
Meeting Book: Risør kontrollutvalg (15.03.2018) 

Risør kontrollutvalg 

Date: 2018-03-15T12:30:00 

Location: Kommunehuset, møterom Stemmen 

Note: 

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobil: 90589043. 

 

Vara møter bare etter eget varsel. 

 

Leder Per Anders Østerholt har meldt forfall og Nina Th. Christensen kalles med dette inn som vara. 

Nestleder Rune Hansen har meldt forfall og Kjell Skarheim kalles med dette inn som vara. 

 

I tillegg møter følgende: 

Enhetsleder bosetting, opplæring og inkludering Søs Nysted, sak 1/18       kl. 12:30 

Ordfører Per Kristian Lunden, sak 2/18     ca. kl.  12:50 

Rådmann Trond Aslaksen, sak 3-4/18      ca. kl.  13:10 
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Arkivsak-dok. 18/00135-2 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 15.03.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 15.3.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkalling til møte 15.3.2018 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 18/00135-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 15.03.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra 7.12.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 7.12.2017 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Risør kontrollutvalg 07.12.2017 
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Møteprotokoll  
 

Risør kontrollutvalg 

 
Dato: 07.12.2017 kl. 12:30 – 15:10 
Sted: Kommunehuset, møterom Stemmen 
Arkivsak: 17/00227 
  
Til stede:  Per Anders Østerholt (leder), Rune Hansen (nestleder), Anlaug Stenersen 

(medlem) 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
Kjell Skarheim (varamedlem for Randi Gunsteinsen) 

  
Forfall:  Per Søderlind (medlem), Randi Gunsteinsen (medlem), Nina Th. Christensen 

(varamedlem for Per Søderlind), Kristian Willy Thorsen (varamedlem for Per 

Søderlind), Wenche Monrad (varamedlem for Per Søderlind) 
  
Andre: Enhetsleder bosetting, opplæring og inkludering Søs Nysted, sak 37/17 

Rådmann Trond Aslaksen, sak 38/17 

Økonomisjef Halvor Halvorsen, sak 39/17 

Revisjonssjef Aust-Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke 
  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

6/17 17/00227-33 Godkjenning av innkalling 7.12.2017 3 

Møteprotokoll 

6/17 17/00227-32 Godkjenning av protokoll fra 26.10.2017 4 

Saker til behandling 

37/17 17/15415-9 Etablering av bofellesskap enslige mindreårige flyktninger Risør 5 
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38/17 17/06891-5 Endringer i den administrative organisasjonsstrukturen 6 

39/17 17/15874-1 Orientering om budsjett 2018 Risør kommune 7 

40/17 17/03946-11 Orienteringer fra revisor 7.12.2017 8 

41/17 17/03947-11 Referatsaker 7.12.2017 9 

42/17 17/03948-11 Eventuelt 7.12.2017 10 

    

 

 
Risør, 07.12.2017 

 

 

Per Anders Østerholt      Benedikte Muruvik Vonen 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

6/17 Godkjenning av innkalling 7.12.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 07.12.2017 6/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkalling til møte 7.12.2017 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Innkalling til møte 7.12.2017 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



1/18 Godkjenning av protokoll fra 7.12.2017 - 18/00135-1 Godkjenning av protokoll fra 7.12.2017 : Protokoll Risør kontrollutvalg 07.12.2017

 

 4  

Møteprotokoll 

6/17 Godkjenning av protokoll fra 26.10.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 07.12.2017 6/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 26.10.2017 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 26.10.2017 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

37/17 Etablering av bofellesskap enslige mindreårige flyktninger Risør 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 07.12.2017 37/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Enhetsleder Søs Nysted orienterte om bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger i Risør 

og svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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38/17 Endringer i den administrative organisasjonsstrukturen 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 07.12.2017 38/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Trond Aslaksen orienterte om endringene og bakgrunnen for disse og svarte på 

spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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39/17 Orientering om budsjett 2018 Risør kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 07.12.2017 39/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Økonomisjef Halvor Halvorsen orienterte om rådmannens forslag til budsjett 2018 for Risør 

kommune og svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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40/17 Orienteringer fra revisor 7.12.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 07.12.2017 40/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Revisjonssjef Kristian Fjellheim Bakke orienterte om løpende revisjonsoppgaver. Han 

orienterte også om at revisor har vært til stede i bystyret ved behandling av 

forvaltningsrevisjonen Ressursbruk på barnehageområdet i bystyret 30.11.2017. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



1/18 Godkjenning av protokoll fra 7.12.2017 - 18/00135-1 Godkjenning av protokoll fra 7.12.2017 : Protokoll Risør kontrollutvalg 07.12.2017

 

 9  

 

41/17 Referatsaker 7.12.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 07.12.2017 41/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 
1. Behandling i bystyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget: 

a. 26.10.2017: Ingen saker 

b. 30.11.2017: 

i. PS   97/17 Rapport fra forvaltningsrevisjonen – Ressursbruk på 

barnehageområdet i Risør kommune. Leder Per Anders Østerholt orienterte 

om behandlingen i bystyret. Medlem Rune Hansen og revisjonssjef Kristian 

Fjellheim Bakke ga utfyllende kommentarer fra behandlingen. 

ii. PS 101/17 Orientering om administrative organisatoriske endringer 

iii. PS 102/17 Møteplan – Politiske møter 2018 

iv. PS 104/27 Politisk organisering i Risør kommune 

v. PS 105/17 Tertialrapport 2-2017 (saken utsatt) 

2. Svar på henvendelse fra PBL vedr. forvaltningsrevisjonsrapport 

3. Betraktninger fra høstkonferanse Temark 8.11.2017 

4. NKRFs kontrollutvalgskonferanse 7.-8.2.2018. Påmelding via sekretær innen 18.12.2017. 

5. Neste møte 15.3.2018 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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42/17 Eventuelt 7.12.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 07.12.2017 42/17 

 

 

  

 

Møtebehandling 
- System for å varsle avvik (QM+) – hvordan blir dette brukt i dag? Kontrollutvalget ønsker en 

orientering fra rådmannen om faktisk bruk og hvilke effekter innføringen av systemet har hatt. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 17/15415-14 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 15.03.2018 

 

 

 

   

 

 

Etablering av bofellesskap enslige mindreårige flyktninger - 

oppfølging 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Saken er en oppfølging av kontrollutvalgets sak 37/17 i møte 7.12.2017. 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget fikk i sitt møte 7.12.2017 sak 37/17 en orientering om etablering av bofellesskap for 

enslige mindreårige flyktninger og utvikling i utnyttelsen av disse. Saken hadde sin bakgrunn i 

presseoppslag om inntektsbortfall for kommunen i 2017 pga. at kommunen ikke fikk så mange enslige 

mindreårige flyktninger som budsjettet la opp til. 

 

Kontrollutvalget fikk en grundig gjennomgang av utviklingen i kapasiteten i tjenesten i forhold til 

endringene i antall flyktninger, og de fikk svar på mange av sine spørsmål. Utvalget stilte ytterligere 

spørsmål om hvordan faktisk utbygd kapasitet i forhold til endelig kapasitetsbehov ev. ga seg utslag i 

økonomi for kommunen, sett i lys av presseoppslagene om stort bortfall av inntekter i forbindelse med 2. 

tertial 2017. Dette ble det dessverre ikke tid til å ta opp i møtet 7.12.2017, og saken settes derfor opp nå 

som en oppfølging av behandlingen 7.12.2017. 

 

Aktuell dokumentasjon i saken fulgte med innkallingen til møtet 7.12.2017, og finnes på 

www.temark.no/risor.  

 

Enhetsleder bosetting, opplæring og inkludering Søs Nysted vil orientere i saken i møtet. 
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Arkivsak-dok. 18/04061-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 15.03.2018 

 

 

 

   

 

 

Endring i politisk organisering Risør 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Risør bystyre behandlet i sitt møte 30.11.2017 sak 104/17 Politisk organisering i Risør kommune. 

 

Kontrollutvalget har det overordnede kontrollansvaret på vegne av bystyret overfor de politiske organene 

som er underlagt bystyret. Det vil derfor være av interesse for kontrollutvalget å kjenne til både struktur 

og fullmakter som ligger til komitéene, og endringer i disse. 

 

Ordfører Per Kristian Lunden vil orientere i saken i møtet. 
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Arkivsak-dok. 17/13487-6 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 15.03.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering om tilsyn fra Arbeidstilsynet i Risør kommune våren 

2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Ut fra samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll i Risør kommune for 2017 så kontrollutvalget at det 

våren 2017 ble gjennomført et tilsyn med Enhet for omsorgstjenester med tema vold og trusler. Saken ble 

satt opp i kontrollutvalgets møte 7.9.2017 sak 24/17. Rådmann Trond Aslaksen orienterte da kort om 

tilsynet og ba om å få komme tilbake til dette når endelig rapport forelå. 

 

Saksopplysninger: 
Rapport fra Arbeidstilsynet datert 8.9.2017 inneholdt vedtak om pålegg innen følgende områder: 

- Vold og trussel om vold – kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan 

- Opplæring – arbeidsgiver 

- Vold og trussel om vold – opplæring 

- Vold og trussel om vold – informasjon 

Frist for oppretting av avvik var satt til 1.12.2017. Arbeidstilsynets brev med vedtak om pålegg følger 

vedlagt. 

 

Risør kommune sendte sitt svar vedr. tilsynet 27.11.2017, med forklaring av gjennomførte prosesser og 

aktuell dokumentasjon. Kommunens brev (uten vedlegg) følger vedlagt. Arbeidstilsynet har i brev av 

16.1.2018 avsluttet tilsynet, ettersom alle avvikene var lukket. Brev fra Arbeidstilsynet følger vedlagt. 

 

Rådmann Trond Aslaksen vil orientere i saken i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Statlige tilsyn behandles ikke normalt i kontrollutvalget. De kan imidlertid gi nyttige innspill til 

kontrollutvalget om risiko knyttet til de tjenestene som har vært utsatt for tilsynet. Det er derfor likevel av 

interesse for kontrollutvalget å få informasjon om gjennomførte tilsyn og oppfølging av disse. 

