørsmålet om hva som er hensikten med å velge et styre når 
eierne har generalforsamling - hvorfor ikke bare styre virksomheten selv? Ved siden av at 
det følger av aksjeloven, pekes det gjerne på at hensikten er at «styret kan skape verdier 
som eier ikke greier selv». Tanken er at eierne kan velge et styre med kompetanse til å 
forvalte selskapets verdier som eierne ikke besitter selv.  
 
Staten peker i sin eierskapsmelding (St. meld. 27) på at forventningene til at styrene skal 
ta en aktiv rolle for å kunne skape merverdi for organisasjonen er økende. Gode styrer, 
som fungerer som en effektiv sparringspartner og utfordrer ledelsen, blir en stadig 
viktigere komponent i et veldrevet selskap. 
 
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har42 påpekt at kompetanse og erfaring, 
særlig hos styreleder, er viktig for at styrene skal utøve en aktiv ledelse. Svakt fokus på 
kompetanse og erfaring som kriterium for utvelgelse av styremedlemmer kan bidra til at 
forvaltningen av selskapets verdier overlates fullt til selskapets daglige leder. Dette 
gjelder særlig dersom styreleder har svak kompetanse (NIBR). 
 
Etter revisjonens vurdering er generalforsamlingens valg av styreleder i AKT i samsvar 
med anbefalingene fra NIBR. Leder i styret har høy kompetanse, omfattende styre-
erfaring og god kjennskap til offentlig forvaltning. Hun er ikke valgt blant de styre-
medlemmene som hver av eierne selv har «utpekt». Revisjonen har for øvrig ikke vurdert 
kompetansen til styremedlemmene som hver av eierne har utpekt.  
 
Alle de fem styremedlemmene som, i samsvar med aksjonæravtalen punkt 3.1 er utpekt 
av eierne, er også folkevalgte representanter i sine respektive fylkesting og bystyre. Sett i 
lys av at AKT er et administrasjonsselskap med et klart definert mål knyttet til eiernes 
ansvar for å levere kollektivtilbud og skoleskyss, så er tung eierrepresentasjon i styret 
ikke uvanlig. I Vest-Agder fylkeskommunes eierskapsmelding fra 2010 står det at «For 
virksomheter hvor det samfunnspolitisk formål er det viktigste, kan engasjement og faglig 
innsikt være viktigere. Politikere bidrar som styremedlemmer til demokratisk legitimitet i 
virksomhetene, samtidig som de ofte besitter erfaringer som styrker styrets og 
virksomhetens arbeid».  
 
I «Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll» anbefaler KS eierne å velge 
et styre som «gjenspeile og representerer selskapets behov og bør ha forskjellig og 

                                                        
41

 Kilde; Bøhren (2011) 
42

 I rapporten; Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap fra 2015 
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supplerende kompetanse innen økonomi, organisasjon og om markedet som selskapet 
opererer i. Videre bør styret inneha faglig innsikt og ha en interesse for selskapets 
formål». KS skriver videre at «kommunen må selv definere hva slags kompetanse og 
kapasitet som forventes av styremedlemmene».  Etter revisjonens vurdering bør eierne 
legge vekt på å velge styremedlemmer med relevant kompetanse, og ikke la forhold som 
politisk tilhørighet avgjøre styrevalg. Politisk erfaring kan imidlertid være nyttig 
kompetanse i et bredt sammensatt styre.43 
 
Eierrepresentant og styremedlem 
For inneværende periode (2016–2018) har generalforsamlingen valgt Tellef Inge 
Mørland fylkesordfører for Aust-Agder fylkeskommune som et av styremedlemmene fra 
Aust-Agder fylkeskommune.44 Fylkesordføreren representerer også fylkeskommunen i 
generalforsamlingen. (I forrige periode var fylkesordfører i Vest-Agder fylkeskommune 
styremedlem ved siden av å være fylkeskommunens representant i eierorganet).  
 
Å velge en eierrepresentant som styremedlem er ikke i strid med aksjelovens 
bestemmelser.  Bestemmelser om inhabilitet for representanter i en generalforsamling 
(aksjeloven § 5-3) er på generelt grunnlag ikke til hinder for at en aksjeeier kan delta i 
behandlingen av saker som en, som styremedlem, har vært med å utarbeide. «Her 
foreligger det i utgangspunktet bare inhabilitet i saker om det skal reises søksmål, eller 
rettes ansvar mot vedkommende aksjonær, eller mot andre hvor vedkommende aksjonær 
har en betydelig interesse i saken som kan være stridende mot selskapets. Det vil nok også 
foreligge inhabilitet i forbindelse med avgjørelser i generalforsamlingen som kan forhindre 
at selskapet gjør gjeldende ansvar eller søksmål mot vedkommende».45 Etter revisjonens 
vurdering er imidlertid et slikt valg ikke i samsvar med anbefalinger fra KS og eiernes 
egne eierskapsmeldinger. KS har skjerpet sin anbefaling på dette punktet fra at en 
kommune/fylkeskommune som en regel; «kritisk vurderer bruken av ledende politikere i 
selskapsstyrene», til å si at; «ordfører og rådmann bør ikke sitte i styrer i selskaper.»46  
Vest-Agder fylkeskommunes skriver i sin eierskapsmelding (punkt 5.3.3 Habilitet); 
«Kontrollfunksjonen kan gi folkevalgte utfordringer med å skille rollene når de som fylkes-
tingsmedlem er satt til å ha en kontrollfunksjon overfor selskapet de er styremedlem i og 
lojal overfor. Uklarhet om habilitet kan bidra til å svekke virksomhetens og fylkes-
kommunens omdømme.» 
 
I saksfremlegget til fylkestingets behandling (14.02.17) av Aust-Agder fylkeskommunes 
eierstrategi er målsettinger for et klart organisatorisk skille mellom det politiske og 
administrative apparat drøftet. Spørsmålet om habilitet knyttet til utnevnelsen av 
politikere til styrer i selskaper er ikke nærmere behandlet i eierskapsmelding.  
  
I Kristiansand kommunes nye eierskapsmelding (vedtatt i bystyret 31.05.17) heter det; 
«For å unngå uheldig rolleblanding anbefales det som hovedregel at faste medlemmer av 
kommunalutvalget ikke sitter i styrer for kommunale heleide aksjeselskaper. Som eierorgan 
                                                        
43

 Jf Kristiansand kommune eierskapsmelding 2017. 
44

 Tellef Inge Mørland har med virkning fra 25. oktober fått innvilget fritak fra sine fylkeskommunale verv (sak 

17/63 i fylkestinget 24.10.17). Aust-Agder fylkeskommunen har valgt ny fylkesordfører som (revisjonen 

forutsetter) vil gå inn som ny eierrepresentant for Aust-Agder fylkeskommune i generalforsamlingen for AKT. 

Tellef Inge Mørland har ikke bedt om å bli skiftet ut som styremedlem i AKT.  
45 Kilde; Advokat John Sveinsvold Jusstorget 23.06.04. 
46 Anbefaling 15 i KS «Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll» 2015 
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bør kommunalutvalget være helt uavhengig til å behandle saker, velge, og avsette styrer for 
de kommunalt heleide aksjeselskapene. En god eieroppfølging, der virksomheten vurderes 
opp mot eiers mål og forventninger, ivaretas best dersom det ikke kan stilles spørsmål ved 
uavhengigheten til eierorganets medlemmer».  
 
I generalforsamlingen har hver eier bare én representant. Av hensyn til å sikre inn-
byggerne i de enkelte eierkommunene tillit til at deres ene representant ivaretar 
ansvaret for kontroll og oppfølging av virksomheten på en god og uavhengig måte, mener 
revisjonen at medlem av generalforsamlingen ikke samtidig bør velges som styremedlem 
i selskapet.  
 

4.5.7 Samhandlingen mellom eierne i eierstyringen 

Eierne har aksjonæravtale som regulerer forholdet mellom aksjonærene. Aksjonær-
avtalen gir bestemmelser utover det som står i vedtektene blant annet knyttet til valg av 
styremedlemmer, vedtak som krever enstemmighet i generalforsamlingen og 
rapportering til den enkelte eier.   
 
På eiermøter deltar eierne sammen. Eierrepresentantene opplyser også at de i 
forbindelse med valg av styret gjennomgår totalsammensetningen med de øvrige eierne 
før valget formelt finner sted.  Det opplyses også at det ikke gjennomføres planmessig 
styreevaluering, «men ved hvert valg drøftes sammensetningen mellom eierne med tanke 
på å få en god balanse utfra kompetanse, regional tilhørighet, ekstern tilhørighet, 
kjønnsbalanse samt generell egnethet», jf. tilbakemelding fra fylkesordfører i Vest-Agder 
fylkeskommune. 
 
Sentralt i aksjonæravtalen er også punktene som regulerer kapitalforhold og økonomisk 
tilskudd fra eierne. Her heter det at endelig tildeling fra den enkelte aksjonær skal 
benyttes til oppfyllelse av virksomhetens formål, herunder de fullmakter og krav som 
fremkommer av det årlige tildelingsbrevet fra aksjonæren, innenfor dennes geografiske 
område.  
 
Valgkomite 
I Kristiansand kommunes nye eierskapsmelding heter det: «KS og Norsk utvalg for 
eierstyring og selskapsledelse (NUES47) anbefaler bruk av valgkomite og at dette bør 
vedtektsfestes. Kompetente valgkomiteer med retningslinjer for arbeidet kan bidra til 
ryddige og gode prosesser med å vurdere og fremme egnede kandidater til de enkelte 
styrene. Det bør vedtektsfestes for alle interkommunale selskaper at representantskapene 
velger valgkomite. Det bør vedtektsfestes at deleide aksjeselskaper skal ha valgkomite. Det 
bør utarbeides egne instrukser for valgkomiteene der ansvaret for å fremme forslag til 
kompetente styrekandidater fremgår».  
 
Revisjonen anbefaler at eierne i AKT bør følge opp denne anbefalingen og opprette en 
felles valgkomité for valg av styremedlemmer til AKT. Valgkomiteene vil, i større grad 

                                                        
47 NUES består av: Den norske Revisorforening, Eierforum, Finans Norge, Oslo Børs, NHO, aksjonær-
foreningen i Norge, Norske Finansanalytikeres Forening, Pensjonskasseforeningen, Verdipapirfondenes 
forening 
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enn det som skjer i dag, kunne vurdere kandidater fra de tre eiere i sammenheng for å 
sikre en samlet kjønnsbalanse og kompetansemessig sammensetning som er til det beste 
for selskapet. En felles valgkomité vil også kunne fremme forslag til eksterne 
styremedlemmer, samt forslag til hvem som bør være styreleder og nestleder. En 
valgkomite bør ha kontakt med eierne og styret i sin vurdering av behov for 
styrekompetanse. 
   

4.5.8 Eierstyring – oppsummering av revisjonens vurdering 

Revisjonen har fått forståelse av at AKT ble etablert som et administrasjonsselskap, 
utenfor Vest-Agder fylkeskommunes forvaltning, for å kunne åpne for flere eiere. Målet 
var blant annet å styrke kollektivtilbud på tvers av fylkesgrensen. Aksjeselskapsformen 
ble valgt fordi den var best egnet ved eventuelt inntreden av nye eiere. Det er kun Aust-
Agder fylkeskommune som er kommet inn på eiersiden etter at selskapet ble etablert.  
 
Revisjonens vurdering er at eierne, ved fylkeskommunene, har styringsdokument,  
strategier og rutiner for eierstyring av AKT, utover det som ligger i eierskapsmeldingene. 
I samsvar med aksjonæravtalen utarbeides det årlige leveranseavtaler mellom de to 
fylkeskommunene og AKT. I samsvar med avtalene rapporterer AKT tertialvis og det 
avholdes månedlige oppfølgingsmøter med de to eierne. Revisjonens inntrykk er at 
eierne har en aktiv eieroppfølging av AKT der det er fokus på at selskapet leverer i 
samsvar med den årlige «bestillingen». Revisjonens inntrykk er at klare strategiske mål 
og bestillinger fra eierne bidrar til å skape trygghet og en effektiv drift av virksomheten.   
 
Revisjonen mener behovet for tett eieroppfølging tilsier at eierne i forbindelse med 
sammenslåing av fylkeskommunene bør vurdere hensiktsmessighet av å ha AKT 
organisert som et AS. Bruk av informasjonsteknologi, nye miljøvennlige energikilde som 
åpner for helt nye måter å tilby kollektivtjenester, tilsier at det er hensiktsmessig at 
virksomheten er organisert med en stor grad av frihet til å foreta raske beslutninger og 
tilpasninger i marked som er i rivende utvikling.  
 
Etter revisjonens vurdering er for øvrig eierstyringen i samsvar med kravene i aksje-
loven. Generalforsamlingens valg av styremedlemmer er i samsvar med aksjelovens 
bestemmelser. Revisjonen mener imidlertid at det er uheldig, med hensyn til å sikre 
eierrepresentantenes uavhengighet, at Aust-Agder fylkeskommunes eierrepresentant i 
generalforsamlingen48 også har vært valgt som styremedlem. Etter revisjonens 
vurdering, og i samsvar med anbefalinger i ny eierskapsmelding fra Kristiansand 
kommune, bør ikke medlemmer av generalforsamlingen velges som styremedlemmer.   
 
Eierne har i dag ikke valgkomite. I samsvar med anbefalinger fra KS er revisjonens 
vurdering at eierne bør vurdere å velge en felles valgkomite. Valgkomite vil kunne styrke 
arbeidet med å sette sammen et styre med god kjønnsbalanse og variert og god 
kompetanse for å lede virksomheten.  
  

                                                        
48

 Fra 25. oktober 2017 vil fylkeskommunens eierrepresentant (ny fylkesordføreren) ikke sitte som styremedlem i 

AKT. 
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5 Utøvelse av virksomheten  
I dette kapitlet vil revisjonen drøfte om virksomheten i AKT utøves i samsvar med 
gjeldende lover og regler og innenfor de rammer som er gitt i vedtekter og eiers styrings-
signal. Innledningsvis omtales rammer for virksomheten og krav og anbefalinger til styrets 

kontroll- og forvaltningsansvar. Vi vil så omtale styrets forvaltning av virksomhetene basert på 

informasjon fra møte med styreleder. Revisjonens vurdering av om virksomhetene utøves i 

samsvar med lover og innenfor de rammer som er gitt i vedtekter og krav fra eier følger i del 

5.3. 

5.1 Rammer for styrets oppfølging av virksomheten  

Det følger av aksjelovens § 6-1 at selskapet skal ha et styre med ett eller flere 
medlemmer.  
Styrets forvaltnings- og tilsynsansvar er gitt i aksjelovens §§ 6-12 og 6-13; 
 Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. 
 Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets 

virksomhet. Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten. 
 Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at 

dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 
 Styret kan iverksette undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine opp-

gaver.  
 Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig. 
 Styret kan fastsette instruks for den daglige ledelse. 
 
På vegne av eierne har styret ansvaret for forvaltningen av selskapet. Styret skal sørge 
for en forsvarlig organisering av virksomheten og gi overordnede rammer for 
virksomheten i form av målsettinger, strategiske planer og budsjett. Styret har ansvaret 
for all ledelse av selskapet og gjør det gjennom å ansette en daglig leder som får ansvaret 
for den daglige driften av virksomheten. Styret har også ansvaret for kontroll av, og tilsyn 
med den daglige ledelsen av selskapets virksomhet. 
 
Det er eiernes ansvar å velge et styre med nødvendige kompetanse for å nå selskapets 
mål. I kap 4.5.6 har revisjonen drøftet eiernes valg av styret til AKT.  KS anbefaler at eier 
også ber styret selv jevnlig å vurdere egen kompetanse ut fra eiernes formål med 
selskapet. KS anbefaler flere rutiner for å sikre nødvendig kompetanse, herunder at 
styret; 
 Fastsetter styreinstruks og instruks for daglig leder med særlig vekt på en klar intern 

ansvars- og oppgavefordeling. 
 Foretar en egenevaluering hvert år. 
 Vurderer behovet for ekstern styreopplæring. Nye styremedlemmer skal gis opplæring 

om ansvar, oppgaver og rollefordeling. 
 Gjennomfører egne styreseminarer om roller, ansvar og oppgaver. 
 Fastsetter en årlig plan, herunder møteplan, for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og 

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



3/18 Rapport fra selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS - 17/03124-9 Rapport fra selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS : Rapport fra selskapskontroll - Agder Kollektivtrafikk AS

                                                         Agder Kommunerevisjon IKS

 

  Side 49 av 66
   

KS anbefaler videre at eierne bør påse at selskapsstyrene utarbeider, og jevnlig reviderer, 
etiske retningslinjer for selskapsdriften. 
De enkelte eierne har i sine eierskapsmeldinger (omtalt i kap. 4.2) anbefalinger til styrets 
arbeid i samsvar med KS sine anbefalinger. I Vest-Agder fylkeskommunes retningslinjer 
for styrets arbeid heter det blant annet at styret skal utarbeide instruks for styrets 
arbeid. Styret skal klargjøre virksomhetens verdigrunnlag og i samsvar med dette 
utforme etiske retningslinjer. Styret skal fastsette en årlig plan for arbeidet sitt og det bør 
evaluere sitt arbeid og sin kompetanse årlig. Tilsvarende anbefalinger inngår også i 
revidert eierskapsmelding (punkt 2.6) for Kristiansand kommune.    
 
I AKT har de ansatte, i samsvar med aksjelovens § 6-4, ett medlem i styret. Når de ansatte 
har representasjon i styret skal styret etter aksjelovens § 6-23 fastsette en styreinstruks 
som gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling i selskapet. «Instruksen skal 
blant annet inneholde regler om hvilke saker som skal styrebehandles og daglig leders 
arbeidsoppgaver og plikter overfor styret. Instruksen skal også inneholde regler for 
innkalling og møtebehandling». 
 
Revisjonen har i kapittel 3 redegjort for at AKT, som et offentlige eid aksjeselskap, også er 
pålagt å følge offentlighetsloven, forvaltningsloven og lov og forskrift om offentlige 
anskaffelser. Det er styrets ansvar å påse at virksomheten drives i samsvar med krav i lov 
og forskrift som gjelder for selskapet.  
 
I tillegg har eierne gjennom de årlige leveranseavtalene stilt krav til virksomhetens 
tjenesteproduksjon og rapportering som styret er pålagt å følge opp.    
 

5.2 Styrets forvaltning, tilsyn og kontroll med virksomheten    
Revisjonen har innhentet informasjon om styrets arbeid gjennom blant annet å lese 
strategiplan 2017-2030, styrets årsmelding (2015 og 2016), årsrapport for 2015 og 
2016, protokoller fra styremøtene, og gjennom samtale med eierne (ved Aust-Agder 
fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune), daglig leder i selskapet og styreleder.  
 

5.2.1 Instrukser og retningslinjer for styret og daglig leder 

Styreleder opplyser at hun tar initiativ til å planlegge og evaluere styrets arbeid og 
arbeidsform. Styreleder har tatt initiativ til at styret skal få innføring og kunnskap om 
AKTs virksomhet.  
 
På spørsmål om styret har vurdert egen kompetanse gir styreleder uttrykk for at hun har 
fokus på at styret må fungere godt som et kollegium og at det er viktig at styre-
medlemmene har god informasjon om virksomheten de er satt til lede. Hun forutsetter at 
eierne selv har vurdert styrerepresentantenes egnethet, og at de velger styremedlemmer 
med ønsket kompetanse til å ivareta eiernes mål for virksomheten.  
 
Styreinstruks 
Styret har vedtatt en styreinstruks som beskriver styrets ansvar og arbeidsområder. 
Instruksen angir hva som inngår i styrets overordnede forvaltnings- og tilsynsansvar, 
samt ansvar for regelmessig å vurdere selskapets egenkapital. Videre gir instruksen 
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retningslinjer for plan for styrearbeidet, innkalling, dagsorden og protokollføring samt 
regler knyttet til inhabilitet og taushetsplikt. Instruksen omhandler også daglig leders 
ansvar. Daglig leder skal stå for den daglige ledelsen av selskapets virksomhet, 
representere selskapet utad og i samråd med styreleder forberede saker for styret.  
 
Det er i styreinstruksen vist til at daglig leder skal følge de retningslinjer og pålegg som 
styret har gitt og at dette skal nedfelles i egen ansettelsesavtale og stillingsbeskrivelse for 
daglig leder. Det er inngått ansettelseskontrakt med daglig leder i 2008 og styret har i 
2008 utarbeidet instruks for daglig leder. Det opplyses imidlertid fra selskapet at styret 
har gitt daglig leder prokura49 i ettertid uten at instruksen er oppdatert.  
 
Handlingsregler for hvordan vi jobber i AKT 
Styret har videre vedtatt «Handlingsregler for hvordan vi jobber i AKT». handlings-
reglene omfatter etiske retningslinjer for AKT, samspillsregler, varslingsplakat og 
retningslinjer for ansattes kontakt med leverandører.  
 
De etiske retningslinjene gjelder for alle ansatte, innleide og konsulenter og styre-
medlemmer.  Reglene beskriver den enkeltes ansvar, gir regler for blant annet kollegial 
opptreden, habilitet, gjennomføring av anskaffelser, mottak av gaver og andre fordeler. 
Essensen er etter revisjonens oppfatning uttrykt i følgende punkt: «Den enkelte med-
arbeider plikter å utføre sine oppgaver og opptre utad på en slik måte at det kan tåle 
offentlighetens lys sett i forhold til allmenngyldige etiske normer og slik at det ikke skader 
AKTs eller kollektivtrafikkens omdømme». 
 
Når AKT har valgt å utarbeide egne retningslinjer for ansattes kontakt med leverandører 
så henger det sammen med at kontakt med leverandører av busstjenester og drosje-
tjenester er en viktig del av AKTs virksomhet. Sentralt i disse retningslinjene er at når 
AKT kjøper varer og tjenester fra bussoperatører, IT-leverandører, konsulenter og andre, 
så skal AKT følge regelverket for offentlige anskaffelser. Herunder fokuseres det på at 
leverandørene før og under konkurranser skal likebehandles. 
 
Styreleder opplyser at de har fastsatt plan (årshjul) for sitt arbeid.   
  

5.2.2 Organisering av virksomheten 

I forbindelse med strategiarbeidet legger styret vekt på å vurdere om selskapet er rigget 
for å nå målene som er satt for virksomheten. Styret har som mål at selskapet skal være 
en ressurs innenfor selskapets kjerneområder. I samsvar med ytelsesavtaler, er målet at 
selskapet, i samarbeid med eiere og samarbeidsparter, skal bidra i utviklingen av 
tjenestene. Selskapet har en forholdsvis liten organisasjon. Det er dermed ikke mulig å 
inneha spisskompetanse på alle områder. En del av strategiarbeidet er derfor å prioritere 
hvilken kompetanse som bør ligge i organisasjonen, og hvilke tjenester selskapet må 
kjøpe eksternt, eller samhandle med eierne, for å løse. Et eksempel her er kjøp av juridisk 
spisskompetanse til gjennomføring av store anskaffelsesprosesser.  
 

                                                        
49

 Prokura er den fullmakt som en eller flere personer har fra et selskap til å inngå avtaler i selskapets navn. Å 

meddele daglig leder i et selskap prokura er en praktisk ordning som gjør det mulig å foreta beslutninger i 

foretaket uten forutgående styrebehandling. 
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Foruten administrerende direktør består ledelsen i selskapet av en markeds- og 
utviklingssjef, som også er nestleder, en produktsjef, en plansjef, administrasjonssjef og 
økonomisjef. Det er tre kvinner og tre menn i ledelsen. Det er gjennomført årlige 
medarbeiderundersøkelse. AKT er en IA bedrift. Sykefraværet var på 5,9 pst. i 2016 mot 
2 pst i 2015.  Ledelsen skriver i årsrapporten for 2016 at de vurderer arbeidsmiljøet som 
bra, og at det ikke er rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen i 2016. 
 

5.2.3 Forvaltning av selskapet, tilsyn og kontroll 

Styreleder sier at styret ønsker å spille en aktiv rolle i utvikling og forvaltning av 
selskapet. Det er et mål at styret ikke bare skal drive kontroll og tilsyn, men bidra aktivt 
til en effektiv forvaltning av virksomheten og utvikling av tjenestene i samsvar med i 
eiernes mål. Styret ønsker at AKT, med sin spisskompetanse, skal bidra til å legge 
føringer for utviklingen innen kollektivtilbudet i Agderfylkene.  
 
Styret fastsetter planer for virksomheten og årshjul for styrets arbeid.  Styret vedtar 
budsjett for selskapet. Styret har fast møteplan med seks møter i året. Styret får 
kvartalsvis økonomirapportering og orientering om selskapets økonomiske stilling.  
 
Styret får løpende orientering i styremøtene om virksomheten. I henhold til protokollene 
fra styremøter, som ble avholdt i 2016, er to sentrale orienteringstema status i 
merverdiavgiftsaken og status i anskaffelsesprosessen for busstjenester med tilhørende 
valg av drivstoff løsninger.  Utover rapportering fra virksomheten har styret som en del 
av tilsyns- og kontrolloppfølgingen møte med revisor for selskapet, hvor daglig leder ikke 
er til stede. Styreleder har dialog med daglig leder mellom styremøtene. Styret får 
løpende orientering om selskapet fra daglig leder.  
 
Etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser  
Styreleder uttrykte at styret har stort fokus på at anskaffelser gjennomføres i samsvar 
med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. For å sikre at anskaffelsene av nye buss-
tjenester skjer i samsvar med regelverket har AKT kjøpt juridisk bistand50 til 
gjennomføringen av prosessen. Dette er kompliserte anskaffelser med lang varighet der 
incentivordninger og miljøaspektet er sentralt. Styret har (i styremøtene avholdt i 2016) 
fått fortløpende orientering om status i anskaffelsesprosessene. Styret har også innkalt 
eierne til eiermøter for å orientere om prosessene og for sikre at selskapets valg av 
drivstoffløsning er omforent med eiernes ønsker.   
 

Internkontroll 
På spørsmål om virksomheten har forsvarlig internkontroll viser styreleder til at styret 
får rapportering om status blant annet knyttet til økonomi, drift (klager, oppfølging av 
busselskaper, kundetilfredshet, kundegrunnlag), arbeidsmiljø og miljømål.  
 
I selskapets årsrapport rapporteres det på utviklingen i antall passasjerer, resultater fra 
kunde-tilfredshetsundersøkelser og miljøstatus innenfor selskapets virksomhetsområde. 
Styreleders vurdering er at styret, gjennom orientering fra daglig leder, rapporteringen 
fra virksomheten og dialog med revisor, får et godt grunnlag for å holde seg orientert om 

                                                        
50

 AKT har inngått rammeavtaler om levering av juridiske tjenester med tre ulike advokatselskaper 
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selskapets økonomiske stilling og at virksomheten er gjenstand for betryggende intern-
kontroll.  
 

5.2.4 Risikovurdering av virksomheten 

Revisjonen har stilt spørsmål ved om det blir foretatt risikoevaluering av virksomheten, 
med hensyn til drift, økonomi eller misligheter. Styreleder opplyser at styret får tertialvis 
økonomirapportering, løpende driftsrapportering, der driftsrelaterte utfordringer inngår, 
og løpende orientering fra daglig leder om status i virksomheten. Styret har eget årlig 
evalueringsmøte med revisor hvor daglig leder ikke er til stede. Styret og den daglige 
ledelsen i virksomheten har også en felles årlig strategiprosess der ressurssituasjonen og 
organiseringen inngår i vurderingen av om virksomheten er rigget for å nå målene som 
eierne har satt for virksomheten.  
 

5.2.5 Rapportering til eierne  

Styreleder opplever at eiernes mål og forventninger til virksomheten er klart 
kommunisert. Gjennom generalforsamling og eiermøter, plandokument for kollektiv-
transporten og budsjett og ytelsesavtaler uttrykker eierne sine langsiktige og kortsiktige 
mål for virksomheten. (Eierstyringen og oppfølging av virksomheten er drøftet i    
kapittel 4.)  
 
Styreleder opplever at eierne viser stor interesse for selskapets aktivitet.  Styreleder 
oppfatter at eierstyringen gjenspeiler eiernes ambisjoner om å være aktive og forut-
sigbare eiere.   
 
Styret rapporterer til generalforsamlingen. Som en del av innkallingen til general-
forsamlingen følger styrets årsberetning og regnskap. Utover den lovpålagte 
rapporteringen som styret gir til generalforsamlingen har revisjonen fått opplyst at 
daglig leder for AKT, på forespørsel fra eierne, møter og informerer om virksomheten i 
ulike politiske organ og i møter med administrasjonen hos eierne.  I samsvar med krav til 
rapportering i leveranseavtalene med Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkes-
kommune rapporterer AKT tertialvis til sine to største eiere. I tillegg deltar selskapet i 
statusmøter med sine eiere på administrativt nivå. 
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5.3 Revisjonens vurdering av virksomheten 

5.3.1 Styrets oppfølging av virksomheten og rapportering til eierne 

Revisjonens vurdering er at styret forvalter virksomheten i samsvar med aksjelovens 
bestemmelser og i henhold til eiernes krav og forventninger. Revisjonen oppfatter at 
styret sørger for forsvarlig organisering av virksomheten og de fastsetter planer og 
budsjetter for selskapets virksomhet 
Styret er, slik revisjonen oppfatter, aktivt med i strategiarbeidet for virksomheten. 
Gjennom rapportering og orientering fra daglig leder holder styret seg orientert om 
selskapets økonomiske stilling og plikter. Gjennom økonomirapportering og 
driftsrapporter fra virksomheten og dialog med revisor påser styret at virksomheten, 
regnskapet og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 
 
Styret holdes løpende orientert om status på HMS området. Forholdsvis lavt sykefravær 
(2 pst. i 2015 og 5,9 pst. i 2016) er også en indikasjon på god organisering av 
virksomheten. Gjennom utarbeidelsen av «Handlingsregler for hvordan vi jobber i AKT», 
der det inngår egne retningslinjer for AKT-ansattes kontakt med leverandører, tar styret, 
etter revisjonens oppfatning, aktivt grep for å forhindre misligheter og korrupsjon og 
effektiv ressursbruk ved anskaffelser, i samsvar med eiernes forventninger51.  
 
Styret har fastsatt årsplan og instruks for styrets arbeid. Utarbeidelse av instruks er i 
samsvar med KS sine anbefalinger, og krav/anbefalinger i eiernes eierskapsmeldinger.  
Det er også i samsvar med kravet i aksjelovens § 6-23 om at styret skal fastsette 
styreinstruks, som gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling, når de 
ansatte har representasjon i styret. I instruksen heter det at styret skal utføre sine 
oppgaver i henhold til aksjeloven, selskapets vedtekter, tildelingsbrev/rammeavtaler fra 
eierne og styreinstruksen. Ansvar og oppgaver for forvaltningen, tilsyn og overvåkingen 
er konkretisert i instruksen i samsvar med de krav som ligger i aksjeloven. 
 
I instruksen for styrets arbeid er også daglig leders ansvar og oppgaver omtalt. Daglig 
leder gir styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling, så 
ofte som styret ønsker det. Daglig leder representerer selskapet i daglig drift og er den 
som uttaler seg på vegne av selskapet. Daglig leder forbereder saker som skal behandles i 
styret i samråd med styrets leder.  Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets 
virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Det står videre at 
dette skal nedfelles i egen ansettelsesavtale og stillingsbeskrivelse for daglig leder. Det er 
inngått ansettelseskontrakt med daglig leder i 2008 og styret har i samme år utarbeidet 
instruks for daglig leder. Det er imidlertid opplyst fra selskapet at daglig leder i ettertid 
er gitt prokura, uten at dette da fremgår av daglig leders instruks. Revisjonen anbefaler at 
instruks for daglig leder oppdateres, slik at den stemmer med de faktiske forhold.  
 
Styret innkaller til ordinær generalforsamling hvert år hvor de legger frem styrets års-
beretning og årsregnskap i samsvar med krav i aksjeloven. Under punkt 4.5.5 foran har 
revisjonen påpekt at de ikke kan se at kontrollutvalgene og revisjonen52 har mottatt 

                                                        
51

 Jf. punkt 3.3.2 og punkt 3.3.4 om aktivt samfunnsansvar i Vest-Agder fylkeskommunes eierskapsmelding, og 

punkt 2.8 om kommunens samfunnsansvar i revidert eierskapsmelding for Kristiansand kommune. 
52

 Kommunerevisjonen eller fylkeskommunenes revisor. 
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varslet om generalforsamlingen i samsvar med kommuneloven § 80. Det er styret som 
har ansvaret for å varsle kontrollutvalg og revisor om møter i generalforsamling.   
 