 
 

Vedlegg:  

Tilsyn Arbeidstilsynet – Tilsyn lukket – Enhet omsorg – avdeling for psykisk helse og rehabilitering 
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Tilsyn Arbeidstilsynet – Svar fra kommunen – Enhet for omsorg – avd. for psykisk helse og rehabilitering 

Tilsyn Arbeidstilsynet – Rapport – Enhet for omsorg – avd. for psykisk helse og rehabilitering 
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VÅR DATO VÅR REFERANSE
16.01.2018 2017/19611  

DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER
Anders Thorstad, tlf. 90887170

POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR
Postboks 4720 Torgard post@arbeidstilsynet.no 73 19 97 00 974761211
7468 Trondheim INTERNETT
Norge www.arbeidstilsynet.no

RISØR KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 
Att.: Rådmannen 
Postboks 158
4952 RISØR

Orgnr 974616327

Tilsyn - RISØR KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Vi viser til tilsyn den 19.04.2017.

Tilsynet ble gjennomført ved Avdeling for psykisk helse og rehabilitering under Enhet for omsorg. Vi viser 
videre til tilsynsrapport med varsel om pålegg datert 23.6.2017 og vedtak om pålegg datert 8.9.2017.

Oppfylte pålegg

I tilbakemeldingen fra Avdeling for psykisk helse og rehabilitering, under Enhet for omsorg i Risør 
kommune datert 27.11.2017, beskrives og dokumenteres de tiltak som er gjennomført etter 
Arbeidstilsynets pålegg. Basert på innholdet i den omfattende dokumentasjonen og redegjørelsen som 
er sendt inn, får vi inntrykk av at avdelingen har gjort en solid jobb i etterkant av våre pålegg. 
Arbeidstilsynet anser derfor alle pålegg som oppfylt og saken som lukket.

Pålegg - Vold og trussel om vold - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan 

Arbeidstilsynet har fått innsendt kopi av gjennomførte ROS-analyser med tema vold og trusler mot 
ansatte. Avdelingen har i gjennom dette arbeidet identifisert 6 hovedområder hvor situasjoner med vold 
og/eller trusler om vold oppstår hyppigst. Dokumentasjonen viser at medvirkning er sikret i en grundig 
prosess og at analysen bunner ut i en rekke risikoreduserende tiltak. Arbeidstilsynet anser 
dokumentasjonen som tilstrekkelig for å lukke dette pålegget.

Pålegg - Opplæring - arbeidsgiver 

Arbeidstilsynet har fått innsendt kursbevis datert 23.11.2017 som viser at avdelingsleder har 
gjennomført obligatorisk HMS kurs i regi av Yrkeshelse Sør AS. Arbeidstilsynet anser dokumentasjonen 
som tilstrekkelig for å lukke dette pålegget.
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VÅR REFERANSE 2
2017/19611

Pålegg - Vold og trussel om vold - opplæring 

Arbeidstilsynet har fått tilsendt en oversikt over hvilke opplæring og øvelse avdelingen har gjennomført i 
2017. Herunder undervisning fra politiet i grunnleggende grep etc., Repetisjon i terapeutisk mestring av 
aggresjon (TMA), gjennomgang av LAR - rutiner og introduksjonskurs for nyansatte.

I tillegg beskrives og vises hvordan opplæring og øvelse skal ivaretas i et årshjul i tiden fremover. De 
jevnlige fagmøtene vil primært være en arena for dette. Arbeidstilsynet anser dokumentasjonen som 
tilstrekkelig for å lukke dette pålegget.

Pålegg - Vold og trussel om vold - informasjon 

Arbeidstilsynet har fått oversendt en beskrivelse av hvordan arbeidsgiver har sørget for å gi nødvendig 
informasjon om HMS-rutiner, herunder rutiner knyttet til vold og trusler. Avdelingen har valgt å fokusere 
spesielt på informasjon knyttet til forståelse og bruk av avvikssystemet i Qm+. Videre har de ansatte fått 
bedre informasjon om hva bedriftshelsetjenesten kan brukes til, herunder oppfølging etter 
vanskelige/belastende hendelser. Det er nå valgt å samle all viktig informasjon i en perm som skal ligge 
lett tilgjengelig på personalrommet. Arbeidstilsynet anser dokumentasjonen som tilstrekkelig for å lukke 
dette pålegget.

Gi informasjonen videre til verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver 
gir en kopi av dette brevet til verneombudet.

Har dere behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no og 
www.regelhjelp.no. Dere kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dersom dere har spørsmål til 
saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2017/19611.
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Med hilsen
Arbeidstilsynet

Øyvind Arnegård
tilsynsleder
(sign.)

Anders Thorstad
seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Hovedverneombud 
Verneombud
RISØR KOMMUNE Att.: Avdeling for psykisk helse og rehabilitering , Postboks 158, Sirisvei 14, 4952 
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Innledning 
 
Avdeling psykisk helse i Risør kommune fikk etter tilsyn fra arbeidstilsynet 19.04. 2017 pålegg 
knyttet til forebygging av vold og trussel om vold. For utarbeidelse av denne rapporten ble det 
opprettet en arbeidsgruppe. Gruppen består av avdelingsleder Wenche Prebensen Juell, ansatt 
representant og fagansvarlig Trine Strand og verneombud ved avdelingen Hilde Skoglund. I 
tillegg har konsulent Gina Håbesland og konsulent Ståle Sjaavaag bidratt med innspill og 
utforming av rapporten. Det har vært møter i arbeidsgruppa hver fredag siden 01.09. 2017. 
Siste møte var fredag 24.11.2017. 
 
I kommunens verdidokument er det lagt vekt på verdiene likeverd, løsningsorientert, åpenhet og 
trygghet. Arbeidsgruppen har prøvd å implementere disse verdiene som en rød tråd underveis i 
prosessen.  
 
Det er viktig å presisere at de ansatte hele tiden har blitt orientert om hva arbeidsgruppen har 
jobbet med. Dette fordi arbeidsgruppen ønsket at ansatte skulle bidra inn i prosessen og skape et 
eierforhold til endringene som nå utarbeides i avdelingen knyttet til tema.   
 
Den 19.09.2017 ble det holdt et informasjonsmøte om rapporten fra arbeidstilsynet for de ansatte. 
De fikk også presentert og utdelt første utkast til grovmatrisen som arbeidsgruppa hadde 
utarbeidet. Ansatte satt to og to, diskuterte og kom med tilbakemeldinger og innspill. Frist for 
endelig tilbakemelding ble satt til 06.10.2017. Det kom inn gode innspill som arbeidsgruppen 
gikk gjennom og tok med i betraktning før grovmatrisen ble ferdigstilt.  
 
Alle ansatte var samlet på Lyngørporten til to fagdager, 19-20.10.2017. I den forbindelse jobbet 
avdelingen med inndeling av team for å bedre kontinuitet, oversikt og kollegastøtte. Samlingen 
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ble videre benyttet til å ta opp kommunens avvikssystem, QM+. Skademelding ble gjennomgått 
og de ansatte fikk en grundig repetisjon i bruk av QM+ spesifikt rettet mot vold og trussel om 
vold. Videre er det satt opp to nye opplæringssamlinger med ansatte i november 2017 for 
informasjon, opplæring og øvelse knyttet til forebygging og håndtering av vold og 
trusselsituasjoner.  
 
Det er blitt utarbeidet et flytskjema som tar utgangspunkt i at en uønsket hendelse oppstår hvor 
vold og trussel om vold skjer. Flytskjemaet viser gangen i arbeidet med en slik situasjon. Du går 
til venstre hvis det har vært utøvd trussel om vold eller vold, og du går til høyre dersom det er et 
avvik som ikke inneholder disse elementene. Dette er et viktig dokument å ta med videre i 
forbedringsarbeidet dersom nye hendelser skjer. Et levende dokument.  
Se vedlegg 1Flytskjema og vedlegg 1 Handlingsplan og tiltakskort(dersom alvorlige ulykker 
skjer) 
 
 
Videre gjennom arbeidsprosessen med pålegget er det blitt besluttet at avdelingen skal anvende 
Brøseth Violence Checklist, BVC, som et overordnet verktøy for risikovurderinger i hverdagen. 
BVC er et velkjent og godt brukt verktøy.  
 
Verneombud og ansattrepresentant sier det er behov for et konkret verktøy til å vurdere brukere 
ut fra. Risikovurdering og kartlegging frem til nå har blitt basert på individuell synsing og 
følelser. Det å ha konkrete faktorer å vurdere brukere opp mot, som er velkjent og likt for alle 
ansatte, vil være av stor nytteverdi i hverdagen. Det vil også være til hjelp når ansatte er i kontakt 
med fastlege, politi, LAR og lignende angående brukere. Ved å ta i bruk BVC vil avdelingen i 
mye større grad jobbe forebyggende mot vold og trussel om vold. Noen ansatte har anvendt BVC 
sporadisk, men nå er hovedmålet å innarbeide BVC systematisk blant alle medarbeiderne.  
 
Underveis i prosessen har bedriftshelsetjenesten Yrkeshelse Sør AS, hovedtillitsvalgte for NSF 
og Fagforbundet og Hovedvernombud blitt invitert til å delta på et arbeidsmøte 03.11.2017. Dette 
for involvering og for å gi arbeidsgruppen tilbakemelding på det nedlagte arbeidet så langt i 
prosessen. Hovedtillitsvalgte for NSF og  Fagforbundet og hovedvernombud møtte ikke, heller 
ikke NSF, men sistnevnte meldte forfall til møtet. Bedriftshelsetjenesten Yrkeshelse Sør AS var 
til stede. Vi fikk gode tilbakemeldinger på at vi var på ”rett vei”. De var veldig positive til bruk 
av BVC. Samtidig fikk vi konkrete tilbakemeldinger på hva vi kunne jobbe mer med.  
 

21.11.2017 ble det innkalt til personalmøte. Da stod gjennomgang av BVC, ferdigstilling av 
lokale sjekklister og presentasjon av ROS-analysene på agendaen. De ansatte hadde i forkant av 
møtet blitt utfordret til å lage de lokale sjekklistene; husregler nr. 14, brudd på husregler, turer og 
snekkerboden. Nærmere beskrivelse av agenda for møtet – se referanse til vedlegg under punkt 
3.1.  
 
 

1.0 Vold og trussel om vold – kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan  

1.1 Kartlegging og risikovurdering:  

Avdeling for psykisk helse i Risør kommune har besluttet å anvende risiko og sårbarhetsmetoden 
ROS-analyse fra QM+ i sitt arbeid med kartlegging og risikovurdering. ROS er et egnet verktøy 
for å komme i gang med å kartlegge vold og trussel om vold for å danne et bilde på risiko i 
avdelingen, i tillegg til å bruke det som et evalueringsverktøy. Videre kan verktøyet bidra til å 
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bevisstgjøre, samt synliggjøre risiko for ansatte. Kartleggingen og analysen ROS-metoden består 
av, bidrar til at avdelingen får et klarere bilde av risikoen slik at nødvendige tiltak og rutiner kan 
iverksettes for å etablere et akseptabelt risikonivå.  
 