Etter revisjonens oppfatning har styret fulgt anbefalinger fra KS og fra eierne (nedfelt i 
eierskapsmeldingene) til utarbeidelse av etiske retningslinjer. Når det gjelder regler for 
habilitet er det et eget punkt om habilitet både i styreinstruksen og i de etiske retnings-
linjene.  
 
På grunnlag av tilbakemeldinger både fra eierne og fra styreleder er revisjonens opp-
fatning at samspillet mellom styret og eierne fungerer bra. Styret viser etter revisjonens 
oppfatning en aktiv holdning, de ønsker å drøfte og avklare viktige strategiske valg med 
eierne, utover de avklaringer som skjer på ordinær generalforsamling. Eksempel på dette 
er innkalling til eiermøte høsten 2016 der valg av drivstoffstrategi i forbindelse med 
anskaffelse av nye busstjenester ble drøftet. En god dialog og avklaring av strategiske 
valg er også, slik revisjonen oppfatter, i samsvar med eiernes forventninger til 
virksomheten. Eierne har gitt klare styringssignal, for eksempel i «Plan for kollektiv-
transport i Vest-Agder 2015-2020», og i rammeavtale og ytelsesavtaler mellom selskapet 
og de to fylkeskommunene. AKT er et administrasjonsselskap som skal levere et 
kostnadseffektivt kollektivtilbud, skoleskyss og bidra til en miljøvennlig trafikkutvikling 
innenfor de årlige budsjettrammene. Det ligger etter revisjonens oppfatning implisitt i 
dette at styrets strategiske beslutninger må være avstemt og i samsvar med eiernes 
forventninger.  
 
Utviklingen innen kollektivtilbudet er avgjørende for at Kristiansand kommune og 
fylkeskommunene skal nå målene i nasjonal transportplan om at veksten i person-
transport i storbyområdene skal dekkes med kollektivtransport, sykkel og gange. AKT er 
et sentralt og avgjørende verktøy i eiernes arbeid med å nå disse målene.  
 

5.3.2 Har AKT en effektiv og økonomisk forsvarlig drift?  

I aksjelovens § 3-4 stilles det krav til at virksomheten til enhver tid skal ha egenkapital og 
likviditet som er forsvarlig ut fra den risikoen ved, og omfanget av, virksomheten i 
selskapet. I selskapets årsrapport blir det redegjort for den finansielle risikoen selskapet 
står overfor knyttet til belønningsmidler fra staten og til det varslede merverdiavgifts-
kravet. Revisjonen oppfatter at selskapet, med en samlet egenkapital ved utgangen av 
2016 på 116,2 mill. kr, i samsvar med aksjelovens krav har tatt høyde for gjeldende 
risiko. Egenkapital er så høy for at aktiviteten skal kunne opprettholdes gjennom året, 
frem til neste budsjettprosess selv om det skulle komme vedtak om betaling av merverdi-
avgift53, eller om belønningsmidler fra staten skulle falle bort54.  
 
Selskapet hadde et positivt driftsresultat i 2015 og 2016. Årsresultatet var på 
henholdsvis 27,3 mill. kr i 2015 og 30,8 mill. kr i 2016. Iht. vedtekter og aksjonæravtalen 
har ikke selskapet økonomisk overskudd som mål, og det skal ikke gis utbytte til eierne. 
Revisjonen oppfatter at de gode driftsresultatene i 2015 og 2016 har sammenheng med 
at Aust-Agder fylkeskommune, som ny aksjonær, bidrar til å dekke selskapets 
administrasjonskostnader uten at finansieringen fra Vest-Agder fylkeskommune er blitt 

                                                        
53

 Et vedtak som kom fra Skattedirektoratet 19.09.17 om etterberegning av 104 mill. kr i merverdiavgift 
54

 AKT opplyser at de har fått 55 mill. kr i belønningsmidler fra Staten for 2017. 
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redusert tilsvarende. AKT har dermed fått frigjort midler til å bygge opp en buffer, uten at 
tjenestetilbud er redusert.55 Usikkerhet knyttet til eventuelt økte utgifter og/eller 
reduserte inntekter (ved eventuelt bortfall av statlige belønningsmidler) har ligget til 
grunn for de siste års budsjetteringer. 
 
I samsvar med aksjonæravtalens punkt 6.8 fører AKT avdelingsregnskap, dvs selskapet 
har oversikt over fordelingen av overskuddet i den «enkelte aksjonærs geografiske 
område». Overskuddet fra 2015 fordeler seg med 23,1 mill. kr på Vest-Agder 
fylkeskommune og 4,2 mill. kr på Aust-Agder fylkeskommune. For 2016 var fordelingen 
av årsresultatet 25,1 mill. kr i Vest-Agder og 5,7 mill. kr i Aust-Agder. Slik revisjonen 
oppfatter selskapsavtalen kan styret, ut fra en vurdering av hva som er nødvendig 
egenkapital, vedta å benytte oppsparte midler fra en fylkeskommune til å dekke eventuell 
økning i kostnadene innenfor denne fylkeskommunens geografiske område det neste 
budsjettåret.   
 
Etter revisjonens vurdering medfører informasjonen om at AKT har fått kompensert 
kravet fra Skatt Sør fra Vest-Agder fylkeskommune og kommunene i Vest-Agder,56 at 
behovet for buffer ikke er like stort i 2017 som det var i 2016.57 På grunn av redusert 
risiko bør Vest-Agder fylkeskommune58 i samråd med AKT, etter revisjonens vurdering, 
ta stilling til om deler av egenkapitalen skal inngå i finansieringen av kollektivtilbudet i 
Vest-Agder.  
 
Revisjonens vurdering er at AKT totalt sett har en økonomisk forsvarlig drift.  
 

5.3.3 Når virksomheten målene eierne har satt for virksomheten? 

Som omtalt i kapittel tre er målet for AKT; «å tilby innbyggerne et velfungerende og 
kostnadseffektivt kollektivtilbud, samt utføre lovpålagte skoleskyssoppgaver, og bidra til en 
miljøvennlig trafikkutvikling». 
 
Tilbakemeldingene revisjonen har fått fra eierne, styreleder og ut fra rapporteringen 
selskapet gir eierne er revisjonens inntrykk at AKT leverer i samsvar med målene eierne 
har satt. Eierne har blant annet gjennom «Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 
2015-2020» gitt klare mål og føringer for kollektivtilbudet i fylkene. Den årlige 
leveransen følges opp gjennom tertialvis rapportering fra selskapet og månedlige møter 
mellom selskapet og fylkeskommunene.  
 
AKT rapporterer blant annet om positiv passasjerutvikling i 2015 og 2016 og positiv 
utvikling i kundetilfredsheten. «Kundetilfredsheten har aldri vært høyere enn i 2015» (jf. 
årsrapporten for 2015). Også når det gjelder utslipp av miljøskadelige gasser fra bussene 
er det en positiv utvikling, noe som følge av strengere krav til utslipp.  

                                                        
55

 Andelen av overskuddet som er knyttet til virksomheten i Vest-Agder fylkeskommune (ca 23 mill. av 27,4 mill. 

kr i 2015 og 25,1 mill. av 30,8 mill. kr i 2016) tyder på dette.   
56

 Signalene om dette kom i brev av 30.11.15 fra Skattedirektoratet til skattekontorene, jf punkt 3.1.4 foran. Når 

AKT ikke skal ha kompensasjon fra Aust-Agder fylkeskommune for kravet fra Skatt Sør så er det fordi kravet fra 

Skatt Sør er for 2008-2014 – før Aust-Agder fylkeskommune begynte å «kjøpe» tjenester fra AKT. 
57

 Signalene fra Skattedirektoratet kom etter at budsjettet for 2016 var lagt.  
58

 Da egenkapitalen i all hovedsak er knyttet til virksomheten i Vest-Agder, jf note 54 over. 
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Strategisk planlegging 
Revisjonen vil også trekke frem at selskapets «Strategiplan for 2017-2030» har mål for 
utviklingen innen områdene; kunder og marked, produkt og tjenester, eksterne 
samarbeidspartnere og organisasjon samt kompetanse, som er i samsvar med de mål og 
styringssignaler eierne har gitt. Strategiplanen synes å være solid fundert på forskning, 
markedsanalyser (blant annet utført for andre kollektivselskap som Ruter AS) og 
anbefalinger fra statlige faginstanser som Statens vegvesen.  Revisjonens inntrykk er at 
strategien gir tydelige føringer for selskapets arbeid og god informasjon til eierne om 
AKTs satsinger.  
 
Samferdselsdepartementet har på sine hjemmesider lagt ut link til boken «79 råd og vink 
for utvikling av kollektivtransport i regionene.»59 Som tittelen sier – boken inneholder 
råd til utvikling av kollektivtilbud, herunder blant annet til; samarbeid og medvirkning 
fra ulike aktører, marked og brukere samt driftsopplegg.  Revisjonens inntrykk er at 
AKTs strategiplan tar opp i seg de anbefalingene som departementet gir. For eksempel 
knyttet til fokus på et enkelt og attraktivt tilbud, nettverk av høyfrekvente linjer i byen, 
informasjon til reisende og forenklet pris- og sonesystem. Også anbefalinger knyttet til 
samhandling mellom selskapet, eiere og kommuner synes å være i samsvar med 
anbefalingene fra departementet.  Kristiansand kommunes eierskap i selskapet er i stor 
grad begrunnet i at dette samspillet er viktig for å nå målene for persontransporten i 
Kristiansandsregionen.  
 
Kostnadseffektivt kollektivtilbud? 
Innledningsvis i denne rapporten har revisjonen pekt på at forskjellen mellom en 
selskapskontroll og en forvaltningsrevisjon er at forvaltningsrevisjon omfatter 
«systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets og fylkestingets vedtak og forutsetninger». Kontrollutvalgene har ikke 
bestilt forvaltningsrevisjon av AKT. Revisjonen har derfor ikke til hensikt å forta en 
systematisk vurdering knyttet til spørsmålet om måloppnåelsen, men vi vil peke på noen 
indikatorer som kan si noe om i hvilken grad AKT tilbyr et kostnadseffektivt kollektiv-
tilbud.  
 
AKT må i sin strategiske planlegging vurdere hvordan lovpålagte tjenester og ulike mål 
for kollektivtilbudet skal balanseres mot hverandre. Fokus på et godt kollektivtilbud i 
hele Agder kan for eksempel medføre mindre effektiv ressursutnyttelse enn om rute-
tilbudet i tettbygde strøk, der antall reiser pr buss er høyest, styrkes. Her kan bemerkes 
at ut fra selskapets styrende dokumenter oppfatter revisjonen at AKT, med støtte fra sine 
eiere, har fokus på å utvide rutetilbudet der passasjertettheten er størst. Kollektivtilbudet 
i mindre befolkningstette områder er i stor grad begrenset til et tilbud i kombinasjon 
med lovpålagt skoleskyss. I forbindelse med inngåelse av nye avtaler ser en også at lavt 
utslipp eller utslippsfrie busser foreløpig er mer kostbare å anskaffe og drifte enn busser 
med høyere utslipp. Videre ser en for eksempel innenfor en byregion at en økning av 
busstilbudet i rushtiden, når det er full kapasitetsutnyttelse, er mer kostbart enn å styrke 
tilbudet på tider av døgnet når det er ledig busskapasitet. Eiernes føringer og mål for 
kollektivtilbudet kan mao medføre at kollektivtilbud ikke er det mest kostnadseffektive.  

                                                        
59

 Forfattere er Gustav Nielsen og Truls Lange. 
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I tabell under har vi vist utviklingen i antall reiser, Vest-Agder fylkeskommunes 
finansiering (i nominelle beløp), billettinntekter og totale kostnader pr reise i Vest-Agder 
i perioden 2012 til 201660.   
 
Reiser, finansiering og kostnader i Vest-Agder 2012 - 2016 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Reiser 11 238 000 11 728 000 12 031 000 12 459 000 12 874 000 

Endring fra året før  4,4 % 2,6 % 3,6 % 3,3 % 

      

Finans. fra VAF 192 000 000 200 100 000 215 700 000 233 900 000 242 400 000 

Endring fra året før                  4,2 % 7,8 % 8,4 % 3,6 % 

      

Finans. pr reise61 17,08 17,06 17,93 18,77 18,83 

Endring fra året før  -0,1 % 5,1 % 4,7 % 0,3 % 

      

Billettinntekter 118 196 328 128 293 528 133 359 998 130 481 000 135 531 000 

Endringer fra året før  8,5 % 3,9 % -2,2 % 3,9 % 

Billettinntekt pr reise 10,5 10,9 11,1 10,5 10,5 

      

Sum driftskostnader 338 385 000 370 904 000 398 451 000 393 588 000 410 479 000 

Endring fra året før  9,6 % 7,4 % -1,2 % 4,3 % 

Driftskost. pr reise 30,1 31,6 33,1 31,6 31,9 

Endring fra året før   5,0 % 5,0 % -5,0 % 0,9 % 

 

Fra tabellen ser vi at selskapet hadde en økning i antall reiser i Vest-Agder fra 2015 til 
2016 på 3,3 %. Fra 2012 til 2016 har AKT hatt en samlet økning i antall reiser på 14,6 %. 
Den prosentvise økningen i finansieringen fra Vest-Agder fylkeskommune var på 3,6 % 
fra 2015 til 2016. Justert for prisstigning (3,6 %62) var finansieringen tilnærmet uendret 
fra 2015 til 2016. I perioden 2012 til 2016 økte finansieringen med 26,3 % i nominelle kr. 
Justert for 10,3 % prisstigning63 gir det en økning i finansieringen på ca 16 %. Prisjustert 
har økning i finansieringen i perioden 2012 – 2016 dermed vært omtrent like høy som 
økningen i antall reiser i samme perioden. Dette ser en også på finansieringen pr reise 
som har økt fra 17,08 kr i 2012 til 18,83 kr i 2016. Økningen er på i overkant av 10 % i 
nominelle kr. Justert for prisstigning er finansieringen pr reise omtrent uendret fra 2012 
til 2016. Isolert sett kan det dermed synes som at Vest-Agder fylkeskommune får 
omtrent like mange reiser pr prisjustert kr overført til AKT i 2016 som i 2012.  
 
Ser en på billettinntekter pr reise så er de uendret fra 2012 til 2016. Prisjustert er 
billettinntektene dermed ca 10 % lavere i 2016 enn i 2012.  Utviklingen i billett-
inntektene kan ha sammenheng med at AKT har hatt fokus på å få reisende over fra 

                                                        
60

 Tallene omfatter bare Vest-Agder fordi AKT kun har tilsvarende tall for Aust-Agder fra og med 2015. 
61

 Det må her poengteres at kostnader knyttet til lovpålagt skoleskyss utført med drosje er steget fra 34,8 MNOK 

til 52,8 MNOK i perioden 2012-2016. Økningen i drosjekostnader tar en større del av den totale finansieringen 

som dermed ikke kan brukes til økt ruteproduksjon.   
62

 Kilde SSB. Årsverks i konsumprisindeks for 2015 til 2016 var på 3,6 % 
63

 SSB konsumprisindeks viser en prisstigning på 10,3 % i perioden 2012 – 2016 samlet. 
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forholdsvis dyre (og mindre effektive betalingsløsninger) enkeltbilletter til å bruke 
periodekort med lavere pris pr reise.  
 
Sum driftskostnader pr reise har gått opp fra 2012 til 2014, for så å gå markert ned fra 
2014 til 2015. Fra 2015 til 2016 har det vært en svak økning i driftskostnader pr reise i 
nominelle beløp, men justert for prisstigning er driftskostnadene pr reise ca 2,6 % lavere 
i 2016 enn i 2015. Fra 2012 til 2016 har det vært en økning på ca 6 % i sum 
driftskostnader pr reise - prisjustert betyr det at kostnadene per reise er redusert med ca 
4 % i perioden 2012 til 2016. AKT peker på at det skjedde en økning i tilbudet i 2013, 
samtidig med at det ble investert i et helt nytt sanntidssystem som bidro til en 
kostnadsøkning. Dette dras inn med helårseffekt i 2014. Reduserte kostnader pr reise 
kombinert med økt finansiering fra Vest-Agder fylkeskommune fra 2014 til 2015 kan 
ikke i sin helhet forklares med reduserte billettinntekter. I følge AKT kan reduksjonen i 
driftskostnader pr reise i Vest-Agder i 2015 i all hovedsak tilskrives at Aust-Agder 
fylkeskommune, som var kommet inn på eiersiden, bærer 32 % av alle felleskostnader.  
 
Et annet vesentlig moment synes å være at 23 mill. kr av overføringene fra Vest-Agder 
fylkeskommune i 2015, og 25,1 mill. kr av overføringene i 2016 ikke ble brukt. Pengene 
ble avsatt som egenkapital (jf omtalen over i punkt 5.3.2). Dersom en holder 
«avsetningen» utenfor, blir finansieringen fra Vest-Agder fylkeskommune pr reise på 
16,9 kr i 2016. Dette er lavere enn i 2012. Omregnet til 2012 kroner er Vest-Agder 
fylkeskommunes «effektive» finansieringen pr reise i 2016 ca 10 % lavere enn i 2012. 
Dette tilsier at Vest-Agder fylkeskommune i 2016 får mer reiser pr kr som tilføres AKT 
(og som inngår i driften) enn de gjorde i 2012.  Hovedforklaringen synes å være at Aust-
Agder fylkeskommunes inntreden på eiersiden medfører at Vest-Agder fylkeskommune 
bærer en mindre del av felleskostnadene sammenlignet med tidligere år.   
 
AKT måler per i dag ikke hvor lang en reise er.  Dersom det har skjedd store endringer i 
reisemønsteret i perioden 2012 – 2016 vil det ikke bli fanget opp i kostnadsbildet over.  
 
For å se på kapasitetsutnyttelsen og utviklingen fra 2012 til 2016 har revisjonen hentet 
tall for antall reiser og sum rutekilometer fra AKTs årsrapporter for årene 2013 – 2016. 
Tabellen under viser utviklingen i antall reiser pr rutekilometer64 i Vest-Agder i 2012 – 
2016.  
 
Reiser, rutekilometer og reiser pr rutekilometer i Vest-Agder 2012- 2016 (tall i 1000) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Reiser 11 238 11 728 12 031 12 459 12 874 

Sum rutekm. 10 088 10 270 10 420 10 561 10 616 

Reiser pr rutekm. 1,11 1,14 1,15 1,18 1,21 

 
Tabellen viser at det har vært en jevn økning i antall reiser pr rutekilometer fra 2012 til 
2016.65 Antall reiser pr rutekilometer er 9 % høyere i 2016 sammenlignet med 2012. 

                                                        
64

 Sum rutekm. er summen av km som alle bussene i Vest-Agder har kjørt i løpet av et år. 
65 Ant rutekm. er hentet fra årsrapportene for 2013 – 2016. For 2012 – 2014 er rutekm. lik totalen i tabell 
på s. 23 i årsrapportene for 2013 og 2014. For 2015 og 2016 er rutekm i Vest-Agder beregnet ut fra totalen 
i tabellen på s 24 i årsrapport for 2016, fratrukket Setesdal Bilruter – Arendal, Grimstad og Lillesand Agder 
Buss – Risør, Gjerstad, Tvedestrand og Vegårshei.  
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Innhenting av data om de enkelte reisenes lengde, som vil gi sum reisekilometer, vil 
tilføre nyttig informasjon for å vurdere kapasitetsutnyttelsen, jf drøfting under.  
 
AKT har de senere årene tatt i bruk flere forskjellige teknologier for bedre 
ressursutnyttelse og kapasitetsutnyttelse. Innen trafikkdrift er det systemer hvor AKT 
mottar informasjon om bussenes posisjoner via sanntidsinformasjonssystem, antall 
passasjerer pr holdeplass og billettsalg via billettmaskinene mv. Etter hvert som mer data 
samles inn, får AKT et stadig bedre grunnlag for å foreta beslutninger om kjøretider, 
frekvensjusteringer, vurderinger av passasjergrunnlag samt innspill til 
fremkommelighetstiltak overfor veieier.  
 
AKT opplyser at det i dag er en utfordring å omregne påstigende passasjerer til et belegg 
(kabinfaktor) på ulike deler av strekningen. Dette forutsetter informasjon om hvilken 
holdeplass kunden reiser til, noe som i utgangspunktet ikke registreres i billettsystemet. 
Ved oppstart av ny kontrakt i Kristiansand juli 2018, vil bussene få installert 
tellesystemer i dørene som registrerer antall på- og avstigende passasjerer pr holdeplass. 
Etter en periode med slike data vil man etter hvert få god oversikt over belegget om bord 
ved ulike avganger. Per i dag er det ca. 40 busser som har slike passasjertellingssystemer. 
Høsten 2018 vil AKT også installere slike passasjertellingssystemer på utvalgte ruter 
utenfor Kristiansandsområdet. Høsten 2017 ble det implementert datavarehus for 
samling og videreutvikling av data. AKT opplyser videre at buss-bytter og reisemønstre 
ikke er tilgjengelige data per i dag. Revisjonen får opplyst fra AKT at så langt de kjenner 
til kjenner til er det per i dag ikke innen kollektivtrafikk ferdig utviklede systemer som 
kan måle ressursbruk og kapasitetsutnyttelsen, noe som det bør arbeides med å få gode 
styringssystemer og styringsindikatorer.    
 
Vurdering 
Revisjonen bemerker at det ikke foretas effektivitetsberegninger på alle områder, (da det 
pr d.d ikke finnes systemer for dette66), men at dette vil øke fremover. Det rapporteres på 
kostnader, antall reisende, kundetilfredshet, rutekilometer og utslippstall. Det foretas i 
liten grad beregninger som sier noe om utvikling i kostnader pr reise, 
kapasitetsutnyttelsen el. innenfor de ulike rutene. Revisjonen ser at det pr i dag ikke 
finnes ferdigutviklede systemer som kan måle ressursbruk og kapasitetsutnyttelse. 
Revisjonen mener derfor at styret, som har ansvaret for å følge opp og levere tjenester i 
samsvar med formålet, bør fremover ha aktivt fokus på å ta i bruk nyutvikle 
styringsindikatorer etterhvert som disse blir tilgjengelige og som sier noe om AKT 
leverer kostnadseffektive kollektivtjenester. Etter revisjonens vurdering vil det være 
informasjon som blant annet ville kunne benyttes som grunnlag for å vurdere kost/nytte 
i forbindelse med eventuelle ruteendringer. Som nevnt over er det ulike 
samfunnsmessige hensyn som må vurderes. Eierne kan legge føringer for rutetilbudet 
som ikke nødvendigvis medfører økt kostnadseffektivitet. AKTs beregninger vil kunne 
bidra til å synliggjøre kost/nytte av eventuelle politiske prioriteringer.  
 
AKT opplyser at de er i ferd med å implementere nytt datavarehus, og ny teknologi i 
bussene (tellesystemer), som fra og med sommeren 2018, vil gi informasjon om hver 
enkelt reises lengde. Selskapet opplyser at arbeidet med effektivitetsmålinger vil 
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 For eksempel kapasitet/belegg på de enkelte rutene 



3/18 Rapport fra selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS - 17/03124-9 Rapport fra selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS : Rapport fra selskapskontroll - Agder Kollektivtrafikk AS

                                                         Agder Kommunerevisjon IKS

 

  Side 60 av 66
   

intensiveres i forbindelse med innføringen av det nye datavarehuset. Grunnlaget for 
sammenligninger og analyser av ressursbruken vil også styrkes på nasjonalt nivå som 
følge av at SSB (Statistisk Sentralbyrå) fra og med 2015 har begynt innhenting og 
publisering av informasjon fra kollektivselskapene blant annet om billettpriser, 
rutetilbud, og antall reisende.   
 
AKT får også i dag prissammenligninger og kundeundersøkelser der AKT sammenlignes 
med andre kollektivselskap. Sammenligning av billettprisene med de andre storbyene i 
Norge viser at AKT har de høyeste billettprisene, både på 30-dagers kort og enkelt-
billetter.   
 
Revisjonen vurderer det som positivt at AKT fra og med 2018 vil få styrket datagrunnlag 
for å kunne foreta analyser av reiser, reiselengder og kostnader per reise osv. 
 
Anskaffelser – i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser 
Revisjonen har, med utgangspunkt i oversikt over leverandører som AKT har kjøpt varer 
og tjenester fra i 2016 (reskontro), bedt om protokoll fra anskaffelsesprosessen knyttet 
til tilfeldige leverandører. Revisjonen har ikke valgt ut de største leverandørene, 
busselskapene (slik som Nettbuss AS, L/L Setesdal Bilruter og Sørlandsruta AS) da 
revisjonen oppfatter at det her er stort fokus, også fra styrets side, på at inngåelse av 
disse kontraktene skal gjennomføres i samsvar med regelverket. AKT har også informert 
om at de benytter ekstern juridisk bistand for å sikre at prosessene for nye bussavtaler 
gir et best mulig resultat i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser.      
 
Det har imidlertid vist seg at de «nest største» leverandørene, som revisjonen har bedt 
om dokumentasjon fra, er leverandører av taxi-tjenester. Det er Vest-Agder 
fylkeskommune som har inngått rammeavtaler med leverandørene av taxitjenester. 
Avtalene omfatter AKT som bruker av rammeavtalene. Også videre «nedover» listen over 
leverandører som AKT foretar anskaffelser fra viser det seg at AKT i liten grad 
gjennomfører anskaffelsesprosesser (der anslått verdi av anskaffelsene er over 500 000 
kr) helt på egenhånd. De aller fleste prosessene er gjennomført i samarbeid med Vest-
Agder fylkeskommunes innkjøpsavdeling. AKT bidrar med utforming av konkurranse-
grunnlag og vurdering av tilbud iht. tildelingskriteriene – på områder der AKT har spiss-
kompetanse. Vest-Agder fylkeskommune gjennomfører utlysninger i Doffin og andre 
«formaliteter» som følger av lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  
 
Revisjonen har pga det omfattende samarbeidet som er med Vest-Agder fylkeskommune 
i gjennomføring av anskaffelser ikke bedt om å få se dokumentasjon fra anskaffelses-
prosessene. Revisjonen viser forøvrig til forvaltningsrevisjonsrapporten «Offentlige 
anskaffelser» i Vest-Agder fylkeskommune fra november 2014.   
 

5.3.4 Virksomheten – oppsummering av revisjonens vurdering 

Revisjonen har vurdert i hvilken grad virksomheten i AKT utøves i samsvar med 
gjeldende lover og regler og eierens mål for virksomheten.  
 
Revisjonens vurdering er at styret forvalter virksomheten i samsvar med aksjelovens 
bestemmelser og i henhold til eiernes krav og forventninger. Revisjonen oppfatter at 
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styret har sørget for forsvarlig organisering, samt at de har utarbeidet rutiner og 
fastsetter planer og budsjetter for selskapets virksomhet.  Gjennom rapportering og 
orientering fra daglig leder holder styret seg orientert om selskapets økonomiske stilling 
og plikter. Styret påser at virksomheten, regnskapet og formuesforvaltning er gjenstand 
for betryggende kontroll. 
 
Styret har i samsvar med krav i aksjeloven innkalt til årlig generalforsamling og lagt frem 
regnskap og årsmelding. Tilbakemeldingene fra eierne er at de opplever at AKTs 
tjenesteleveranser er i samsvar med eiernes forventninger. Eierne uttrykker også at de er 
fornøyd med den dialogen de har med selskapet, rapporteringen på administrativt nivå 
og AKTs bidrag inn i politiske fora ol, som skjer i tillegg til rapporteringen til general-
forsamlingen.    
 
AKT har etter revisjonens vurdering en sunn økonomi, der styret pga usikkerhet som har 
vært knyttet til merverdiavgiftskravet og eventuelt bortfall av statlige tilskudd, har 
bygget opp en «forsvarlig egenkapital» ut fra den risikoen virksomheten har stått 
overfor. På grunn av redusert usikkerhet mener revisjonen at AKT i samråd med Vest-
Agder fylkeskommune67 bør vurdere å redusere egenkapitalen fra ca 116,2 mill. kr til et 
nivå som er tilpasset gjeldende risikosituasjon. 
 
Etter revisjonens vurdering synes det som at AKT når de målene som er satt for 
virksomheten, så langt de er definert. Det er ryddig rapportering som viser at antall 
reisende vokser, kundetilfredsheten er stigende og stabilt høy, og bussene har lavere 
utslipp av miljøforurensende gasser enn tidligere. Mye synes å være positivt, men 
revisjonen etterlyser rapportering som sier noe om selskapet leverer kostnadseffektive 
kollektivtjenester i samsvar med formålet for virksomheten. AKT opplyser at det pr.d.d 
ikke finnes ferdig utviklede systemer som kan måle ressursbruk og kapasitetsutnyttelse. 
Revisjonen mener styret bør konkretisere mål for virksomheten innen ulike ruter og 
geografiske distrikt. Styret bør videre arbeide videre fremover med å få gode 
styringssystemer og styringsindikatorer, som i større grad enn de systemene som finnes i 
dag, kan si noe om i hvilken grad AKT når målene som er satt for virksomheten.   
 
Revisjonen mener det er positivt at AKT gjennom nytt datavarehus, fra og med 
sommeren 2018, vil styrke datagrunnlaget for å foreta målinger av reiser og reiselengder 
innenfor de ulike rutene. Dette vil gi selskapet et bedre grunnlag for å kunne måle blant 
annet reiser pr rutekilometer, hvor de skjer osv.  
 
Revisjonen vil også bemerke at AKTs nettside, med lett tilgjengelig informasjon, og 
selskapets satsing på mobil-app med sanntidsinformasjon, gir et positivt inntrykk av at 
AKT er et selskap som praktiserer åpenhet og har kundene i fokus.   
 
   

                                                        
67

 Da egenkapitalen i all hovedsak består av ubrukte overføringer fra Vest-Agder fylkeskommune, som etter 

aksjonæravtalen skal benyttes innenfor Vest-Agder fylkeskommunes geografiske område, jf. drøfting under punkt 

5.3.2   
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6 Revisjonens anbefalinger  

6.1 Eierstyringen 

Anbefaling 1: Eierne bør vurdere å opprette felles valgkomite 
Valgkomite er ikke et lovkrav. Anbefalingen bygger på KS sine «Anbefalinger om eier-
styring, selskapsledelse og kontroll» hvor det i anbefaling ti står; «Ved valg av styrer til 
kommunalt eide selskaper bør det vedtektsfestes bruk av valgkomite. Representant-
skapet/generalforsamlingen bør velge leder av valgkomiteen. I selskap med flere eier-
kommuner bør valgkomiteen sammensettes slik at den reflekterer eierandelene.» 
(Jf drøfting i 4.5.7). 
  
Anbefaling 2: Eierne bør unngå å velge medlemmer av generalforsamlingen som 
styremedlemmer  
Det er ikke i strid med aksjelovens bestemmelser å velge eierrepresentanter i general-
forsamlingen som styremedlemmer, men for å sikre uavhengighet, og tilliten til at 
eierrepresentantene i generalforsamlingen kan vurdere styrets arbeid, og om nødvendig 
bytte ut styret, så bør etter revisjonens vurdering representanter i generalforsamlingen 
ikke velges som styremedlemmer (jf drøfting i 4.5.6). 
 
Anbefaling 3: Eierne bør i samråd med AKTs styre vurdere å redusere nivået på 
egenkapitalen 
Som følge av bortfall av risiko68 knyttet til merverdiavgiftskravet (på 104 mill. kr) fra 
Skatt Sør, mener revisjonen at eierne i samråd med AKTs styre bør vurdere å redusere 
nivået på egenkapitalen tilpasset eksisterende risikonivå. I samsvar med vedtektene skal 
det ikke utbetales utbytte til eierne. Egenkapitalen kan, etter aksjonæravtalen, inngå i 
finanseringen av AKTs tjenesteproduksjon innenfor den enkelte eiers geografiske 
område (jf drøfting i 5.3.2). 