Arbeidsgruppen har i samarbeid med de ansatte utarbeidet en grovmatrise for vold og trussel om 
vold ved avdelingen.  
Se vedlegg 2 - Grovmatrise 
 
Kommentar til grovmatrisen 
  
Under kartleggingen av avdelingen ble det avdekket seks hovedområder på situasjoner der vold 
og trusler om vold hyppigst oppstår. Hovedområdene står loddrett i grovmatrisen og er; 

 LAR-utdeling 
 Alenearbeid, 1 til 1 arbeid 
 Aktivitetssenteret nr. 14  
 Bygningen nr. 14 (utforming)  
 Bilkjøring med bruker  
 Gruppe/aktivitet utenfor nr. 14  

 
Hovedområdene er nøye vurdert og gjennomgått. De avdekker et bredt spekter av avdelingens 
arbeidshverdag. Vannrett i grovmatrisen er ulike tilstander nedskrevet. Her har vi tatt 
utgangspunkt i begrepene i BVC; Det er Forvirret, Irritabel, Støyende adferd, Verbale trusler, 
Fysiske trusler, Slag/spark etc. mot gjenstander, seksuell trakassering og ruspåvirket adferd. 
Disse tilstandene er skjematisk fremstilt i grovmatrisen ved bruk av X = tilstander som har 
betydning, mens O = tilstander som kan ha betydning for vold og trussel om vold på de 
overnevnte hovedområdene.  
 
Risikovurderingen av de avdekkede hendelsene er ført inn i kommunens avviks og HMS-system, 
QM+.  QM+ står for Quality Manager Plus og er et system hvor registrering av avvik og 
avviksbehandling og rapportering i kommunen blir dokumentert og behandlet. 
Neste steg i prosessen har vært å gå inn på hvert enkelt hovedområde i grovmatrisen og 
gjennomføre en ROS-analyse. I QM+ blir hver enkelt ROS-analyse til et produkt av 
sannsynlighet multiplisert med konsekvens. 
Se vedlegg 3 – ROS-analyser 
 
For å fortelle om sannsynlighet og konsekvens er tallskala fra 0-5 brukt. For sannsynlighet 
brukes skalaen slik 0 = ikke aktuelt, 1 = Mindre enn 1 hendelse hvert 50 år, 2 = Mellom 1 
hendelse hvert 10. år og en 1 gang hvert 50. år, 3 = Mellom 1 hendelse hvert år og en gang hvert 
10. år, 4 = Mer enn en gang hvert år, 5 = 1 hendelse eller mer per måned. For konsekvens brukes 
skalaen slik; 0 = ingen skade, 1 = ubetydelig påvirkning, 2 = kortvarig svikt, liten/ moderat 
skade, 3 = få men alvorlige personskader/ brudd på krav/ langvarig svikt i tjeneste/ omdømme 
kortvarig tapt/ alvorlige skader på miljøet, 4= svært stor skade/ opp til 5 døde og/eller opp til 20 
alvorlig skadde/ langvarig svikt i tjeneste/ omdømme langvarig tapt/ alvorlige og langvarige 
skader på miljøet 5= Katastrofalt. Svært alvorlig brudd på krav, mer enn 5 døde og/eller 20 
alvorlig skadde/ permanent bortfall av tjenesten / varig tapt omdømme.  
 
Vi har i vårt arbeid ikke hatt fokus på produktet (tallet) i ROS-analysen, men på tiltakene som 
kan få ned konsekvensen og sannsynligheten av at en gitt hendelse inntreffer. ROS-analysene vil 
allikevel kunne leses ut i en tabell som kan gi ledelsen et godt styringsverktøy. Det er viktig å 
understreke at dette er et dynamisk arbeid hvor endringer kan skje ettersom nye situasjoner 
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oppstår og på grunnlag av avvik som fremkommer i QM+. Dette løftet vi frem under møtet med 
bedriftshelsetjenesten Yrkes Helse Sør AS, og de var enige i vår avgjørelse på dette området.  
 
Det er valgt ikke å lage en ROS-analyse på gravide. Grunnen er at avdelingen allerede praktiserer 
individuell tilrettelegging for gravide arbeidstakere som er et ledelsesansvar. Individuelle hensyn 
tas fortløpende for å tilrettelegge og trygge den gravide. 
 
1.2 Oversikt over gjennomførte tiltak og/eller plan med frist for gjennomføring av tiltak:  
 
Under er det listet opp tiltak som allerede er iverksatt etter tilsynet i april 2017: 

 Det blir i større grad enn tidligere foretatt vurderinger i forkant av brukere og 
situasjoner.  

 Nøkkelhåndtering; det er kjøpt inn feste til nøkler som skal festes på ansatte slik at de 
alltid har en nøkkel og bruke dersom de skal gjennom låste dører.  

 Hoveddør inn til aktivitetssenteret har fått vri lås på innsiden, slik at ansatte kan låse 
døren fort om det skulle bli nødvendig hvis en uønsket situasjon oppstår. Hoveddøren 
på dagtid er kun åpen på bestemte tidspunkt.  

 

Oversikt over nye tiltak som skal iverksettes: 
  

Nye tiltak Kommentar Frist gjennomføring 

BVC  BVC som et overordnet verktøy i hverdagen. 
Bevisstgjøring og trening av personalet i BVC-
skjemaet i forkant av alle potensielle 
trusselsituasjoner.  

Er nylig satt i system.  
Opplæring foregår 

Personalalarm/ 
alarmknapp på 
nr.14   

Skal vurderes innkjøp av personalalarmsystem 
når innkjøp av nye trygghetsalarmer kommer i 
2018. Behov for alarmsystem vil også bli 
meldt inn som et avvik i vårt QM+ system 

QM+ november 2017 
InnkjøpVinter/våren 
2018  

Dører Det vil bli skrevet 2 avvik angående dører i 
vårt QM+ system slik at dette skal sikre enda 
flere rømningsveier for personalet. Sette inn ny 
dør pluss nytt kodesystem på dør inn til 
personalrom. 

QM+ November 2017 

Bemanning -   
nr. 14 og turer  

I åpningstider med mange brukere skal det 
være minst 2 ansatte til stede. Ved lunsj, 
middag og kveldsmat skal det alltid være 2 
ansatte.  
Når aktivitetsansvarlig er alene på senteret, 
skal det alltid være tilgjengelig personale på 
huset.  
Alltid minimum 2 ansatte med på turer.  

Vinter 2017  

Sjekklister/lokale 
rutiner  

Husregler og brudd på regler 
Bruk av Snekkerbod og opplæring snekkerbod 
Turer i regi av aktivitetssenteret nr.14  
Tegn og symptomer på  rusmisbruk/atferd 

01.12.2017  

 
Se Vedlegg  4 Se Avdelingens nye lokale rutiner.   
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Se Vedlegg 5 Sjekklister 
Se vedlegg 6 BVC brukerveiledning og ukesskjema  
Se Vedlegg 7 Tegn og symptomer på rusmisbruk og atferd 
 
1.3 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket: 
 
Både avdelingens representant fra verneombudet, Hilde Skoglund, og ansattrepresentant, Trine 
Strand, har vært en del av arbeidsgruppen som har møttes 1 gang per uke fra 01.09.2017. De har 
bidratt inn med sin kompetanse og arbeidserfaring spesielt ved utarbeidelse av kartlegging, 
risikovurdering, tiltak og plan. Samt lokale rutiner og sjekklister, opplæring og øvelser. Ved å ha 
dem med i arbeidsgruppen har de øvrige ansatte blitt representert inn i prosessen som det 
arbeides med. Dette medfører ansattmedvirkning, som er en viktig faktor inn i arbeidet som nå er 
blitt nedlagt og i det videre forebyggingsarbeidet rettet mot vold og trussel om vold ved 
avdelingen.   
 
2.0 Opplæring – arbeidsgiver  
 
Avdelingsleder Wenche Prebensen Juell har gjennomført HMS-kurs for ledere den 23.11.2017.  
 
Se Vedlegg nr. 8. Kursbevis  
 
3.0 Vold og trussel om vold – opplæring  
 
3.1 Skriftlig bekreftelse på at opplæring er gitt, at opplæring og øvelser gjentas og tilpasses 
vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig. 
 
Opplæring og øvelse med ansatte – Håndtering av fysisk vold og enkle grep og nødverge. Ble 
gjennomført ved avdelingen og i treningssalen 14.11. 2017.  
Se Vedlegg 9 Referat fra 14.11. 2017  
 
Informasjon og opplæring med ansatte 21.11.2017 
Se Vedlegg 10 Agenda fra personalmøte 21.11.2017  
 
Opplæring av sommervikarer brukt sommer 2017 og til vikarer – evalueres fortløpende 
Se vedlegg 11 
 
Endringer underveis vil skje dersom situasjoner oppstår og nye risikovurderinger må tas.  
Henviser til vedlegg nr. 1 
 

3.2 Oversikt over innholdet i opplæring og øvelse:  
 

Opplæring og øvelse ved avdelingen rettet mot vold og trussel om vold: 

Tema Ansvar Innhold/Mål  Mål-
gruppe 

Tidspunkt  

BVC  Fagutviklings-
sykepleier 

Bevisstgjøring og trening av 
personalet i BVC-skjemaet i 
forkant av alle potensielle 
trusselsituasjoner 

Alle ansatte 21.11.2017 

Oppfriskning 
Gerica og avviks-

Avdelingsleder og 
fagutviklings-

Kunne bruke QM+ 
avvikssystemet ift. vold og 

Alle ansatte  20.10.2017 
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melding sykepleiere trussel om vold.  Kunne 
dokumentere i Gerica.  

 

Håndtering av 
fysisk vold, enkle 
grep og nødverge 

Politi Undervisning fra politi 
deretter praktiske øvelser i 
gymsal 

Alle ansatte 14.11.2017  

HMS-rutiner 
Knyttet til vold og 
trussel om vold 

Avdelingsleder 
Fagutviklings-
sykepleier 

Bli kjent og bruke nye lokale 
rutiner og sjekklister  

Alle ansatte 21.11.2017 
 

Terapeutisk 
mestring av 
aggresjon (TMA) 

Avdelingsleder og 
Fagutviklings-
sykepleier  

Repetisjon av teori TMA -
Forebygging og håndtering av 
vold og trusselsituasjoner  

Alle ansatte På fagmøter.  

LAR Fagutviklings-
sykepleier  

Repetisjon og gjennomgang 
av lokal LAR-rutine 

Alle ansatte  Ved endringer i 
sentrale 
retnings-linjer.  

QUDOS- 
opplæring.  
E-læring 

Fagutviklings-
sykepleier  
Ansatte  

Kompetanseheving og 
oppdatering.  Bidrar til 
trygghet i vurderinger 

Alle ansatte Kontinuerlig 

Introduksjons-
kurs og sjekkliste 
for nyansatte og 
vikarer 

Avdelingsleder og 
fagutviklings-
sykepleier   

ROS-analyser, rutiner, Gerica, 
QM+. Bruke opplæringsskriv 
for sommervikar utarbeidet 
sommer 2017 m/justeringer 
Sikre at nyansatte og vikarer 
får god opplæring. 

Alle 
nyansatte 
og vikarer 

Kontinuerlig og 
når nye ansatte 
begynner.  

 
3.3 Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer fremtidig opplæring og øvelse: 
 
Det er valgt å sette opp et årshjul som viser avdelingens oversikt over repetisjon av opplæring og 
øvelse knyttet til vold og trussel om vold i året som kommer. Det er avdelingens fagmøter som 
vil bli brukt som arena til dette. Avdelingen har ukentlige fag/teammøter, samt morgenmøter. 
 
Årshjulet bidrar til struktur på hva ledelsen har satt opp for å sikre at den enkelte medarbeider får 
tilstrekkelig med kompetanse på området.   
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4.0 Vold og trussel om vold – informasjon 
  
4.1 Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver har sørget for at nødvendig informasjon er gitt:  
 
Avdelingsleder har gitt informasjon til alle ansatte om pålegget fra arbeidstilsynet, samtidig som 
de ansatte er blitt jevnlig informert og bidratt inn i arbeidsprosessen sammen med 
arbeidsgruppen. Det har kommet frem at det foreligger få avviksmeldinger ved Avdelingen 
psykisk helse. Dette har blitt tatt opp i plenum med de ansatte både på Lyngørporten den 19-
20.10.2017 og på personalmøtet den 21.11.2017. Terskelen for hva de ansatte skal tolerere i 
arbeidshverdagen må klargjøres, og det å skrive avviksmelding må ikke oppleves som et 
svakhetstegn. Det foreligger både et felles og et individuelt ansvar på at dokumentasjon på 
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hendelser som ikke er akseptabelt dokumenteres. Det handler om lojalitet blant de ansatte. Ved å 
sette av mye tid på gjennomgang av QM+, samt snakke sammen i personalgruppen om hvor 
terskelen for hva som er greit og ikke greit, håper ledelsen det vil bidra til bedre dokumentasjon 
av avvik. Som videre fører til at risikosituasjoner kan avdekkes og forebygges i større grad enn 
tidligere. Igjen må BVC nevnes. Som er overordnet verktøy, vil BVC bidra til mer systematisk 
evaluering av brukere og situasjoner.  
 

Alle ROS-analysene som arbeidsgruppen har utarbeidet vil bli tilgjengeliggjort i kommunens 
avviks og HMS-system QM+. Her ligger også lokale rutiner knyttet opp mot vold og trussel om 
vold som gjelder for avdelingen. Alle ansatte har tilgang til QM+. Videre, som et ledd i arbeidet 
med risikovurdering, vil avdelingen fra nå og i etterkant av hendelser gå igjennom den enkelte 
ROS-analyse som dekker hendelsen og eventuelt justere tiltak. Dette skal skje i samarbeid med 
verneombud, og flytskjema skal gjennomgås.  Henviser til punkt 3.1.  
 
Det er viktig å bruke de møteplassene avdelingen kjenner og benytter seg av i hverdagen til 
informasjonsdeling. Morgenmøter, fagmøter og team-møter vil være slike arenaer. Det har siden 
oktober skjedd en omorganisering i avdelingen knyttet opp mot de ansatte. De arbeider nå fordelt 
i tre team med fem til seks ansatte. Noen av morgenmøtene vil fremover bli erstattet av team-
møter. Avdelingsleder har stor tro på at en slik ordning vil føre til at informasjonsflyten lettere 
når ut blant de ansatte. På team-møter vil det være rom for å ta opp brukere og utfordringer. 
Samtidig er det viktig å understreke at den enkelte medarbeider har et ansvar om å tilegne seg 
informasjon som er gitt når han/hun av ulik årsak ikke kan være til stedet på personalmøte eller 
annet. Møtereferater må da leses.   
 
Det fremkom i rapporten fra arbeidstilsynet at de ansatte ønsket å vite mer om hvilke tjenester 
bedriftshelsetjenesten Yrkeshelse Sør AS kunne tilby, og i større grad anvende dem enn tidligere.  
 
BHT var til stede på arbeidsmøtet, 03.11.2017, og arbeidsgruppen fikk god dialog med dem. 
Bedriftshelsetjenesten ønsker å jobbe forebyggende, men de driver også med gjenoppretting av 
arbeidsmiljø. Etter en uønsket hendelse kan en gestaltveileder bidra inn med for eksempel 
veiledning og samtale med psykolog. De kan også kontaktes for veiledning, enten individuell- 
eller gruppetime når ansatte trenger hjelp til sortering av tanker i en relasjon med bruker. Dette 
tilbudet ble godt tatt imot av ansattrepresentant og avdelingsleder. Denne informasjonen ble 
videreformidlet på personalmøtet 21.11.2017. Presentasjonen som ble vist BHT ligger som 
vedlegg. 
Se vedlegg 12 – presentasjon Yrkeshelse sør AS 
 
Det er valgt å lage en perm som skal ligge lett tilgjengelig på personalrommet og som inneholder 
informasjon, lokale rutiner og sjekklister knyttet til vold og trussel om vold.  
 
Avslutning 
 
Arbeidet og prosessen arbeidsgruppa og ansatte har vært igjennom har vært lærerikt og nyttig. Vi 
har laget gode lokale verktøy som kan bidra til å minske risikoen for trussel om vold og vold mot 
ansatte ved avdelingen. Vi opplever at vi nå er bedre rustet til å møte og takle slike utfordringer.  
Dette gjelder spesielt det forebyggende arbeidet som vi gjør i forkant av møter med våre brukere.  
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Med hilsen 
 
 
Wenche Prebensen Juell     Per Christian Andersen 
avdelingsleder psykisk helse og rehabilitering   Enhetsleder omsorgsenheten 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
Vedlegg: 
1 Vedlegg 1 Flytskjema Vold og Trusler - rapport arbeidstilsynet november 2017 
2 Vedlegg 1 -Handlingsplan og tiltakskort ved alvorlige ulykker - fra BHT - tilpasset vår 

tjeneste 
3 Vedlegg 2 Grovmatrise  - rapport til arbeidstilsynet november 2017 
4 Vedlegg 3- risikovurdering - rapport arbeidstilsynet  november 2017 
5 Vedlegg 3 risikovurdering - rapport arbeidstilsynet november 2017 
6 Vedlegg 3 risikovurdering - rapport arbeidstilsynet november 2017 
7 Vedlegg 3 risikovurdering rapport arbeidstilsynet november 2017 
8 Vedlegg 3 risikovurdering,  rapport arbeidstilsynet november 2017 
9 Vedlegg 3 risikovurdering, rapport arbeidstilsynet november 2017 
10 Vedlegg 4 Lokale rutiner Avd for psyk helse og rehab - rapport arbeidstilsynet november 

2017 
11 Vedlegg 5- bruk av snekkerbod sjekkliste - nov 2017 - til rapport arbeidstilsynet 2017 
12 Vedlegg 5 -Snekkerbod opplæring - rapport arbeidstilsynet november 2017 
13 Vedlegg 5 Turer og gruppeaktiviteter utenfor nr.14-sjekkliste -rapport arbeidstilsynet 

november 2017 
14 Vedlegg 5-Husregler nr. 14 - brudd på husregler, til rapport arbeidstilsynet november 2017 
15 Vedlegg 6 -BVC brukerveiledning  - rapport arbeidstilsynet november 2017 
16 Vedlegg 6 -BVC Ukeskjema - rapport arbeidstilsynet november 2017 
17 Vedlegg 7-tegn og symptomer på bruk av rusmidler, november 2017 
18 Vedlegg 8-kursbevis  - HMS kurs for ledere nov. 2017. 
19 Vedlegg 9 -referat fra opplæring med politi - rapport arbeidstilsynet november 2017 
20 Vedlegg 10 - Informasjon og opplæring 21 november -  rapport til arbeidstilsynet november 

2017 
21 Vedlegg 11 - opplæring sommervikarer 
22 Vedlegg 12 - Presentasjon Yrkeshelse Sør med flere - rapport arbeidstilsynet november 

2017 
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DERES DATO DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER
ANDERS THORSTAD, TLF. 
90887170

POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR
Postboks 4720 Torgard post@arbeidstilsynet.no 73 19 97 00 974761211
7468 Trondheim INTERNETT
Norge www.arbeidstilsynet.no

RISØR KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 
Att.: Rådmannen 
Postboks 158
4952 RISØR

Orgnr 974616327

Tilsyn - RISØR KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Vi viser til tilsyn den 19.04.2017.

Vedtak om pålegg

I brev med varsel om pålegg av 23.06.2017 fikk dere frist til 01.09.2017 for å komme med 
kommentarer. Vi har mottatt kommentarer fra dere.

I brev datert 1.9.2017 fra Risør kommune, avdeling for psykisk helse og rehabilitering, får vi en 
oversikt over hvilke tiltak som skal gjennomføres fremover for å rette opp avvikene. 
Arbeidstilsynet får inntrykk at avdelingen allerede er godt på vei med å følge opp våre 
varslede pålegg. Det er positivt. Ellers registrerer vi ikke noen innspill/anmerkninger på de 
varslede pålegg. Arbeidstilsynet vedtar derfor pålegget som opprinnelig  varslet.