 
Anbefaling 4: Ved sammenslåing av Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner og opp-
rettelsen av nye Kristiansand kommune, bør eierne vurdere organiseringen av 
virksomheten, herunder om det er hensiktsmessig at virksomheten er organisert 
som et aksjeselskap. (Jf drøfting i 4.5.8)  

6.2 Virksomheten 
Anbefaling 5: Styret bør arbeide med å få gode styringssystemer og utvikle 
styringsindikatorer knyttet til ressursbruk og kapasitetsutnyttelsen i AKTs 
virksomhet  
De langsiktige strategiske mål for kollektivtilbudet bør operasjonalisere i mål som 
selskapet kan rapportere på. Dette bør for eksempel omfatte mål for veksten i antall 
reisende innen ulike ruter/geografiske områder, kostnadsutvikling, kapasitetsmål ol. 
Revisjonen kan ikke se at det pr d.d rapporteres på indikatorer som sier noe om i hvilken 
grad virksomheten leverer et kostnadseffektivt kollektivtilbud, da det ikke finnes ferdig 
utviklede systemer for dette i dag. Etter revisjonens vurdering bør dette utvikles (jf 
drøfting i 5.3.3). 
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 Pga saken er avsluttet 



3/18 Rapport fra selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS - 17/03124-9 Rapport fra selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS : Rapport fra selskapskontroll - Agder Kollektivtrafikk AS

                                                         Agder Kommunerevisjon IKS

 

  Side 63 av 66
   

 
Anbefaling 6: Styret bør oppdatere instruksen for daglig, da daglig leder i ettertid 
er gitt prokura 
(jf drøfting i 5.3.1) 
 
Anbefaling 7: Styret bør varsle kontrollutvalgene og valgte revisorer i kommunen 
og fylkeskommunene om selskapets generalforsamling, jf koml § 80 (3)   
(jf drøfting i 4.5.5) 
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7 Høringssvar 
 

7.1 Eierne 

 
Aust-Agder fylkeskommune; 
 
Vi har ikke merknader til rapporten. 
Mvh 
Arild 
Vennlig hilsen 
Arild Eielsen 
fylkesrådmann 

 
Fylkesrådmannens kontor 
Telefon: 37 01 73 15 
Mobil: 90 64 38 23 
E-post: arild.eielsen@austagderfk.no 
www.austagderfk.no 
 
Vest-Agder Fylkeskommune; 
 
Vest-Agder fylkeskommune synes høringsutkastet gir en god beskrivelse og har ikke 
behov for noen merknader i høringsperioden. 
Mvh 
Tine Sundtoft 
 
Kristiansand kommune; 
 
Høringssvar på utkast til selskapskontroll for Agder Kollektivtrafikk AS (AKT)  
 
Viser til oversendt rapport «Selskapskontroll Agder Kollektivtrafikk AS» sendt kommunen på 
høring.  
 
Rapporten inneholder 7 anbefalinger fra revisjonen. Vi gjør under kort rede for våre 
synspunkter ift. disse. Det presiseres at dette er en administrativ tilbakemelding. 
 

Anbefaling 1: Eierne bør vurdere å opprette 
felles valgkomite.  

Enig – understøttes av omtale i kommunens 
overordnede eierskapsmelding hvor det 
fremgår at «Det bør vedtektsfestes at deleide 
aksjeselskaper skal ha valgkomite. Det bør 
utarbeides egne instrukser for valgkomiteene 
der ansvaret for å fremme forslag til 
kompetente styrekandidater fremgår».  
 

Anbefaling 2: Eierne bør unngå å velge 
medlemmer av generalforsamlingen som 
styremedlemmer.  
 

Enig – vil redusere mulighet for uønskede 
rollekonflikter.  
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Anbefaling 3: Eierne bør i samråd med AKTs 
styre vurdere å redusere nivået på 
egenkapitalen.  
 

Enig – fornuftig med en prosess hvor en 
klarlegger hva en fornuftig kapitalisering av 
selskapet vil være ut fra virksomhetens art, 
omfang og risiko.  
 

Anbefaling 4: Ved sammenslåing av Vest- og 
Aust-Agder fylkeskommuner og opprettelsen 
av nye Kristiansand kommune, bør eierne 
vurdere organiseringen av virksomheten, 
herunder om det er hensiktsmessig at 
virksomheten er organisert som et 
aksjeselskap.  

Enig – vil være klargjørende for hvorvidt 
nåværende selskapsform også vil være den 
rette i fremtiden. Kristiansand kommune er 
minoritetseier og det er fylkeskommunene som 
vil måtte være initiativtakere her om det 
ønskes endring av organisasjonsform for 
selskapet.  
 

Anbefaling 5: Styret bør utvikle 
styringsindikatorer knyttet til ressursbruk og 
kapasitetsutnyttelsen i AKTs virksomhet.  

Enig – viktig å se sammenhengene og få til et 
helhetlig perspektiv da enkelte mål kan slå 
positivt ut på en indikator og negativt på en 
annen. Et eksempel på det kan være at 
busstilbudet øket som gir flere passasjerer, 
men ikke sikkert gjennomsnittlig antall 
passasjerer pr. avgang eller rutekm. øker. Bli 
enig om hva som er viktigst og sammenligne 
egen utvikling over tid.  
 

Anbefaling 6: Styret bør oppdatere instruksen 
for daglig leder, da daglig leder i ettertid er 
gitt prokura.  

Enig – jfr. kommunens overordnede 
eierskapsmelding fremgår det at «Styret bør 
utarbeide instruks for daglig leder og for eget 
arbeid(styreinstruks)». Det fremgår at 
nåværende instruks for daglig leder er fra 2008 
slik at en gjennomgang og evt. oppdatering av 
denne synes fornuftig. En instruks for daglig 
leder kan også fungere som et viktig 
instrument ift. vurdering og evaluering av DLs 
prestasjoner i virksomheten.  
 

Anbefaling 7: Styret bør varsle 
kontrollutvalgene og valgte revisor i 
kommunen og fylkeskommunene om 
selskapets generalforsamling, jf koml § 80(3)  

Enig – i tillegg er det ønskelig at innkallingene 
til generalforsamlingene sendes til kommunens 
postmottak i tillegg til ordfører og evt. 
rådmann som synes å være gjeldende praksis.  

 
Kommunen har på nåværende tidspunkt ellers ingen andre merknader eller kommentarer utover 
dette på utkastet til selskapskontrollen.  
 
Med hilsen 
Ragnar Evensen  
Rådmann  
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7.2 Selskapet 

 
Hei. 
Viser til tilsendt høringsutkast. Styreleder og administrasjonen er tilfredse med at 
revisjonen har funnet at virksomheten drives forsvarlig og i tråd med overordnede mål. 
Det er viktig for oss at så er tilfelle.  
  
AKT takker for god dialog og har noen få kommentarer til rapporten.  
  

       Når det gjelder valg av selskapsform har tar vi til etterretning de vedtak om 
etablering av aksjeselskap som ble gjort i henholdsvis 2007 og 2012 etter en 
grundig vurdering hos eierne. Vi har dermed ikke kommentarer til det eller til den 
vurdering som revisjonen har gjort.  

 
       Det vises i rapporten til kostnadseffektiv drift av kollektivtrafikken. Effektivitet 

handler om å gjøre de rette tingene, i denne sammenheng utvikle tilbudet i tråd 
med markedsbehovene. AKT vil fortløpende måle kollektivtrafikkens 
markedsandel, og prioritere arbeidet med enda mer detaljert markedsanalyser 
framover for å sikre at rutetilbudet møter behovene. Utgangspunktet for 
ressursforbruk og kapasitetsutnyttelse er i tettbefolkede områder en 
markedsbasert tilbudsutvikling, der ressursene bør benyttes optimalt for å 
stimulere til flest mulig passasjerer. Det minnes samtidig om at AKT har ulike 
samfunnsoppdrag. Noen rutetilbud har karakter av å være sosialt tilbud og skal gi 
mobilitet til kundegrupper med få andre alternativer. Skoleskyss er en lovpålagt 
oppgave, hvor kvaliteten er hjemlet i lovverk og fylkeskommunens retningslinjer, 
og vurderes følgelig på et noe annet grunnlag enn styringsindikatorer knyttet til 
ressursbruk og kapasitetsutnyttelse. Endring av rutetilbud som berører 
flatedekningen i tilbudet må alltid avveies mot samfunnsoppdraget. Nøkkeltall 
som fremstilles i rapporten gir derfor nødvendigvis ikke svar på om utviklingen er 
i tråd med målsettingene. 

 
       Det er vedtatt ny overordnet strategi i styret, og det vil i løpet av våren bli bestemt 

indikatorer som skal gi grunnlag for rapportering til styret i forhold til alle 
målsettingene. Strategiplan 2017-2030 er selskapets vedtatte plan for oppfyllelse 
av samfunnsoppdraget og markedsmessige tilpasninger for videre vekst og 
utvikling av kollektivtilbudet.  

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Siv Wiken 

Adm. dir.  
Agder Kollektivtrafikk AS | Tollbodgata 22 | 4611 Kristiansand 
Tlf: 38 14 53 81  
post@akt.no | siv.wiken@akt.no | www.akt.no 
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Prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Kristiansand kommunens 

tilsyn med byggesaker og ulovlighetsoppfølging  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon – Kristiansand kommunens tilsyn med byggesaker og 

ulovlighetsoppfølging vedtas slik den foreligger. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom 

prosjektets gang. Rapport til kontrollutvalget forventes i løpet av 2. halvår 2018. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget vedtok overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 i møte 25.08.16 

sak 36/16. Bystyret fattet endelig vedtak i møte 21.09.16, sak 135/16, med kommunens tilsyn med 

byggesaker og ulovlighetsoppfølging som ett av de prioriterte områdene for forvaltningsrevisjon i 

perioden. 

 

I møte i kontrollutvalget 07.12.17, sak 51/17, ble revisjonen bedt om å utarbeide en prosjektplan for neste 

forvaltningsrevisjonsprosjekt med tema «Kommunens tilsyn med byggesaker og ulovlighetsoppfølging». 

 

Saksopplysninger: 
Det går frem av prosjektplanen at formålet med dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er å sikre at tiltak 

blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak iht. plan- og bygningsloven I dette prosjektet vil 

revisjonen se nærmere på Kristiansand kommunes byggesaksbehandling, herunder kommunens tilsyn 

med byggesaker og ulovlighetsoppfølging. 

 

Ut fra formålet har revisjonen satt opp følgende problemstillinger som de mener bør besvares i dette 

prosjektet: 

 Utøver Kristiansand kommune sin lovpålagte tilsynsplikt på en tilfredsstillende måte? 

 Har kommunen etablert et tilfredsstillende system som sikrer at ulovlige byggetiltak blir fulgt 

opp? 

 Har kommunen tilfredsstillende retningslinjer og rutiner for å forebygge, avdekke og håndtere 

misligheter og korrupsjon i forbindelse med myndighetsutøvelse i byggesaker? 

 

Forslaget til prosjektplan beskriver nærmere de konkretiseringer, avgrensninger og metodevalg revisjonen 

ser for seg i prosjektet. Det vises for øvrig til vedlagt prosjektplan. 

 

Revisjonen arbeider mot at rapporten skal være klar til behandling i kontrollutvalget i løpet av andre 

halvår 2018. 

 

Agder Kommunerevisjon IKS vil legge frem forslag til prosjektplan i møte. 
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Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet vurderer problemstillinger, vinkling og metoder å være i tråd med den vedtatte plan for 

forvaltningsrevisjon 2016-2019 og intensjonene bak denne og foreslår derfor at prosjektplanen blir vedtatt 

slik den foreligger. 

 

 

Vedlegg:  
- Prosjektplan - Kommunens tilsyn med byggesaker og ulovlighetsoppfølging 
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1. Innledning  
 

1.1  Bestilling  
 
Agder Kommunerevisjon IKS har utarbeidet en overordnet analyse for Kristiansand 
kommune for perioden 2016-2019. I analysen peker revisjonen på områder hvor det 
kan være aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjekter. Ett av temaene som 
ble trukket frem i analysen var kommunens tilsyn med byggesaker og 
ulovlighetsoppfølging. Plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt i bystyret 21.9.16, sak 
135/16, med dette temaet som ett av de prioriterte områdene for forvaltningsrevisjon i 
perioden.  
 
I møte i kontrollutvalget 07.12.17, sak 51/17, ble revisjonen bedt om å utarbeide en 
prosjektplan for et forvaltningsrevisjonsprosjekt omhandlende Kristiansand 
kommunes tilsyn med byggesaker og ulovlighetsoppfølging.  

 

1.2  Formål og problemstillinger  
 
Det fremgår av plan- og bygningsloven at kommunenes byggesaksbehandling skal 
sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. I dette prosjektet vil 
revisjonen se nærmere på Kristiansand kommunes byggesaksbehandling, herunder 
kommunens tilsyn med byggesaker og ulovlighetsoppfølging. Vi har utarbeidet 
følgende forslag til problemstillinger: 
 

 Utøver Kristiansand kommune sin lovpålagte tilsynsplikt på en 
tilfredsstillende måte?  

 
Kommunen plikter å føre tilsyn med byggesaker. Formålet med tilsynet er blant annet 
å redusere byggefeil og påse at byggetiltak i kommunen oppføres med god kvalitet, 
jf. pbl.§ 25-1. Vi undersøker hvordan kommunen utøver sin tilsynsplikt etter plan- og 
bygningsloven.  
 

 Har kommunen etablert et tilfredsstillende system som sikrer at ulovlige 
byggetiltak blir fulgt opp?  

 
Kommunen har plikt til å forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold 
av plan- og bygningsloven, jf. pbl. § 32-1. Vi ser nærmere på hvordan Kristiansand 
kommune følger opp ulovlige byggetiltak.  
 

 Har kommunen tilfredsstillende retningslinjer og rutiner for å forebygge, 
avdekke og håndtere misligheter og korrupsjon i forbindelse med 
myndighetsutøvelse i byggesaker?  

 
De senere årene har det blitt avdekket flere korrupsjonssaker i tilknytning til 
byggesaksbehandling i norske kommuner. Revisjonen vil undersøke hvordan det 
jobbes for å forebygge dette i Kristiansand kommune.   
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1.3  Avgrensning 
 
Undersøkelsen vil omhandle Kristiansand kommunes tilsynsvirksomhet og 
ulovlighetsoppfølging av byggesaker. Vi avgrenser oss fra å undersøke kommunens 
øvrige oppgaver etter plan- og bygningsloven.  
 

2. Metode 
 
Undersøkelsen gjennomføres i tråd med standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). 
I det følgende gjennomgår vi metoden som vi vil benytte for å besvare prosjektets 
problemstillinger:  
 

2.1  Dokumentgjennomgang 
 

I arbeidet med rapporten vil vi gjennomgå ulike dokumenter. Det skisserte 
forvaltningsrevisjonsprosjektet fordrer fortrolighet med relevant deler av lovverket, det 
vil si lover, forskrifter og forarbeider. Videre vil kommunens planverk og 
retningslinjer/rutiner for byggesaksavdelingen være vesentlige. Nasjonale veiledere 
og retningslinjer vil også være sentrale, samtidig som vi vil sette oss inn i relevant 
forskning på feltet og gjennomgå tidligere studier som er gjort innenfor temaet.    
 

2.2  Intervjuer 
 

I tillegg til å gjennomgå kommunens planer, rutiner og retningslinjer, vil vi intervjue 
sentrale personer som jobber med tilsyn og ulovlighetsoppfølging av byggesaker i 
Kristiansand kommune.  
 

2.3  Saksgjennomgang 
 

Revisjonen vil gå gjennom et utvalg byggesaker for å undersøke hvordan 
kommunens tilsyn og ulovlighetsoppfølging fungerer i praksis.  
 

2.4  Statistikk  
 
Vi vil hente ut relevant statistikk for å kunne si noe om tilsynsaktiviteten i Kristiansand 
kommune. Kommunens egen statistikk vil være sentral, samtidig som vi vil hente ut 
tallmaterialet fra KOSTRA og ASSS-nettverket for å kunne sammenligne 
Kristiansand med andre relevante kommuner.  
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3. Revisjonskriterier  
 

Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de normer og standarder som er 

relevante for det aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjektet. Det er revisjonskriteriene 

som danner grunnlaget for å vurdere om det foreligger avvik eller svakheter på det 

reviderte området1.  

 

I dette kapittelet gjennomgår vi kriterier som anses aktuelle for å undersøke 

kommunens arbeid med tilsyn og ulovlighetsoppfølging innen byggesak.  

 

3.1  Internkontroll  
 

I undersøkelsen vil vi se nærmere på om det er etablert rutiner og retningslinjer for 
byggesaksavdelingen. Vi undersøker hvordan disse følges opp samt hvordan 
kontrollen med dette ivaretas i kommunen.   
 

3.1.1 Kommuneloven   
 
Administrasjonssjefen er øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, 
innenfor de rammer som settes av kommunestyret. Det følger av kommunelovens § 
23 annet ledd at administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i 
samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for 
betryggende kontroll (internkontroll).  
 

3.1.2 KS - Rådmannens internkontroll; hvordan få orden i eget hus?  
 
Internkontroll handler om hvordan kommunens virksomheter skal innrettes for at 
kommunen skal nå de mål som er satt. Internkontrollen skal bidra til styring, kvalitet 
og effektivitet i tjenestene. Videre skal internkontrollen sikre at lover og regler 
etterleves, samt bidra til et godt omdømme og legitimitet i befolkningen. Da det ikke 
finnes ett svar på hva som er betryggende kontroll, må dette vurderes i de enkelte 
tilfeller. KS påpeker imidlertid at internkontrollen bør være praktisk og håndterbar, og 
at den bør være integrert i virksomhetsstyringen.   
 
En definisjon av internkontroll som er brukt i flere forskrifter, er at internkontroll er 
«systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, 
organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av 
lov om (…)» 
 
KS skriver at man i praksis kan si at internkontroll er:  
 

Formaliseringer, dokumenter, rutiner (arbeidsformer, kontrolltiltak, prosedyrer 
og rapporteringer) som utarbeides, vedlikeholdes, kontrolleres og følges opp, 
for å sikre at kommunen har den ønskede utvikling, at lover og regler 

                                                
1
 NKRF, Veileder i forvaltningsrevisjon, s.49. Hentet fra 

http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_i_forvaltningsrevisjon_NKRF__2016_04_25.pdf  
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overholdes, at det er kvalitet og effektivitet i tjenestene, og at omdømme og 
legitimitet ikke svekkes2. 

 

3.2  Saksbehandling 
 

3.2.1 Forvaltningsloven  
 
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) gjelder for et hvert 
statlig og kommunalt organ. Loven skal sikre den enkelte en trygg, grundig og lik 
saksbehandling. Kommunens behandling av byggesaker skal følge reglene i 
forvaltningsloven, med de enkelte unntak som er gitt i plan – og bygningsloven, jf. 
pbl. § 1-9.  
 
Habilitet 
Det er et viktig prinsipp i offentlig forvaltning er at de som behandler og treffer vedtak 
i en sak, skal være upartiske. I forvaltningsloven kapittel 2 gis det bestemmelser 
knyttet til habilitet for offentlige tjenestemenn og enhver annen som utfører tjenester 
eller arbeid for forvaltningsorganet.  
 

Formålet med inhabilitetsreglene er å sikre korrekte avgjørelser, opprettholde 
tilliten til dem som fatter avgjørelsene, og beskytte beslutningstakerne mot at 
det sås tvil om deres troverdighet.  At saker behandles på en objektiv måte er 
avgjørende for at allmennheten skal ha tillit til at det skjer en forsvarlig 
saksbehandling i forvaltningen. Det er ikke i seg selv kritikkverdig å være 
inhabil. Men det er kritikkverdig hvis en folkevalgt eller en tjenestemann ikke 
fratrer ved inhabilitet3.  
 

Forvaltningsloven § 6 angir hvilke forhold som gjør en offentlig tjenestemann «ugild til 
å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en 
forvaltningssak». Dersom offentlig tjenestemann selv er part i saken, i slekt eller 
familie med involverte, eller det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke 
tilliten til tjenestemannens upartiskhet, er blant forhold som vil gjøre han inhabil.  
 
Tjenestemenn er etter forvaltningsloven § 8 selv ansvarlig for å vurdere sin habilitet. I 
tvilstilfeller eller dersom en part i en sak krever det, skal spørsmålet forelegges 
nærmeste overordnede for avgjørelse.  
 
Videre fremgår det at dersom den overordnede tjenestemann er inhabil, kan heller 
ikke en direkte underordnet tjenestemann treffe avgjørelser i saken, jf. fvl. § 6 tredje 
ledd.  
 
Habilitet anses som spesielt viktig i saker som gjelder myndighetsutøvelse, og vi 
undersøker om kommunen har etablert rutiner for å håndtere saksbehandler og 
leders habilitet i byggesaker.  

                                                
2
 KS, Rådmannens internkontroll; Hvordan få orden i eget hus?, s. 16. Hentet fra http://www.ks.no/globalassets/vedlegg-til-

hvert-fagomrader/samfunn-og-demokrati/etikk/radmannenns_internkontroll_trykk.pdf  
3
 Kommunal- og regionaldepartementet, Habilitet i kommuner og fylkeskommuner; om inhabilitetsregelen i forvaltningsloven og 

kommuneloven, s. 6. Hentet fra 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/KRD/Vedlegg/KOMM/Veiledere/habilitet_i_kommuner_og_fylkeskommuner.pdf  
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Enkeltvedtak  
Et enkeltvedtak etter forvaltningsloven er «et vedtak som gjelder rettigheter eller 
plikter til en eller flere bestemte personer».  
 
Forvaltningsloven stiller krav til utforming og innhold i et enkeltvedtak. Vedtaket skal 
som hovedregel være skriftlig, jf. fvl. § 23. Videre skal enkeltvedtaket grunngis og 
begrunnelsen gis samtidig som vedtaket treffes4. I begrunnelsen skal det vises til de 
regler og faktiske forhold som vedtaket bygger på, og det bør også nevnes hvilke 
hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn, jf. 
fvl. § 25.  
 
Forvaltningsorganet skal underrette partene om vedtaket så snart som mulig. Det 
skal da gis opplysninger om klageadgang, klagefrister og nærmere fremgangsmåte 
ved klage, samt retten til å se sakens dokumenter, jf. § fvl. 27.  
 
Klage  
Det fremgår av fvl. § 28 at enkeltvedtak kan påklages av part eller annen med rettslig 
klageinteresse i saken. Klagen behandles først av organet som fattet vedtak i saken. 
Dersom avgjørelsen ikke endres eller oppheves, skal saken oversendes 
klageinstansen så snart som mulig.  
 

3.2.2 Arkivloven  
 

En grunnleggende forutsetning for at kommunen skal ha en effektiv forvaltning med 
god kontroll, er at kommunen har et velfungerende arkivsystem i samsvar med krav i 
arkivloven og arkivforskriften. Kommunen plikter etter arkivlovens § 6 å ha et arkiv 
som er innrettet på en slik måte at «dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for 
samtid og ettertid». 
 
Kommunen skal arkivere dokumenter som blir til som en del av kommunens 
virksomhet, og som er gjenstand for saksbehandling eller som har verdi som 
dokumentasjon.  
 

3.3  Tilsyn og ulovlighetsoppfølging  
 
Kommunene har plikt til å føre tilsyn med byggesaker og plikt til å forfølge forhold 
som er ulovlige etter plan- og bygningsloven. Vi vil se nærmere på hvordan 
Kristiansand kommune utøver sin tilsynsmyndighet og hvordan ulovlige byggetiltak 
blir fulgt opp. I veileder til byggesaksforskriften blir forholdet mellom tilsyn og 
ulovlighetsoppfølging beskrevet på følgende måte:  
 
Grovt sagt kan man si at et tilsyn først og fremst har preventive hensyn og innebærer 
i større grad en undersøkelse av en byggesak, mens ulovlighetsoppfølging mer retter 
seg mot kommunens håndtering der det er avdekket overtredelser av plan – og 
bygningsloven, så som etterfølgende bruk av sanksjoner etter kapittel 32, advarsel 

                                                
4
 I andre saker enn klagesaker, kan forvaltningsorganet la vær å gi samtidig begrunnelse dersom søknaden innvilges og det 

ikke er grunn til å tro at noen vil bli misfornøyd med vedtaket, jf. fvl. § 24. 
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eller tilbaketrekking av ansvarsrett. Kommunen trenger altså ikke skille skarpt mellom 
tilsyn og oppfølging av ulovligheter med mindre de selv ønsker det ut i fra egen 
organisasjon og ressursfordeling.  
 

3.3.1 Plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften (SAK10) 
 
Tilsynsplikt 

Tilsyn er en oppgave som inngår i kommunenes forvaltning av byggesaksreglene. Av 
pbl. § 25-1 fremgår det følgende om kommunens tilsynsplikt:   
 

Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i 
samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne 
lov, og at ansvarlig foretak er kvalifisert.  

 
Kommunen skal føre tilsyn i et slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd(…)  
 

Videre fremgår det at kommunen har plikt til å føre tilsyn med allerede gitte pålegg og 
når den blir oppmerksom på ulovligheter utover bagatellmessige forhold. Kommunen 
har i tillegg en tidsavgrenset plikt til å ha fokus på visse temaer i tilsynsvirksomheten, 
jf. pbl. §25 – 1 annet ledd. I 2017 og 2018 skal kommunene prioriterer å føre tilsyn 
med utdanning og praksis i foretakene og dokumentasjon til produkter som brukes i 
byggverket5.  
 
Planlegging av tilsyn 
Tilsynsvirksomheten i kommunen må planlegges. Kommunene skal utarbeide en 
strategi for gjennomføring av tilsyn, og det fremgår av byggesaksforskriften § 15-1 at 
tilsynsstrategien blant annet skal omfatte følgende:  
  

a) målsettinger og rutiner for det kommunale tilsynet 
b) organisering, eventuelt samarbeid med andre kommuner eller andre instanser, 

kompetansebehov, ressursbruk og finansering og 
c) utvelgelse og prioritering av fagområder, sakstyper, temaer, mv., herunder 

lokale forhold og innsatsområder. Ved prioritering og utvelgelse skal 
kommunen legge vekt på om foretak har sentral godkjenning. 

 
Utover tilsynsplikten som nevnt i § 25-1 annet ledd, velger kommunen i hvilke saker 
og på hvilke områder de ønsker å føre tilsyn. Kommunen fastsetter selv hva som er 
hensiktsmessig med hensyn til fremgangsmåte, organisering, ressursbruk og 
omfang. Det påpekes imidlertid at tilsynsaktiviteten må være så omfattende at «(…) 
kommunen kan avdekke lovbrudd, samt skaffe seg oversikt over tilstanden på tiltak 
som oppføres i kommunen»6.  
 
Det skal utarbeides en årlig rapport over tilsynsvirksomheten i kommunen, og 
hvordan aktiviteten har vært i forhold til strategien, jf. byggesaksforskiften § 15-1 

                                                
5
 Dibk, Kommunalt tilsyn, hentet fra https://dibk.no/saksbehandling/kommunalt-

tilsyn/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=tilsyn&_t_tags=language%3ano%2csiteid%3aa8fed669-6208-4354-
8fe6-
9c93cb91a133&_t_ip=158.150.115.2%3a43256&_t_hit.id=EPiServer_Templates_DIBK_PageTypes_Redesign_SuperpagePag
eType/_0f21be3f-d5fe-4367-9af5-e775fc702af2_no&_t_hit.pos=4  
6
 Dibk, Temaveiledning tilsyn, hentet fra https://dibk.no/saksbehandling/kommunalt-tilsyn/temaveiledninger/tilsyn/del-1-

gjennomforing-av-tilsyn/1.1.-generelt-om-tilsyn/1.1.5.-nar-kan-tilsyn/  
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tredje ledd. Rapporten bør inneholde tilstrekkelig informasjon slik at kommunen kan 
evaluere sin egen tilsynsvirksomhet. 
 
Gjennomføring av tilsyn  
Kommunen skal utøve tilsyn i et slikt omfang at regelbrudd kan avdekkes. Tilsynet 
omfatter alle byggesaker - dette gjelder også tiltak som er unntatt 
byggesaksbehandling samt ulovlig igangsatte tiltak. Det kan gjennomføres tilsyn på 
alle stadier i byggesaken i inntil fem år etter at ferdigattest er gitt, jf. pbl. § 25-2 annet 
ledd. Som tilsynsmyndighet kan kommunen kreve de opplysninger som er nødvendig 
for tilsynet.  
 
Det er ulike måter å føre tilsyn på, aktuelle metoder er for eksempel 
dokumentgjennomgang, observasjon eller intervju. Det er opp til kommunen å velge 
en passende fremgangsmåte for det enkelte tilsynet. Omfanget av tilsynet vil variere 
etter hvilken fremgangsmåte som velges. 
 
Etter utført tilsyn skal kommunen utarbeid en tilsynsrapport. Rapporten skal, i den 
grad det er relevant, inneholde følgende opplysninger, jf. byggesaksforskriften § 15-
2. 

a) Faktiske forhold, tid, sted, hvem som er til stede og andre opplysninger om 
tiltaket 

b) Foretak og ansvar i byggesaken 
c) Observasjoner under tilsynet 
d) Bestemmelser, tillatelser mv. som er overtrådt 
e) Fremlagt dokumentasjon 
f) Kommunens vurdering av forholdet 
g) Sanksjoner og andre reaksjoner fra kommunen 
h) Frist for lukking av avvik 

 
Tilsynsrapporten skal sendes til berørte foretak, tiltakshaver og ansvarlig søker. 
 
Oppfølging etter tilsyn 
Dersom tilsynet avdekker forhold som er i strid med regelverket, må kommunen 
vurdere å følge opp med reaksjoner. Plan- og bygningsloven gir kommunen flere 
mulige reaksjonsformer: 
 

- Sanksjoner etter pbl. kapittel 32 
- Reaksjoner som gjelder foretakets ansvarsrett (advarsel/ tilbaketrekking)  
- Uavhengig kontroll i medhold av pbl. § 24-1.  

 
Reaksjoner må vurderes i forhold til hverandre. Grunnprinsippet er at sanksjoner ikke 
skal ramme regelbruddet på en urimelig eller uforholdsmessig måte, jf. pbl. § 32-10.   
 
Det fremgår videre av plan- og bygningsloven at kommunen kan avstå fra å forfølge 
overtredelser av mindre betydning med sanksjoner, jf. § 32-1 annet ledd. 
Bestemmelsen må imidlertid brukes med varsomhet. I veileder for tilsyn utarbeidet av 
direktoratet for byggkvalitet (dibk) fremgår det at ulovlig oppførte tiltak i strandsonen, 
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Arkivsak-dok. 18/03169-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Kristiansand kontrollutvalg 22.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Kristiansand kommune 

 

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

 

Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende innstilling til vedtak: 

 

Bystyret tar Årsmelding 2017 fra kontrollutvalget i Kristiansand kommune til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget skal informere bystyret om sitt arbeid, jf. Kommuneloven § 77 punkt 6. Dette gjøres 

gjennom å legge frem årsmelding for aktiviteten i kontrollutvalget. Årsmeldingen skal sammen med 

møte- og arbeidsplanen for samme periode gi bystyret en mulighet til å følge med på om de vedtatte 

planer, oppgaver og målsetninger blir fulgt opp. 

 

Utkast til årsmelding for 2017 blir lagt frem for godkjenning i utvalget, som så sender den endelige 

årsmeldingen videre til behandling i bystyret. 

 

 

Vedlegg:  

- Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Kristiansand kommune 
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1.  INNLEDNING 

Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2017. Denne skal gi et bilde av 

utvalgets formelle rolle, instruks, forholdet til revisjonen og sekretariatet og de viktigste saker 

som er behandlet i året med kommentar. Kontrollutvalget avgir hvert år uttalelse til 

kommuneregnskapet, adressert til bystyret. Etter forskrift for kontrollutvalg, skal kontrollutvalget 

årlig rapportere om resultatet av gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter og 

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

denne måten for året 2017. 

2. KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETTNING 

Kontrollutvalget velges av bystyret og skal på vegne av bystyret føre det løpende tilsynet med 

den kommunale forvaltningen. Alle kommuner og fylkeskommuner er pliktig til å velge et 

kontrollutvalg. Bystyret kan foreta nyvalg av kontrollutvalgets medlemmer i valgperioden, men 

da må hele utvalget velges på nytt. Regler for valg av medlemmer til kontrollutvalget er fastsatt i 

egen forskrift. Det er strenge begrensninger i hvem som er valgbare til utvalget. Sist 

kommunevalg førte til at det ble valgt nye medlemmer i kontrollutvalget fra oktober 2015. 