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljølovens § 18-6 til å gi pålegg og sette vilkår. Vi gir 
følgende pålegg:

Pålegg - Vold og trussel om vold - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan 

Arbeidsgiver må forbedre virksomhetens kartlegging og risikovurdering ved arbeidssituasjoner 
som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og trussel om vold.  På denne bakgrunn skal 
arbeidsgiver utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. Arbeidsgiver skal gjøre 
dette i samarbeid med verneombud/ansattes representant.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 Kopi av kartlegging og risikovurdering
 Oversikt over gjennomførte tiltak og/eller plan med frist for gjennomføring av tiltak
 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket
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Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c, forskrift om organisering, 
ledelse og medvirkning § 7-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og 
tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) §§ 23A-1 og 23A-4

Frist for gjennomføring: 01.12.2017

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal kartlegge forhold ved arbeidssituasjonen som kan medføre at arbeidstaker blir 
utsatt for vold og trussel om vold.  Ved planlegging, utforming og utførelse av arbeidet skal 
arbeidsgiver sørge for en vurdering av forhold som enkeltvis eller samlet kan innebære fare for å 
bli utsatt for vold og trussel om vold. På denne bakgrunn skal arbeidsgiver vurdere risiko, 
utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. Risikovurderingen skal gjentas 
regelmessig og dokumenteres i den form som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, 
aktivitet, risikoforhold og størrelse og oppbevares slik at opplysningene kan anvendes på et 
senere tidspunkt. Arbeidsgiver skal gjøre dette i samarbeid med arbeidstakerne og deres 
tillitsvalgte. Dette følger av arbeidsmiljøloven §§ 3-1 første og andre ledd bokstav c, jf. forskrift 
om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1 og forskrift om utførelse av arbeid §§ 23A-1 og 
23A-4.

Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til arbeidets organisering og tilrettelegging, hvor, når og 
i hvilke situasjoner arbeidstaker kan bli utsatt for vold og trussel om vold, alenearbeid, 
arbeidstidens plassering og organisering, bemanning, kompetanse, utforming av arbeidslokalene 
og tekniske løsninger, samt effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak. Oversikt over 
gjennomførte tiltak og/eller plan med frist for gjennomføring av tiltak.

Ved gjennomføring av tiltak skal det særlig tas hensyn til utforming og tilrettelegging av 
arbeidsplassen og arbeidet som utføres, systematisk vedlikehold av relevant arbeidsutstyr mv, for 
eksempel av alarmutstyr der dette brukes, muligheter for tilkalling av hjelp, bemanning, herunder 
bruk av alenearbeid.

Under tilsynet kom det frem at Risør kommune og de besøkte avdelinger i varierende grad har 
gjennomført skriftlige risikovurderinger, og at prosessene er mangelfull og/eller ikke godt nok 
satt i system. Risikovurderingene tilfredsstiller ikke de kravene som de nye 
forskriftsbestemmelsene setter til innholdet.

I tillegg til de momenter som skal være med i henhold til nye forskriftsbestemmelser merkes vi 
oss følgende momenter som spesielt relevante for avdeling Psykisk helse og rehabilitering, og 
som bør risikovurderes:

 arbedeidslokalenes utforming - problemstilling knyttet til dører
 nøkkelhåndtering
 arbeidsplan/bemanning

Arbeidstilsynets foreløpige vurdering er at det foreligger brudd på bestemmelsene om 
kartlegging, risikovurdering, tiltak og planer knyttet til vold og trussel om vold.
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Pålegg - Opplæring - arbeidsgiver 

Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 Kopi av kurs-/kompetansebevis eller bekreftelse på påmeldt kurs.

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-5

Frist for gjennomføring: 01.12.2017

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dette følger av 
arbeidsmiljøloven § 3-5.

Hensikten med plikten til opplæring er å tydeliggjøre at lederen i virksomheten skal ha kunnskap 
om grunnprinsippene i  systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten til opplæring 
gjelder den øverste lederen i virksomheten, og den er personlig. Loven stiller ikke krav om hvor 
omfattende opplæringen for arbeidsgiver skal være. Arbeidsgiver må kunne gjennomføre 
opplæringen på en måte som er tilpasset virksomheten og lederens arbeidssituasjon.

Under tilsynet kom det frem at avdelingsleder ikke har gjennomgått opplæring i helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid.

I det oppsummerende møtet ble vi orientert om at Risør kommune allerede er i prosess i forhold 
til å finne et passende HMS-kurs for avdelingsleder, men Arbeidstilsynet må få tilsendt 
bekreftelse på påmeldt kurs.

Pålegg - Vold og trussel om vold - opplæring 

Arbeidsgiver skal gi arbeidstakerne nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering 
av vold- og trusselsituasjoner, samt i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr, slik at arbeidstakerne så 
langt det er mulig, er beskyttet mot vold og trussel om vold. Opplæringen og øvelsen skal gjentas 
og tilpasses vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 Skriftlig bekreftelse på at opplæring og øvelse er gitt, at opplæring og øvelser gjentas og 
tilpasses vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.

 Oversikt over innholdet i opplæring og øvelse
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 Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer fremtidig opplæring og øvelse

Hjemmel: arbeidsmiljøloven §§ 3-2 første ledd bokstav a og 4-3 fjerde ledd, forskrift om 
organisering, ledelse og medvirkning § 8-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av 
arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 23A-2

Frist for gjennomføring: 01.12.2017

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være 
forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er 
nødvendig. Ved arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold skal 
det gis nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og 
trusselsituasjoner, samt bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr. Opplæring og øvelse skal gjentas når 
det er nødvendig og gis på et språk som arbeidstakerne forstår. Dette følger av arbeidsmiljøloven 
§§ 3-2 første ledd bokstav a, 4-3 fjerde ledd jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 
§ 8-1 og forskrift om utførelse av arbeid § 23A-2.

Under tilsynet kom det frem at arbeidsgiver har gitt opplæring og øvelse i forebygging og 
håndtering av vold- og trusselsituasjoner, men opplæringen er ikke gjentatt og satt tilstrekkelig i 
system.

Arbeidstilsynets vurdering er at kravene til gjentakelse og vedlikehold av opplæringen ikke er 
tilfredsstillende med tanke på risikobilde gjeldende vold og trusler ved avdelingen.

Pålegg - Vold og trussel om vold - informasjon 

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne og deres representanter har fått nødvendig 
informasjon om risikofaktorer knyttet til vold og trussel om vold, iverksatte tiltak og rutiner for å 
forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjoner og rutine for varsling og 
rapportering av vold og trussel om vold.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver har sørget for at nødvendig informasjon er gitt

Hjemmel: arbeidsmiljøloven §§ 3-2 første ledd bokstav a og 4-3 fjerde ledd, forskrift om 
organisering, ledelse og medvirkning § 9-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av 
arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 23A-3

Frist for gjennomføring: 01.12.2017

Begrunnelse:
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Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være 
forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er 
nødvendig. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne og deres representanter har fått 
nødvendig informasjon om risikofaktorer knyttet til vold og trussel om vold, iverksatte tiltak og 
rutiner for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjoner og rutine for varsling 
og rapportering av vold og trussel om vold. Arbeidsgiver skal sørge for løpende informasjon om 
risikofaktorer knyttet til arbeidet og hvordan disse kan unngås. Informasjon skal være utformet 
på en slik måte at den er forståelig for den enkelte arbeidstaker. Dette følger av arbeidsmiljøloven 
§§ 3-2 første ledd bokstav a, 4-3 fjerde ledd jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 
§ 9-1 og forskrift om utførelse av arbeid § 23A-3.

Tilsynet avdekket at rutinen for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjoner 
og/eller rutiner for varsling og rapportering av vold og trusler, ikke er tilstrekkelig kjent for de 
ansatte. Dette gjelder også kjennskapen til bruk av og bistand fra bedriftshelsetjenesten.

Arbeidstilsynet vurderer at den informasjonen som er gitt ikke er tilstrekkelig med hensyn 
til lovkrav og risikobilde ved avdelingen.

Hva skjer hvis dere ikke oppfyller pålegg innen fristen?

Hvis ikke pålegg er oppfylt innen fristen, kan vi ilegge dere tvangsmulkt, jf. arbeidsmiljøloven § 
18-7. Tvangsmulkt vil si at dere må betale et fastsatt beløp for hver dag eller hver uke fram til 
dere har oppfylt pålegget, eller at dere må betale et engangsbeløp. Vi kan også helt eller delvis 
stanse virksomhetens aktiviteter inntil dere har oppfylt pålegget, jf. arbeidsmiljøloven § 18-8.

Dere kan klage

Dere kan klage på vedtak jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar 
vedtaket. For nærmere informasjon om klageinstans, fremgangsmåte ved klage og retten til å se 
sakens dokumenter, se www.arbeidstilsynet.no/klage.

Hva må dere gjøre?

Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding for hvert enkelt punkt innen fristen. 
Tilbakemeldingen skal undertegnes av arbeidsgiver eller en stedfortreder. Tilbakemeldingen kan 
også undertegnes av verneombudet eller en representant for de ansatte.

Informasjon til verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven §§ 6-2 
sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Vi har sendt en egen kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis 
virksomheten ikke har verneombud, skal arbeidsgiveren gi kopien til representanten for de 
ansatte.
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Har dere behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no og 
www.regelhjelp.no. Dere kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dersom dere har 
spørsmål til saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2017/19611.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Øyvind Arnegård
tilsynsleder
(sign.)

Anders Thorstad
seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Verneombud
Hovedverneombud 
RISØR KOMMUNE Att.: Avdeling for psykisk helse og rehabilitering , Postboks 158, Sirisvei 
14, 4952 RISØR
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Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i 

Agder - Risør 

 

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

Barneverntjenesten Øst i Agder – Risør tilfredsstillende, og avslutter med dette saken. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Risør kontrollutvalg behandlet i sitt møte 4.5.2017 sak 10/17 Rapport forvaltningsrevisjon 

Barneverntjenesten Øst i Agder – Risør. Saken ble behandlet i Risør bystyre 24.5.2017 sak 48/17. 

Følgende vedtak ble fattet: 

 

Bystyret tar rapporten Barneverntjenesten Øst i Agder til orientering og ber rådmannen sammen med de 

øvrige rådmennene i Østre Agder: 

- Formalisere styringsgruppen og samarbeidsutvalgets funksjon og ansvar, for å skape en felles og 

tydelig rolleforståelse i og mellom de ulike organene 

- Gjøre grep for å skape en felles forståelse og tydeliggjøring blant alle kommunene av 

samarbeidsavtalens bestemmelse om ansvaret for internkontroll. 

 

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig plan for tiltak som settes i gang for å 

følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger i utvalgets septembermøte 2017. Senest i kontrollutvalgets 

første møte i 2018 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om hvordan vedtaket og 

rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette arbeidet har gitt. 

 

Til kontrollutvalgets møte 7.9.2017 sak 22/17 hadde rådmannen i vertskommunen Gjerstad utarbeidet en 

skriftlig rapport om hvilke tiltak som var iverksatt og planlagt iverksatt for å oppfylle bystyrets vedtak, og 

rådmann Trond Aslaksen orienterte om arbeidet. Kontrollutvalget fant at det var gjort mye godt arbeid i 

organisasjonen, og følgende vedtak ble fattet: 

 

Kontrollutvalget anser første rapportering etter forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i Agder å 

være tilfredsstillende. 

 

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

om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette arbeidet har gitt. 

 

Denne saken dreier seg om siste del av oppfølgingsarbeidet (del 2 av vedtaket). 
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Saksopplysninger: 
Forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i Agder ble gjennomført i samarbeid mellom alle 

deltakerkommunene i barnevernsamarbeidet.  

 

Rådmann Torill Neset i Gjerstad kommune har laget en skriftlig rapport via rådmannen i Risør til 

kontrollutvalget datert 26.1.2018, som beskriver hvilke tiltak som nå er gjennomført for å følge opp hvert 

enkelt punkt i bystyrets vedtak av 24.5.2017. I tillegg blir effekten av tiltakene vurdert opp mot 

revisjonens anbefalinger. Gjerstad kommune er vertskommune for Barneverntjenesten Øst i Agder. 

Revisjonens anbefalinger og bystyrets vedtak går derfor noe lenger for Gjerstad kommune enn for 

samarbeidskommunene (Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli). Det første strekpunktet rådmann Torill 

Neset henviser til i den skriftlige rapporten gjaldt dermed bare for Gjerstad kommune, mens de øvrige 

punktene er like for alle kommunene. 

 

Rådmann Trond Aslaksen vil orientere om arbeidet og resultatene av det i møtet. 

 

 

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

Barneverntjenesten Øst i Agder i form av revisjonens anbefalinger og kommunestyrets vedtak, er tatt 

seriøst og besvart på en måte som lover godt for det videre samarbeidet om barneverntjenesten. Det er 

jobbet systematisk for å gjøre dette samarbeidet til det det var tenkt å være når det gjelder de ytre rammer. 

Når det gjelder kvaliteten av de tjenestene som tjenesten utfører overfor innbyggerne, er dette planlagt 

som egen forvaltningsrevisjon senere. 

 

 

Vedlegg:  

Oppfølging etter forvaltningsrevisjon – Barneverntjenesten Øst i Agder – redegjørelse januar 2018 
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Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 15.03.2018 

 

 

 

   

 

 

Behandling av rapport fra selskapskontroll Lisand AS 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar rapporten Selskapskontroll Lisand AS til orientering og oversender den til bystyret 

med følgende forslag til vedtak: 

 

Bystyret tar rapporten Selskapskontroll Lisand AS til orientering og merker seg at revisjonen finner at 

formålet bak selskapet er opprettholdt og at den gjennomgåtte dokumentasjonen er i tråd med formelle 

føringer. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
I tråd med vedtatt Plan for selskapskontroll 2016-2019 bestilte Risør kontrollutvalg selskapskontroll i 

Lisand AS i sitt møte 4.5.2017 sak 11/17. Kontrollutvalget vedtok at prosjektet skulle bestilles sammen 

med de øvrige eierkommunene i Lisand AS – Gjerstad, Tvedestrand og Vegårshei. Prosjektet skulle 

gjennomføres som en utvidet selskapskontroll, som i tillegg til eierskapskontrollen skulle inneholde en 

gjennomgang av måloppnåelse og økonomi sett i forhold til kommunenes forutsetninger. 

 

Følgende problemstillinger ble vedtatt for selskapskontrollen: 

1. Er vedtektene i selskapet i samsvar med formålet og politiske vedtak? 

2. Er selskapets organisasjonsform hensiktsmessig i forhold til formålet? 

3. I hvilken grad driver selskapet i samsvar med gjeldende vedtekter, kommunale vedtak og andre 

føringer fra eierkommunene? 

4. Driver selskapet i samsvar med aktuelle lover og regler? 

5. Driver selskapet i tråd med eierkommunenes etiske retningslinjer? 

6. Har selskapet etablert et system og rutiner for å sikre at selskapet drives målrettet og effektivt? 

7. Hvilke rutiner gjelder for vurdering og godkjenning av selskapets aktiviteter/prosjekter eller 

endringer av disse? 

8. Blir selskapets aktiviteter, herunder styremøter og generalforsamling, rapportert i tråd med lover 

og regler? 

 

I denne saken skal rapporten fra selskapskontrollen i Lisand AS behandles. 

 

 

Saksopplysninger: 
Aust-Agder Revisjon IKS har gjennomført omfattende dokumentanalyse har i korte trekk gjort følgende 

vurderinger knyttet til de enkelte problemstillingene: 
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1. Vedtektene i selskapet er i samsvar med formålet og politiske vedtak. 

2. Selskapsformen (aksjeselskap) synes å være hensiktsmessig i forhold til formålet. 

3. Selskapet styres ut fra gjeldende vedtekter. Aksjeselskapsformen gjør at kommunale vedtak i seg 

selv ikke påvirker driften. Dette er kun mulig gjennom vedtak som påvirker eierrepresentanten 

når vedkommende representerer kommunen i generalforsamlingen. Det synes å være 

hensiktsmessig at det er ordfører som er eierrepresentant.  

4. Revisjonen har kun sett på driften i Lisand AS på et overordnet plan, og denne synes i all 

hovedsak å være i samsvar med gjeldende og aktuelle regler. 

5. Kommunen kan kun påvirke selskapets fokus på etikk gjennom generalforsamlingen. Selskapet 

har selv satt fokus på sine verdier og etikk på en måte som revisjonen finner positiv. Selskapet 

har likevel ikke fulgt føringer i eierskapsmeldingene fra Gjerstad og Risør kommuner om å følge 

KS’ anbefalinger om at selskapet bør utarbeide egne etiske retningslinjer. 

6. Styret følger opp formål og økonomi som er definert i vedtektene. Dette, ulike samarbeidsfora 

med NAV og selskapets strategiplan synes å sikre en målrettet og effektiv drift. 

7. Selskapets daglige drift gjennomføres av daglig leder og følges opp av eierkommunene gjennom 

representasjon i styret og generalforsamlingen, i tråd med aksjeloven. 

8. Selskapet rapporterer sine aktiviteter og prosjekter gjennom årsmeldingen, som legges frem for 

generalforsamlingen.  

 

Revisjonen konkluderer med at driften i selskapet synes å være i tråd med formålet. Revisjonen anser det 

for å være hensiktsmessig at eierkommunenes eierskapsinteresser sikres gjennom ordførers plass i 

generalforsamlingen. Revisjonen gir ingen konkrete anbefalinger om endringer. 

 

Lisand AS har hatt rapporten til gjennomgang av fakta, og har hatt rapporten i sin helhet til 

gjennomlesning, og har ikke hatt kommentarer til rapporten. Rådmennene i eierkommunene har også hatt 

rapporten til gjennomlesning, og deres kommentarer er lagt inn i rapporten. Samtlige rådmenn har hatt 

merknader til rapporten, annet enn at funnene har vært i tråd med deres oppfatninger om selskapet. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Revisjonen har ikke kommet med konkrete anbefalinger om endringer i Lisand AS og eierstyringen av 

selskapet. Sekretariatet merker seg likevel: 

- at vi ikke kan se at det fremkommer at eierrepresentantene får direkte føringer fra eget 

formannskap/bystyre/kommunestyre gjennom behandling der av saker som skal opp på 

generalforsamlingen 

- at revisjonen ikke finner at det er formelle rutiner for at årsmeldingen/informasjon om driften 

rapporteres tilbake til kommunestyret/bystyret, selv om dette forekommer. 

 

 

Vedlegg:  

Rapport selskapskontroll Lisand AS 
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1.0 Sammendrag  
Kommunene Risør, Vegårshei, Tvedestrand og Gjerstad eier sammen Lisand AS. 

Kontrollutvalgene i disse kommunene har bestilt en selskapskontroll av Lisand AS. Aust-

Agder Revisjon IKS gjennomfører en felles kontroll for de fire kontrollutvalgene.  

Selskapskontrollen skal påvise om kommunens forvaltning av sine eierinteresser fungerer 

tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets vedtak og forutsetninger og i henhold til aktuelt 

lovverk. 

Lisand AS være en tjenesteleverandør av arbeidsmarkedstiltak for mennesker som av ulike 

årsaker er falt ut av eller ikke kommet inn i det ordinære arbeidsmarkedet. 

For å være en attføringsbedrift med blant annet visse støtteordninger gjennom NAV, har 

stortinget satt som vilkår at slike selskaper skal organiseres som aksjeselskap. 

Eierkommunene vil ha begrenset myndighet i et slikt selskap, men vil kunne sikre seg med 

blant annet representanter i generalforsamlingen.  

Revisjonen finner at formålet bak selskapet er opprettholdt, og den gjennomgåtte 

dokumentasjonen i tråd med formelle føringer.  

 

2.0 Innledning 
Etter bestemmelser i kommunelov og forskrift om kontrollutvalg er ansvaret for 

selskapskontroll lagt til kontrollutvalget.  

Selskapskontroll består av en obligatorisk del som omfatter en eierskapskontroll og en valgfri 

del som omfatter forvaltningsrevisjon. En eierskapskontroll innebærer en kontroll med 

forvaltningen av eierinteresser i de aktuelle selskapene, herunder om den som utøver 

eierinteressen, gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. En 

selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon innebærer en systematisk vurdering av 

økonomi og måloppnåelse sett i forhold til kommunestyrets vedtak og forutsetninger.  

Aust-Agder Revisjon IKS har fått oppgaven med å gjennomføre selskapskontrollen.  

 

3.0 Prosjektets bakgrunn, formål, problemstillinger og metode 

3.1 Bakgrunn for selskapskontrollen  

Kontrollutvalgene i Risør, Vegårshei, Tvedestrand og Gjerstad har bestilt selskapskontroll av 

Lisand AS. Aust-Agder Revisjon IKS gjennomfører en felles kontroll for de fire 

kontrollutvalgene.  

Lisand AS eies av kommunene Risør, Gjerstad, Tvedestrand og Vegårshei, hvor kommunene 

eier 25% hver. Selskapet virkeområde er sysselsetting av mennesker som av forskjellige 

grunner ikke har kommet inn, eller falt ut av det ordinære arbeidsliv.   
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3.2 Formål med selskapskontrollen  

Selskapskontrollen skal påvise om kommunens forvaltning av sine eierinteresser fungerer 

tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets vedtak og forutsetninger og i henhold til aktuelt 

lovverk. Denne rapporten omfatter den obligatoriske eierskapskontrollen med elementer av 

forvaltningsrevisjon. Prosjektet skal kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresse, 

utøver myndigheten på den måten som er fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven og ivaretar 

kommunes interesser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger vedrørende 

forvaltningen av eierinteressene.  