Medlemmer og varamedlemmer: 

Medlemmer Varamedlemmer 

Makvan Kasheikal (DEM), leder Tore Olsen (DEM) og Cecilie G. Nygaard (DEM) 
Leif Oskar Hopland (AP), Nestleder Svein Kjetil Stallemo (AP), Birte Simonsen (MDG), 

Tron Egil Meier Høyrem (RØDT) og Eva R. Nistad 
Farhat (AP) 

Terje Pettersen (H), Medlem Inger Lise Kristiansen (H), Harald Bjøran (H) og 
Hilvi Eidjord (H) 

Vidar Karlsen (KRF), Medlem Tommy Tolfsen (FRP) og Solveig Nilsen (V) 
May Erna Karlsen (SV), Medlem Svein Kjetil Stallemo (AP), Birte Simonsen (MDG), 

Tron Egil Meier Høyrem (RØDT) og Eva R. Nistad 
Farhat (AP) 

Kommuneloven krever at minst ett av medlemmene skal velges blant bystyrets medlemmer. 

Departementet har tolket det slik at dette gjelder ved konstituering.  
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3. RAMMER FOR KONTROLLUTVALGETS ARBEID 

Etter Kommunelovens § 77 er bystyret pålagt å opprette et eget kontrollutvalg som skal forestå 

det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltning og de folkevalgte organ som 

bystyret har opprettet. Tilsynet og kontrollen skjer på vegne av bystyret. Kommunelovens § 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). 

 

4. 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 bystyret kan konkret be utvalget utføre særskilte 

tilsynsoppgaver på sine vegne. Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med 

den kommunale forvaltningen på vegne av bystyret og påse at kommunen har en forsvarlig 

revisjonsordning. Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for mange oppgaver som vi vil 

komme nærmere inn på senere.  

4. OPPLÆRING OG KURS 

Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det 

politiske miljø og kommunens innbyggere. Endret regelverk gjør det nødvendig å legge til rette 

for opplæring og kursvirksomhet for alle medlemmer av kontrollutvalget. Kunnskap om 

kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk er nødvendig for å utføre de oppgaver som fremgår 

av lov og forskrift. Slik opplæring og kursvirksomhet kan skje lokalt (høst- og vårkonferanse i regi 

av Temark) eller gjennom sentrale tilbud. Kontrollutvalget inviteres blant annet årlig til 

landskonferansen for kontrollutvalg i regi av Norges kommunerevisorforbund (NKRF) og 

fagkonferansen i regi av Forum for kontroll og tilsyn (FKT). Disse samlingene er 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. Agder og Telemark kontrollutvalgs 

sekretariat IKS (Temark) arrangerte i 2017 to konferanser (høst- og vårkonferanse) som 

kontrollutvalgets medlemmer har deltatt på.  

 

Hensikten med deltakelse på kurs- og opplæringsdager har vært for å bidra til å øke og utvikle 

nye og erfarne kontrollutvalgsmedlemmer sin kompetanse om kontrollutvalgets rolle, oppgaver 

og lovverk, samt en større rolleforståelse for revisjonens og sekretariatets rolle og oppgaver. 

  



5/18 Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Kristiansand kommune - 18/03169-1 Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Kristiansand kommune : Årsmelding 2017 - Kontrollutvalget Kristiansand

Side 3 av 11 
 

5. SEKRETARIAT 

Kontrollutvalget får sekretariatsbistand fra Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 

(Temark). Kommunen ble medeier av Temark fra 01.07.14 i forbindelse med etableringen av 

sekretariatet i Agder. Med oppdrag for 34 kommuner i Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark er 

Temark landets største kontrollutvalgssekretariat. Sekretariatet har syv ansatte og fast sekretær 

for kontrollutvalget er Alexander Etsy Jensen. 

Sekretariatet skriver saksframstillinger, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og 

oppfølging av møter, samt vedtaksoppfølging. 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 Agder 

Kommunerevisjon IKS. Selskapet leverer revisjonstjenester til ni kommuner, i tillegg til Vest-

Agder fylkeskommune. Selskapet utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og 

selskapskontroll for kommunen. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er ass. revisjonssjef Monica 

H. Smith-Tønnessen og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor er revisjonssjef Tor Ole Holbek.  

7. ØKONOMI 

For å utøve sin funksjon på en god måte har kontrollutvalget lagt vekt på å be bystyret om 

økonomiske rammer som muliggjør den aktiviteten som det legges opp til i møte- og 

arbeidsplanen. Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven pålagt å utarbeide budsjettforslag 

for kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen.  

Regnskapstallene for den samlede kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen fremkommer av 

kommunens samlede årsregnskap. Under følger budsjett- og regnskapstall for 2017. 
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 Budsjett Regnskap 

  2017 2017 

Tekst     

Fast godtgjørelse folkevalgte            236 000             256 783  

Møtegodtgjørelse      100 000  76 990 

Tapt arbeidsfortjeneste     15 000                  5 977  

Arbeidsgiveravgift        37 000         47 947  

Pensjonsinnskudd KKP        15 000  - 

Delsum lønn og sosiale utgifter KU            403 000             387 697  

     

Annonser, kunngjøringer m.m.          8 000  - 

Bevertning, møte mat        40 000       24 833  

Opplæring, kurs, fagmøter        50 000         45 451  

Transportutgifter        15 000           18 967  

Andre utgifter (tidsskrifter, reiser, m.m.)        10 000         2 000  

Kjøp av ekstra tjenester      110 000  - 

Delsum annet for KU      243 000             91 251  

SUM DRIFT KONTROLLUTVALGET      646 000             478 948  

Honorar sekretariat      435 000             434 100  

Arb. KU, Bistand kom, fagkontakt m/sekretariat        260 000              260 000  

Selskapskontroll (revisjonen)      840 000              840 000  

SUM KJØP EKSTERNE TJENESTER         1 535 000           1 534 100  

   

TOTALT BUDSJETT Kontrollfunksjon         2 181 000   2 013 048   

   

 Revisjonen: Regnskaps- og forvaltningsrevisjon    5 800 000           5 731 400  

   

Kommunens utgifter tilsyn og kontroll 7 981 000           7 744 448  

  

Regnskapstallene for 2017 (ikke revidert), viser et mindreforbruk samlet sett i forhold til 

budsjett på kr. 236 552 (inkl. VAR-området blir mindreforbruk totalt kr. 167 952. 

Agder kommunerevisjon har fakturert iht. vedtatt budsjett. Når det gjelder posten «tilskudd» 

er det fakturert kr. 5 800 000 inkl. VAR-området med kr. 68 600, med dette er ført hos 

teknisk.  For budsjett for 2019 holdes VAR-området utenfor kontrollutvalgets budsjett. 

Ut over dette er det ikke de store avvikene mellom budsjett og regnskap, og der det er avvik 

knytter seg til de variable postene som møtegodtgjørelse, bevertning og andre utgifter. I 

tillegg er det ikke foretatt kjøp av ekstratjenester i 2017.  
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8. KONTROLLUTVALGETS ARBEID – MØTER OG SAKER 

Kontrollutvalget har i 2017 avholdt 6 møter og behandlet 57 saker. I tillegg har kontrollutvalget 

vært på virksomhetsbesøk hos Kilden Teater og Konserthus og felles studietur til Oslo i sammen 

med kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune (5.-7. april). Formålet med turen var å få 

inspirasjon og innblikk i hvordan andre tilsynsorganer er organisert og arbeider, og hvilken 

funksjon og plass det respektive organ har i samfunnet. Det var viktig for kontrollutvalgene at 

studieturen skulle ha klar forankring i kontroll og tilsyn, derfor valgte kontrollutvalgene å besøke 

stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, Riksrevisjonen, Transparency International Norge (TI 

Norge) og kontrollutvalget i Oslo kommune.  

Stortinget har vedtatt å oppheve kommuneloven § 77 nr. 8. Det innebærer at kontrollutvalget i 

likhet med andre folkevalgte organ som hovedregel skal holde åpne møter. Lovendringen trådte i 

kraft fra 01.07.2013. Kontrollutvalget besluttet i sak 5/2012 at møtene skal holdes for åpne 

dører. 

Sakskart, saksdokumenter og protokoller legges løpende ut på kommunens og sekretariatets 

hjemmeside (www.temark.no), i tillegg til på First Agenda appen.  

Utvalget ønsker å ha oppdatert informasjon om kommunens virksomhet, og samtidig gjøre egen 

funksjon mer kjent.  Administrasjonen har ved flere anledninger blitt invitert til kontrollutvalget 

for å orientere om forskjellige virksomhetsområder i kommunen. 

Kontrollutvalget ønsker å være synlig og ha god kontakt med kommunens ledelse. Pressen har 

vært til stede på flere av møtene. Rådmannen representert ved hans direktører har deltatt på 

flere av utvalgets møter, noe kontrollutvalget oppfatter som en styrke i sitt arbeid. 

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 bystyret, etter innspill fra innbyggere eller på eget 

initiativ ta opp forhold ved kommunens virksomhet, som kan knyttes til utvalgets tilsynsarbeid. 

Kontrollutvalget er også opptatt av hvordan kommunen følger opp rapporter fra andre tilsyn. 

I det følgende har vi trukket frem noen av sakene som har vært behandlet i løpet av året 2017. 

Regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroller er trukket ut som egne kapitler 

henholdsvis kapittel 9, 10 og 11. 

Saker som behandles i hvert møte: 

• Godkjenning av møteinnkalling 

• Godkjenning av protokoll fra sist møte 

• Orientering fra revisjonen i møte 

• Referatsaker i møte 

• Eventuelt i møte 
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Saker kontrollutvalget har behandlet: 

• Orientering vedr. alvorlig hendelse ved Vågsbygdtunet (sak 1/17) 

• Oppfølging av rapport etter tilsyn – helse- og sosialsektoren (sak 2/17) 

• Rapport fra selskapskontroll med Kristiansandsregionen brann og redning IKS og 

forvaltningsrevisjon av feieravdelingen (3/17) 

• Orientering knyttet til Memo - Vurdering av enkelte forhold ved årsregnskapet til Returkraft 

AS (sak 4/17) 

• Prosjektplan - Selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS (sak 5/17) 

• Prosjektplan til forvaltningsrevisjon - Sykefravær i Kristiansand kommune (sak 6/17) 

• Årsmelding 2016 for kontrollutvalget i Kristiansand kommune (sak 7/17) 

• Studietur - Felles tur med kontrollutvalget I Vest-Agder fylkeskommune (sak 8/17) 

• Revisors egenvurdering av uavhengighet - Kristiansand kommune (sak 9/17) 

• Oppfølging vedr. kommunens rutiner for økonomiske misligheter og andre straffbare forhold 

begått av ansatte (sak 13/17) 

• Uønskede hendelser knyttet til helse- og sosialsektoren - Kristiansand kommune (sak 14/17) 

• Rapport forvaltningsrevisjon: Samhandlingsreformen – Utskriving av pasienter med behov 

for hjemmesykepleie (sak 15/17) 

• Årsrapport og årsregnskap 2016 fra Kemneren i Kristiansandsregionen (sak 16/17) 

• Avviklingsregnskap 2016- Kristiansand Parkeringsselskap KF (sak 17/17) 

• Årsregnskap 2016 for Kristiansand Boligselskap KF (sak 18/17) 

• Årsregnskap 2016 for Kristiansand Havn KF (sak 19/17) 

• Årsregnskap og årsrapport 2016 Kristiansand kommune - Kontrollutvalgets uttalelse (sak 

20/17) 

• Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2017 (sak 21/17) 

• Orientering om den økonomiske situasjonen pr. 1. tertial 2017 (sak 25/17) 

• Orientering - kommunale reguleringer ved anleggsarbeid - ulykken i Vågsbygd (sak 26/17) 

• Oppfølging av selskapskontroll i Nye Kristiansand Bompengeselskap AS (sak 27/17) 

• Mulig mislighetssak i kultursektoren – endelig innberetning (sak 28/17) 

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om samhandlingsreformen (sak 32/17) 

• Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 Kristiansand kommune (sak 33/17) 

• Orientering om problematikk knyttet til smerte- og intravenøsbehandling i hjemmet - 

Samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehuset (sak 37/17) 

• Orientering ved Barnevernstjenesten for Kristiansandsregionen etter flere alvorlige 

voldshendelser utført av barn og unge (sak 38/17) 

• Oppfølging av kommunale reguleringer ved anleggsarbeid – ulykken i Vågsbygd (sak 39/17) 

• Orientering om kostnadssprekken på renseanlegget på Odderøya (sak 40/17) 

• Oppfølging av rapport fra selskapskontroll av Kristiansandsregionen brann og redning IKS og 

forvaltningsrevisjon av feieravdelingen (sak 41/17) 

• Orientering om "rentesaken" - Returkraft AS (sak 42/17) 

• Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - Kristiansand kommune (sak 43/17) 

• Orientering om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017 (sak 47/17) 

• Orientering - Rådmanns forslag til handlingsprogram for 2018 (sak 48/17) 

• Tilbakemelding på kontrollutvalgets vedtak i sak 27/17 – Oppfølging av selskapskontroll i Nye 

Kristiansand Bompengeselskap AS (sak 49/17) 
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• Oppfølging vedrørende utarbeidelse av rutiner og prosedyrer for forebygging og håndtering 

av vold og trusler mot ansatte og brukere (sak 50/17) 

• Bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt (sak 51/17) 

• Møte- og arbeidsplan for 2018 (sak 52/17) 

• Mislighetssak helse- og sosialsektoren - Foreløpig innberetning (sak 53/17) 

• Undersøkelse foretatt av revisjonen knyttet til rabattordninger for ansatte i Kristiansand 

kommune - Kontorsted Aquarama (sak 54/17) 

 

9. REGNSKAPSREVISJON 

Revisjon av årsregnskapet er en helt sentral del av kommunens egenkontroll. Revisor skal gi 

trygghet for at en kan stole på informasjonen kommunen gir om sin økonomi. Dette er en viktig 

oppgave. Revisor er en uavhengig og objektiv tredjeperson som gjennom sine kontroller kan 

avdekke og forebygge feil og mangler i den økonomiske rapporteringen. Revisor vil i tillegg 

veilede kommunen for å bidra til å forebygge og avdekke feil og misligheter. 

Kontrollutvalget skal påse at kommunen blir revidert på en betryggende måte. Utvalget er derfor 

avhengig av at revisor gir tilstrekkelig rapportering om revisjonsarbeidet. At kontrollutvalget og 

revisor har en god dialog og god forståelse av sine oppgaver, er viktige forutsetninger for å være 

trygg på at revisjonsarbeidet blir forsvarlig utført. 

Kontrollutvalget registrerer at revisors arbeid med å utføre regnskapsrevisjon de siste årene er 

blitt mer omfattende, spesielt knyttet til de mange attestasjonsoppgaver (særattestasjoner) som 

utføres på vegne av staten og andre offentlige organer. I tillegg til avgitte beretninger og 

uttalelser mottar kontrollutvalget jevnlig i møter informasjon om utført regnskapsrevisjon. 

Kontrollutvalget har ved flere anledninger gitt utrykk for at det gjøres mye godt arbeid innenfor 

området regnskapsrevisjon og at de er fornøyd med måten revisjonen løser oppdraget på.  

10. FORVALTNINGSREVISJON OG ANDRE RAPPORTER 

Forvaltningsrevisjon er et verktøy som bystyret og kontrollutvalget skal bruke for å sikre at 

kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter best mulig. 

Forvaltningsrevisjon er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget. Gjennom 

forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget undersøke om kommunen etterlever regelverk, når 

fastsatte mål, og om ressursene forvaltes på en effektiv måte. 

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 bystyret. 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 
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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 

bystyret er konstituert, utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av bystyret 

selv, men bystyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planperioden. 