 

I selskapskontrollen har revisjonen foretatt en vurdering av om eierstyringen i de fire 

eierkommunene er i samsvar med gjeldene regelverk og eiernes forventninger.  

 

Selskapskontrollen ble vedtatt gjennomført i de forskjellige kontrollutvalgene:  

 Kontrollutvalget i Risør kommune vedtok i møte 27.10.2016 sak 36/16 «plan for 

selskapskontroll1». Risør kontrollutvalg vedtok 4.5 2017 i sak 11/17 «plan for 

selskapskontroll Lisand AS».  

 Kontrollutvalget i Tvedestrand kommune vedtok i møte 10.11.2016 sak 32/16 «plan 

for selskapskontroll». Kontrollutvalget vedtok «plan for selskapskontroll Lisand AS» 

4.5.2017 sak 11/17.  

 Kontrollutvalget i Gjerstad kommune vedtok i møte 21.9.2016 sak 20/16 «plan for 

selskapskontroll». Kontrollutvalget vedtok «plan for selskapskontroll Lisand AS» 

24.5.2017 sak 12/17. 

 Kontrollutvalget i Vegårshei kommune vedtok i møte 22.9.2016 sak 19/16 «plan for 

selskapskontroll». Kontrollutvalget vedtok «plan for selskapskontroll Lisand AS» 

27.4.2017 sak 13/17.  

3.3 Sentrale bestemmelser  

Selskapskontroll er hjemlet i kommuneloven § 77 nr. 5 og nærmere omtalt i forskrift om 

kontrollutvalg kapittel 6, §§ 13-15.  

Iht. § 13 i kontrollutvalgsforskriften er kontrollutvalget pålagt minst en gang i valgperioden å 

utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. 

Selskapskontroll kan iht. kommunelovens § 80 gjennomføres i interkommunale selskaper og 

aksjeselskaper der en kommune alene eller sammen med andre kommuner eier alle 

andeler/aksjer.  

3.4 Problemstillinger 

I samsvar med veileder «Selskapskontroll fra A til Å» fra Norges kommunerevisorforbund vil 

revisjonen undersøke følgende problemstillinger:  

 

                                                           
1 Planen baseres på en overordnet analyse av kommunens sine eierskap ut ifra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med 

sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll i kommunen. 
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1) Er vedtektene i selskapet i samsvar med formålet og politiske vedtak? 

2) Er selskapets organisasjonsform hensiktsmessig i forhold til formålet? 

3) I hvilken grad driver selskapet i samsvar med gjeldende vedtekter, kommunale vedtak 

og andre føringer fra eierkommunene?  

4) Driver selskapet i samsvar med aktuelle lover og regler? 

5) Driver selskapet i samsvar med eierkommunenes etiske retningslinjer?  

6) Har selskapet etablert et system og rutiner for å sikre at selskapet drivers målrettet og 

effektivt?  

7) Hvilke rutiner gjelder for vurdering og godkjenning av selskapets aktiviteter/ 

prosjekter eller endringer av disse?  

8) Blir selskapets aktiviteter, herunder styremøter og generalforsamling, rapportert i tråd 

med lover og regler?  

 

For å få svar på problemstillingene i punkt 3.4 er det utarbeidet noen punkter som skal 

undersøkes nærmere.  

- Kartlegge kommunes intensjon med det enkelte selskapet (plan/strategi) 

- Kartlegge hvem som har opptrådt på kommunens vegne i styret, representantskap og 

på generalforsamlinger de siste 2 årene. Er det utarbeidet en egen instruks eller mandat 

for personer som opptrer på vegne av kommunen?  

- Undersøke hvorvidt det skjer noen rapportering i politiske organer om utviklingen av 

de selskaper kommunen har eierandeler i.  

- Kontrollere hvorvidt kommunen gjennom forvaltning av eierinteressene medvirker til 

at virksomhetene drives økonomisk forsvarlig og i henhold til kommunestyrets vedtak 

og forutsetninger for å delta.  

 

3.5 Metode 

Selskapskontrollen er gjennomført av jurist Camilla Eriksrud, med ansvarlig 

forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke. Kontrollen er gjennomført i perioden august 

2017 til januar 2018.  

I denne kontrollen har revisjonen innhentet data gjennom dokumentanalyse. Revisjonen har 

blant annet gått gjennom vedtak i de by/kommunestyret angående mål for eierskapet og 

eierstyring. Andre dokumenter som er gjennomgått er eierskapsmeldinger, vedtekter for 

selskapet, aksjonæravtale, protokoll fra generalforsamlinger og referat fra eiermøter. Fra 

selskapet har revisjonen fått årsrapporter, budsjett og regnskap, instrukser, retningslinjer. I 

tillegg har vi hatt tilgang til protokollene fra styremøtene i selskapet. Revisjonen har også 

utarbeidet et egenmeldingsskjema med diverse spørsmål om selskapet, som daglig leder ved 

Lisand AS har besvart.  

Rapporten vil ta for seg fakta om selskapet, hvordan eierne av selskapet styrer selskapet og 

utøvelse av virksomheten. Etter dette følger revisjonens vurderinger og anbefalinger.  

Lisand AS har hatt rapporten til en gjennomgang av fakta, og har også lest rapporten i sin 

helhet. Selskapet hadde da ingen kommentarer til rapporten. Rådmennene har fått rapporten 

til gjennomlesning, deres kommentarer følger i kapittel 7.   
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4.0 Lisand AS 

4.1 Innledende fakta om selskapet  

 

Navn Kommunens 

eierandel i % 

Omsetning Andre eiere 

 

Lisand Industrier AS 

 

 

25 % 

 

 
 

Gjerstad, 

Tvedestrand og 

Vegårshei 

kommuner 

(25% hver) 

Tall i 1000 

kroner 

2016 2015 

Omsetning 15 470 18 141 

Resultat 727 3 397 

Langsiktig 

gjeld 

14 369 15 000 

Egenkapital 10 928 10 794 

Antall ansatte 65 53 

 

Lisand Industrier AS ble opprettet i 1989 med en aksjekapital på 200.000,-  

Lisand AS har tilholdssted på Bergsmyr i Tvedestrand. Selskapet hadde i 2016 57 ansatte.  

Kommunene Risør, Tvedestrand, Gjerstad og Vegårshei eier aksjene i Lisand AS. I 

aksjeselskaper er generalforsamlingen den øverste myndigheten, og virksomheten reguleres 

av aksjelovens bestemmelser, Etter etablering av selskapet, kan kommunestyrets påvirkning 

og styring i prinsippet bare skje på selskapets generalforsamling gjennom den som utøver 

kommunens eierinteresse. Selskapets revisor er Kjell Johansen Revisjon ANS.  

4.2 Formålet med virksomheten  

Selskapets formål er å være en tjenesteleverandør av arbeidsmarkedstiltak for mennesker som 

av ulike årsaker er falt ut av eller ikke kommet inn i det ordinære arbeidsmarkedet. Bedriften 

skal dekke markedsbehovet innen nevnte områder. Bedriften skal tilby varig tilrettelagte 

tiltaksplasser (VTA), hvor det primært prioriteres mennesker med psykisk 

utviklingshemming, basert på behovet fra eierkommunene innenfor gitte rammer fra NAV. 

Selskapet skal herunder primært gi tilbud til personer som er hjemmehørende i Gjerstad, 

Risør, Tvedestrand og Vegårshei. 

Lisand AS er en bedrift med varig tilrettelagte arbeidsplasser, på linje med Durapart AS, men 

har i utgangspunktet en annen klientgruppe som målsetting. Bedriften ble i første rekke 
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etablert for at de deltakende kommuner kunne ha et dagtilbud til psykisk utviklingshemmede 

som kommunene hadde ansvar for.2 Selskapet har ikke økonomisk utbytte som mål og 

eventuelt overskudd skal brukes til å fremme selskapets formål.3 Det kan ikke gjøres noen 

form for kapitaluttak til eierne.4 Representasjon en i selskapet er politisk; ordførerne fra de 

fire eierkommunene møter ved generalforsamling. 

Formålet og målsettingen for virksomheten er beskrevet i selskapets vedtekter § 3: 

Selskapets formål er å være en tjenesteleverandør av arbeidsmarkedstiltak for mennesker 

som av ulike årsaker er falt ut av eller ikke kommet inn i det ordinære arbeidsmarkedet og 

skal dekke markedsbehovet innen nevnte området. 

Bedriften skal tilby varige tilrettelagte tiltaksplasser (VTA), hvor det primært prioriteres 

mennesker med psykisk utviklingshemming, basert på behovet fra våre eierkommuner 

innenfor gitte rammer fra NAV. Selskapet skal herunder primært gi tilbud til personer som 

er hjemmehørende i Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei. 

4.3 Organisering 

 

Styremedlemmer5 

 

                                                           
2 Fra Risør kommunes hjemmeside, eierskapsmelding 2016 
http://www.risor.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=4&FilId=3008 

3 Om virksomheten er skattepliktig, beror på en vurdering av type virksomhet. Dette er uavhengig eventuelt 
overskudd eller utbytte.  
4 Etter stifteleseloven er det ikke anledning til å utdele midler til oppretters nærstående. Eksempel på 
nærstående kan være kompetansefond.  
5 https://www.proff.no/roller/lisand-as 

Styre og roller: 

Ole Jørgen Olsen, styreleder. Tvedestrand.  

Aase Synnøve Hobbesland, nestleder. Risør.  

Kjersti Fossing, styremedlem. Vegårshei.  

Per Jørgen Eskeland, styremedlem. Gjerstad.  

Elinn Høyesen, ansattes representant.  

Varamedlemmer: 

May Britt Lunde, Steinar Gundersen, Ingunn Landberg Rønningen, Samuel 

Arnt Larsen, Maylinn Sandnes (ansattes representant).  
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Daglig leder er med på styremøter som referent, men har ikke stemmerett.6 

 

 

                                             Tiltaksarrangører 

 

 

Attføringsbedriftene og Vekstbedriftene er bransjeforeninger. Attføringsbedriftene er samlet 

under NHO Service og har over 100 bedrifter i hele Norge. Vekstbedriftene er samlet under 

ASVL; Arbeidssamvirkenes landsforening. ASVL er en arbeidsgiverforening for 

virksomheter som blant annet tilbyr varlig tilrettelagt arbeid (VTA) for personer med 

uførepensjon, og bistår arbeidssøkere til jobb i diverse bedrifter.7 

 

 

 

 

                                                           
6 Lisand.no/ansatte 
7 Lisand.no «presentasjon»  

NAV 

Godkjenner 

tiltaksarrangører

Arbeid og 
inkludering

Attføringsbedriftene

Durapart AS

Avigo AS

Setpro AS

ASVL

Vekstbedriftene

Lisand AS

ProFlex AS

Mølla Verksted AS
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Organisering av virksomheten 

 

 

Lisand AS er organisert med inndeling i to hovedområder – produksjon (primært VTA) og et 

kompetansesenter. Kompetansesenteret har ansvar for gjennomløpstiltakene, samt kurs og 

opplæring.  