Kontrollutvalget behandlet i møte 25.08.16 sak nr. 36/16 overordnet analyse/plan for 

forvaltningsrevisjon for Kristiansand kommune for perioden 2016-2019 utarbeidet av Agder 

Kommunerevisjon IKS. Planen er godkjent av bystyret i møte 21.09.16 sak 135/16. Områder som 

prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019: 

Første Tema: Samhandlingsreformen – utskriving av pasienter (vesentlighet H)  

Overordnet 

- Tema: Inkluderende arbeidsliv – Likestilling, deltidsproblematikk og ansatte over 62 år (ny 

prioritering foretatt av KU, derfor er vesentlighet ikke vurdert)  

- Tema: Sykefravær (vesentlighet M/H) 

 
Økonomisektoren  

- Tema: Etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser (vesentlighet H)  
 

Organisasjonssektoren  

- Tema: Organisering av kommunens arkiv (vesentlighet M/H)  
- Tema: Drift og vedlikehold av IT-system (vesentlighet M/H)  

 
Helse- og sosialsektoren  

- Tema: Bosetting av flyktninger (vesentlighet H)  
- Tema: Behandlings- og oppfølgingstilbud til personer/pasienter med psykiske lidelser og/eller 

rusrelaterte problemer (vesentlighet H)  
 

Oppvekstsektoren  

- Tema: Bekjempelse av barnefattigdom (vesentlighet H)  
- Tema: Integrering av minoritetsbarn (vesentlighet H)  

 
Teknisk sektor  

- Tema: Kommunens tilsyn med byggesaker og ulovlighetsoppfølging (vesentlighet M/H)  
 

Kultursektoren  

- Tema: Tildeling av kulturmidler, forvaltning av eiendeler og kunst (vesentlighet M) 

 
Kontrollutvalget har i 2017 behandlet to forvaltningsrevisjonsrapporter i henhold til RSK 001 

(standard for forvaltningsrevisjon).  

 

Videre har revisjonen utarbeidet prosjektplan for neste forvaltningsrevisjonsprosjekt: 
«Sykefravær i Kristiansand kommune» og bestilt forvaltningsrevisjon «Teknisk sektor - Tema: 
Kommunens tilsyn med byggesaker og ulovlighetsoppfølging».  
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Selskapskontroll med Kristiansandsregionen brann og redning IKS og forvaltningsrevisjon av 

feieravdelingen  

 

Forvaltningsrevisjonen har hatt som formål å undersøke følgende: 
 

A. Første del – eierskapskontroll av KBR (både fra et eierperspektiv og fra et 
selskapsperspektiv) 

• Eierperspektiv: 
o Stiftelsesdokumenter og selskapsavtale 
o Selskapets økonomiske stilling 
o Har kommunen etablert tydelige føringer for sitt eierskap? 
o Har kommunen regler og rutiner for eierskapsoppfølgingen? 

• Selskapsperspektiv: 
o Representantskapet - sammensetning, kompetanse og mandat 
o Styre - sammensetning, kompetanse og mandat 
o Hvordan rapporterer selskapsorganene til selskapets eiere? 
o Har styret egen styreinstruks? 
o Har styrets medlemmer registrert seg i styrevervregisteret? 
o Har styret rutiner for håndtering av problemstillinger knyttet til habilitet? 

B. Annen del – forvaltningsrevisjon av feieravdelingen ved KBR 
• Måloppnåelse - i hvilken grad når feiervesenet de ulike mål som gjelder for 

avdelingens ansvarsområde? 
• Regelverksetterlevelse - i hvilken grad etterleves de aktuelle rettsreglene på 

område? 
• Internkontrollrutiner - hvilke interne systemer har feiervesenet for å sikre 

forsvarlig gjennomføring av tilsyn og feierinspeksjoner? 
 
På grunnlag av de vurderinger revisjonen har gjort i selskapskontrollen av KBR og i 
forvaltningsrevisjonen av feieravdeling har revisjonen kommet med anbefalinger knyttet til 
følgende områder: 

• Oppfølging av eierskap i samsvar med eierskapsmeldinger og eierstrategi 
• Utarbeidelse av etiske retningslinjer og instrukser for styret og daglig leder 
• Delegasjonsvedtak i samsvar med anbefaling fra DSB 
• Opprettelse av felles klageorgan 
• Oppdatering av selskapsavtalen 
• Styrket begrunnelse i vedtak om fyringsforbud 
• Utarbeide skriftlige rutiner for feiing og tilsyn 
• Revidering av rutinene for risikokartlegging, som grunnlag for fastsetting av feie- og 

tilsynsbehov, til ny forskrift om brannforebygging, der minimumsintervallet for feiing og 
tilsyn med fyringsanlegg er tatt bort 

forvaltningsrevisjon: Samhandlingsreformen – Utskriving av pasienter med behov for 

hjemmesykepleie 

Prosjektet hadde følgende mål: 
1. I hvilken grad er avvik som ble påpekt i Fylkesmannens rapport knyttet opp mot forsvarlig 

mottak av pasienter, lukket? 
2. I hvilken grad er merknader som ble påpekt i Fylkesmannens rapport knyttet opp mot 

dokumentasjon i samlet journal og brukermedvirkning, fulgt opp? Gjennomføre felles 
tilsyn/egenkontroll og rapportere erfaringer. 
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Med utgangspunkt i et utvalg av de seneste utskrivingene fra Sørlandet Sykehus til Kristiansand 
kommune, har revisjonen i dette forvaltningsrevisjonsprosjektet undersøke følgende 
problemstillinger: 

1. I hvilken grad besvarer kommunen elektroniske meldinger fra sykehuset i tråd med 
samarbeidsavtalen og betalingsforskriften? 

2. I hvilken grad indikerer en gjennomgang av pasientjournaler at praksis i kommunen nå er 
at brukerens hjemmetjenester dokumenteres fortløpende i en samlet journal fra første 
dag etter hjemkomst? 

3. I hvilken grad meldes det samhandlingsavvik i hjemmetjenesten? 
4. I hvilken grad ivaretas brukermedvirkning i utskrivingsprosessen? 

Revisjonen konkluderer med at kommunens fokus fremover bør med dette utgangspunktet være 
på å sikre høy implementeringsgrad i hele helse- og sosialsektoren av rutinene, sjekklistene og 
planene som kommunen allerede har utviklet. 

Med utgangspunkt i nøkkelordene 

- elektronisk kommunikasjon med sykehuset, 
- fortløpende dokumentasjon i pasientjournal, 
- implementering av sjekklister, 
- samhandlingsavvik og 
- brukermedvirkning, 

er revisjonens anbefaling følgende: 

Kristiansand kommune bør innen juli 2018 gjennomføre kontroll av egen praksis i forbindelse med 

arbeidet med å følge opp brukere som har blitt skrevet ut fra Sørlandet sykehus HF. 

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. 

Plan for selskapskontroll for inneværende valgperiode ble lagt frem for kontrollutvalget i møte 

20.06.16 sak nr. 29/16. Planen ble godkjent av bystyret i møte den 21.09.16 sak nr. 134/16. 

Kontrollutvalget har fullmakt til å prioritere hvilke selskaper som skal kontrolleres. I planen ligger 

følgende selskaper til prioritering: 

- Kristiansand Næringsselskap AS (H) 

- Returkraft AS (H) 

- Avfall Sør AS m/datterselskap (H) 

- Kilden Teater- og konserthus for Sørlandet IKS (M/H) 

- Kristiansandsregionens kommunale IKT-tjeneste (M/H) 

- Agder Kollektivtrafikk AS (M/H) 

- Kanalbyen Utvikling AS (M/H) 

- Vest-Agder Museet IKS (M) 

- ViaPartner 

- Varodd 

- Kino Holding 
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Kontrollutvalget har i 2017 behandlet selskapskontroll med Kristiansandsregionen brann og 

redning IKS og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen (omtalt nærmere i årsmeldingens kap. 10.) 

I tillegg har kontrollutvalget har fulgt opp selskapskontroll: «Selskapskontroll i Nye Kristiansand 

Bompengeselskap AS» og «selskapskontroll av Kristiansandsregionen brann og redning IKS og 

forvaltningsrevisjon av feieravdelingen». 

Videre har revisjonen siden 2012 og frem til i dag brukt betydelige ressurser til å følge opp 

selskapskontrollen i Returkraft AS og har holdt kontrollutvalget løpende orientert i hvert møte. 

Kontrollutvalget besluttet i møte 07.12.17 sak 55/17-5 å avslutte den løpende selskapskontrollen 

i Returkraft AS og kun fortsatt oppfølging ifht. avfallsforskriften. 

12. KONKLUSJON OG AVSLUTTENDE KOMMENTARER 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2017 legges med dette frem for bystyret til orientering. Ved å se 

årsplan og årsmelding for 2017 i sammenheng, kan bystyret se om de vedtatte oppgaver og 

målsettinger for kontrollutvalget er eller blir fulgt opp.  

 

 

Kristiansand, 22. februar 2018 

 

 

Makvan Kasheikal (sign.)      Alexander Etsy Jensen (sign.) 

Leder        Sekretær 
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Arkivsak-dok. 18/03168-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Kristiansand kontrollutvalg 22.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Revisors egenvurdering av uavhengighet  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringene til etterretning. 

 
 

Saksopplysninger: 
Kommuneloven § 79 og Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner stiller krav til revisors 

uavhengighet og objektivitet. Av forskriftens § 15 første ledd fremgår følgende: 

 

Den som foretar revisjon skal løpende vurdere sin uavhengighet. Oppdragsansvarlig revisor skal hvert 

år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. 

 

Egenvurderinger er avgitt av hhv. oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica H. Smith- Tønnessen 

(datert 17.01.18) og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tor Ole Holbek (datert 13.02.18). 

Egenvurderingene konkluderer med at oppdragsansvarlig revisor oppfyller kravene til uavhengighet og 

objektivitet i kommuneloven § 79 og Revisjonsforskriften §§ 13-15. 

 

Egenvurderingene følger vedlagt. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen merknader til uavhengighetserklæringene. 

 

 

Vedlegg:  

- Egenvurdering av uavhengighet – Regnskapsrevisjon Kristiansand kommune 

- Egenvurdering av uavhengighet – Regnskapsrevisjon Kristiansand Havn KF 

- Egenvurdering av uavhengighet – Regnskapsrevisjon Kristiansand Boligselskap KF 

- Egenvurdering av uavhengighet – Forvaltningsrevisjon Kristiansand kommune 

- Egenvurdering av uavhengighet – Forvaltningsrevisjon Kristiansand Havn KF 

- Egenvurdering av uavhengighet – Forvaltningsrevisjon Kristiansand Boligselskap KF 
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Arkivsak-dok. 17/15768-5 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Kristiansand kontrollutvalg 22.02.2018 

 

 

 

 

Mislighetssak helse- og sosialsektoren - endelig innberetning 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Revisors endelige innberetning tas til orientering. 

 

Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens anbefalinger og anmoder rådmann om å følge opp revisjonens 

anbefalinger. 

 

Kontrollutvalget ønsker å følge opp revisjonens anbefaling om at det etableres rutiner og en bedre 

internkontroll, og ber om at rådmann gir en skriftlig tilbakemelding for denne konkrete saken  innen 

03.04.18. 

 

 

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

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

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

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

skal sende kopi av innberetningen til rådmann. 

 

Saksopplysninger: 
Med bakgrunn i Revisjonsforskriften § 3 har revisjonen sendt endelig innberetning til 

kontrollutvalget datert 14.02.18. 

 

Videre vises det til sakens vedlegg som er unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven § 13 og 

Forvaltningsloven § 13. Sakens vedlegg ettersendes direkte fra revisjonen.  

 

Revisjonen vil redegjøre for saken i møte. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
På grunn av at saken inneholder opplysninger som er taushetsbelagte etter lovverket vil sekretariatet 

anbefale utvalget å vurdere å lukke møtet under behandlingen jf. Kommunelovens § 31.3 – jf. 

Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13. 

 

 

Vedlegg:  
- Mislighetssak i helse og sosialsektoren – endelig innberetning (U.OFF. iht. Offl. § 13 jf. Fvl. § 13) 
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Arkivsak-dok. 18/03507-2 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Kristiansand kontrollutvalg 22.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Mislighetssak helse- og sosialsektoren - Foreløpig innberetning  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Revisors foreløpige innberetning tas til orientering. 

 

 

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

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

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

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

skal sende kopi av innberetningen til rådmann. 

 

Saksopplysninger: 
Med bakgrunn i Revisjonsforskriften § 3 har revisjonen sendt foreløpig innberetning til kontrollutvalget 

datert 14.02.18. 

 

Videre vises det til sakens vedlegg som er unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven § 13 og 

Forvaltningsloven § 13. Sakens vedlegg ettersendes direkte fra revisjonen. 

 

Revisjonen vil redegjøre for saken i møte. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
På grunn av at saken inneholder opplysninger som er taushetsbelagte etter lovverket vil sekretariatet 

anbefale utvalget å vurdere å lukke møtet under behandlingen jf. Kommunelovens § 31.3 – jf. 

Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13. 

 

 

Vedlegg:  
- Mislighetssak helse- og sosialsektoren - Foreløpig innberetning (U.OFF. iht. Offl. § 13 jf. Fvl. § 13) 
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Arkivsak-dok. 18/03510-2 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Kristiansand kontrollutvalg 22.02.2018 

 

 

Nummerert brev 1-2018 - Anvisningsreglement  

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar nummerert brev 1-2018 til orientering og oversender 

Nummerert brev 1-2018 til bystyret med følgende forslag til vedtak: 

 

Bystyret ber rådmann følge opp revisjonens anbefalinger knyttet til anvisningsreglementet.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Det er bystyret og kontrollutvalget som er revisors oppdragsgiver. Revisjonsberetningen rettes til 

bystyret. All annen rapportering skal rettes til kontrollutvalget med kopi til administrasjonssjefen 

(rådmann). Kontrollutvalget er etter kommuneloven tillagt et særskilt tilsyns- og kontrollansvar, og det er 

da ikke unaturlig at forhold som er vurdert å ha stor betydning kommuniseres skriftlig til utvalget. 

 

Saksopplysninger: 
Etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15. juni 2004 skal kontrollutvalget 

påse at de forhold revisor har tatt opp i nummerert brev blir fulgt opp. I praksis kan dette løses ved at 

kontrollutvalget eventuelt sekretariatet, etterspør administrasjonssjefens svar til det nummererte brevet. 

Når svaret foreligger settes det nummererte brevet opp som sak til behandling i kontrollutvalget. Alt 

avhengig av sakens innhold og administrasjonssjefens svar, tar kontrollutvalget stilling til om saken skal 

sendes videre til bystyret. 

 

Verken revisor eller kontrollutvalget har instruksjonsmyndighet overfor administrasjonssjefen eller den 

øvrige forvaltningen i kommunen. Kontrollutvalget må derfor fremme en sak for bystyret med forslag til 

tiltak som utvalget ønsker at kommunestyret skal vedta. 

 

Revisjonen har oversendt nummererte brev nr. 1 til kontrollutvalget. 

 

Nummerert brev nr. 1 gjelder kommunens anvisningsreglementet og etterlevelse av det. 

 

Rådmann har svart på nummerert brev 1-2018 datert 13.02.18. Dette følger også saken.  

 

Agder Kommunerevisjon IKS redegjør for brevet i møte.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta nummerert brev 1-2018 til orientering og i form av 

innstilling til bystyret be rådmann følge opp revisjonens anbefalinger knyttet til anvisningsreglementet. 

 

Vedlegg:  

- Nummerert brev 1-2018 - Anvisningsreglement 
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Arkivsak-dok. 18/00074-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Kristiansand kontrollutvalg 22.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisjonen 22.02.18 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å holde seg 

orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor kontrollutvalget gjennom 

året. 

 

Saksopplysninger: 
Agder Kommunerevisjon IKS vil orientere om følgende i møte: 

1. Løpende revisjon 

2. Status – Pågående prosjekter 

3. Orientering – Rehabilitering av Tordenskioldsgate skole 

 

 

Vedlegg:  

- Orienteringssak til kontrollutvalget  – Rehabilitering av Tordenskioldsgate skole 
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Arkivsak-dok. 18/00079-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Kristiansand kontrollutvalg 22.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 22.02.18 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Referatsaker: 

a. Referat fra kontrollutvalgskonferansen til NKRF på Gardermoen 

 

2. Innkommen/utgående post: 

Ingen innkommen/utgående post. 

 

3. Saker behandlet i bystyret: 

a. 31.01.18 sak 3/18 Kvalitetsmelding for barneverntjenesten. "Dypdykk" i barnevernet  

b. 31.01.18 sak 17/18 Møte- og arbeidsplan for 2018 - Kontrollutvalget i Kristiansand 

kommune   

 

4. Neste møte:  

Fellesmøte med kontrollutvalgene i Søgne og Songdalen 01.03.18 – 

kommunesammenslåingsprosessen  

 

Neste ordinære møte er 12.04.18 – Virksomhetsbesøk hos Kristiansand Havn KF 

 

 

Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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Arkivsak-dok. 18/00085-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Kristiansand kontrollutvalg 22.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 22.02.18 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
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