En ansvarsmatrise knytter arbeidslederne (VTA) til et hovedansvar innen fagområder/kunder 

med back-up og delegert ansvar til andre arbeidsledere for sikkerhet og støtte. Det er også 

fordelt fagansvar for kvalitetssikring av gjennomstrømningstiltakene på kompetansesenteret, 

som beskrevet under. 8 

1. VTA- personal (med en arbeidsleder) 

Administrasjon/ innsøking og oppfølging/rapporter. Fag- og kvalitetsoppfølging i 

henhold til kravspesifikasjon/avtaler, rapportmaler og bransjestandard.  

VTA-produksjon (med en arbeidsleder) 

Produkter, leveringsfrister, ressurser og kvalitet på varer/tjenester.  

2. Leder Kompetansesenteret (med en arbeidsleder) 

Gjennomløpstiltak, samt kurs og opplæring. Personal- og budsjettansvar, fag- og 

kvalitetsansvar i henhold til kravspesifikasjon/avtaler, rapportmaler og 

bransjestandard, samarbeid med øvrige Vekst- og attføringsbedrifter i Aust-Agder, 

anbudsarbeid etc. I tillegg ligger også fagansvaret for tiltaket Avklaring.  

3. Fagansvar oppfølging (jobbveieleder)  

Fag og kvalitetsoppfølging i henhold til rapportmaler og bransjestandard.  

Veilednings og oppfølgingslosen (fagperson). Losen kan være bindeledd mellom 

NAV, helsetjenesten, andre instanser og arbeidsplassen der det er behov. Losen skal 

også være en veilede for veilederne i Nav og Lisand i forhold som omhandler psykisk 

helse/rus og arbeid. Stillingen er underlagt kompetansesenteret.  

4. Fagansvarlig APS (jobbveileder) 

Fag- og kvalitetsoppfølging i henhold til rapportmaler og bransjestandard vektlegges 

og gjeler alle involverte i tiltaket.  

                                                           
8 Lisand.no «presentasjon» 

Lisand AS

Administrasjon

Produksjon Kompetansesenteret
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Øvrige ansatte i organisasjonskartet fungerer som arbeidsledere (VTA/AFT) og veiledere 

innen gjennomstrømmingstiltakene, samt kurs og opplæring som inngår i bedriftens 

kompetansesenter.  

 

Tiltakene og tjenester innen attføring 

 

Lisand AS er en godkjent Equass sertifisert (kvalitetsstandard for velferdstjenester) 

tiltaksarrangør for de skjermende arbeidsrettede tiltak og de kommersielle tiltakene via 

offentlig anskaffelse – avklaring og oppfølging.9  

Avklaringstiltaket  

Systematisk kartlegging, vurdering av arbeidsevne, samt eventuelt ytterligere behov for 

bistand for å komme inn på arbeidsmarkedet eller beholde nåværende arbeid. Metoder vi 

anser som viktig inn i tiltaket er interessekartlegging og karriereveiledning. I tillegg bruker vi 

samtalemetodikk som LØFT (løsning fokusert tilnærming) og MI (motiverende intervju).  

Oppfølgingstiltaket  

Oppfølgingstiltaket skal gi den enkelte deltaker individuelt tilrettelagt oppfølgingsbistand som 

er nødvendig for å få eller beholde ordinært lønnet arbeid. Metodikken som i hovedsak brukes 

er femtrinnsmodellen i «Supported Employment», som videreføres fra AB-tiltaket; 

innledende samtale og samarbeidsavtale, yrkeskartlegging og karriereveiledning, finne 

passende jobb, samarbeid med arbeidsgiver og opplæring/trening på og/eller utenom 

arbeidsplassen.  

Det vektlegges i alle våre tiltak skreddersøm med store individuelle tilpasningsmuligheter sett 

i forhold til den enkeltes ferdighets- og mestringsnivå. Tiltaksdeltaker får for eksempel prøvd 

ut fin/grovmotorikk, utholdenhet, motta instrukser, arbeidstempo, selvstendighet, evnen til 

                                                           
9 Lisand.no 

- Varig tilrettelagt arbeid - VTA 38 plasser

- Arbeidsforberedende trening - AFT 24 plasser

- Avklaring og oppfølging ( 12 og 56 plasser)

- Arbeidsparken Risør - aktivitetsplikten 

- SMART (Personlig økonomikurs/veiledning

- Jobbklubb (AMO)/ bedrift

-FS - intro
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kvalitetsvurdering, problemløsning, kreativitet, orden, frammøte og sosial omgang med andre 

arbeidstakere gjennom tiltaksperioden.  

Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) 

- Arbeidstilbud til personer med varig nedsatt arbeidsevne  

- Må ha en uføreytelse som grunninntekt  

Varig tilrettelagt arbeid kan være aktuelt for de som har, eller i nær fremtid ventes å få 

innvilget uføretrygd og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging. Som deltaker i 

varig tilrettelagt arbeid er du arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og skal ha en 

arbeidskontrakt ved bedriften. Arbeidet skal bidra til å utvikle ressursene dine gjennom 

tilrettelagt arbeid, og til kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester.  

I følge årsberetning 2016 fremstår de nye produksjonslokalene på Grendstøl som svært 

funksjonelle med hensyn til universell utforming, alt på en flate og funksjonelle til våre 

produksjonsområder/produkter.  

Produksjonsavdelingen deles opp i et internt og et eksternt produksjonsmiljø. Den interne 

delen dreier seg om de interne produksjonene og deles opp som følger:  

- Mekanisk  

- Montering 

- Tekstil  

- Kantine/ frukt  

- Tre/ ballbinger 

- Hoppbakker 

- Vaktmestertjenester/ drift  

- Vedproduksjon/ salg  

- Gjenbruksbutikk  

 

Den eksterne arbeidsdelen av produksjonen dreier seg om samarbeidsavtaler med 

eksterne, arbeid med og i forskjellige nettverk, for eksempel Sørlandets 

teknologinettverk, Norges Skiforbund o.l.  

 

Arbeidsforberedende trening (AFT) 

Arbeidsforberedende trening er et tiltak som skal bidra til at flere kommer i arbeid gjennom 

en innledende fase med avklaring og arbeidsutprøving i skjermet miljø før utprøving og 

trening i ordinært arbeidsliv. Tiltaket skal også gi mulighet for å kombinere arbeidstrening og 

opplæring. Det er en målsetting at deltakerne får prøve seg i ordinært arbeidsliv så snart de er 

klare for det.  
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Fokusveileder rus/ psykiatri er en fagperson på området arbeid og psykisk helse/rus. 

Fokusveilederen vil kunne bla. Være et bindeledd mellom NAV, helsetjenesten, andre 

instanser og arbeidsplassen der det er behov.  

4.4 Økonomi  

Lisand AS holdt tidligere til i Fjærekleivene, men kjøpte i 2013 lokaler på Bergsmyr i 

Tvedestrand. Industrilokalet og en tilstøtende tilleggstomt på ca. 1,5 mål ble kjøpt for 

8.450.000 kroner. Nærhet til offentlig kommunikasjon ble ansett som sentralt i 

kjøpsprosessen, da mange av de sysselsatte er avhengig av dette. I tillegg var det et ønske å 

være nære noen av samarbeidspartnere Lisand AS har. Etter kjøpet ble bygget på Bergsmyr 

bygd om og tilpasset bedriftens virksomhet. Denne oppgraderingen kostet 11,5 millioner 

kroner. 10 

Aust-Agder Revisjon IKS har fått oversendt årsregnskap og årsberetning fra Lisand AS. 

Selskapet hadde i 2016 driftsinntekter på ca. 15,4 millioner kroner og driftskostnader på ca. 

14,7 millioner kroner. Dette ga et driftsresultat på 726 966 kroner. Driftsresultatet i 2015 var 

ca. 3,8 millioner kroner.  

I 2015 og 2016 var selskapets innskutte egenkapital på 200 000 kroner, fra 4 aksjer a kroner 

50000 kroner. Opptjent egenkapital var i 2016 10 728 301 kroner. Ved utgangen av 2016 var 

dermed selskapets egenkapital 10 928 301 kroner.   

Selskapet hadde i 2015 15 millioner i langsiktig gjeld. Denne var redusert til 14 369 251 

kroner i 2016. Den kortsiktige gjelden var på ca. 2 millioner. Etter dette var summen av 

egenkapital og gjeld i 2016 på ca 27 millioner.  

Selskapets hadde i 2016 salgsinntekter på ca. 6,7 millioner kroner.  

Av annen inntekt eller tilskudd får Lisand AS også statstilskudd på bakgrunn av VTA og 

arbeid med bistand. I tillegg får selskapet kommunalt driftstilskudd og transportrefusjon. I 

2016 utgjorde dette til sammen 8,7 millioner. Selskapet hadde i 2016 en omsetningsnedgang 

på 14,7%. Årsaken til nedgangen i omsetning er gevinsten ved salg av bygg, som tidligere er 

omtalt i økonomikapittelet.  

Lisand AS hadde i 2015 ca. 2,9 millioner fra gevinst av salg av sine gamle lokaler.  

I følge årsberetning fra 2016 har ikke selskapet et formål om å oppnå best mulig driftsresultat, 

men et fokus på fornuftig forretningsdrift og økonomi for å kunne utføre de tjenestene de skal. 

Årsberetningen betegner foretakets økonomiske stilling som akseptabel, men påpeker likevel 

utfordringer med uforutsigbare pensjonsutgifter, som ikke kan endres da det baseres på 

tidligere etablerte offentlig pensjonsordning.  

                                                           
10 Tvedestrandposten 6.11.2017 
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Etter styrets oppfatning er forutsetningene om fortsatt drift til stede.11 

 

5.0 Problemstillinger  
 

1) Er vedtektene i selskapet i samsvar med formålet og politiske vedtak?  

Formålet til Lisand AS er å sikre arbeidsinkludering og arbeidsmarkedstiltak av personer med 

utfordringer i arbeidslivet.  

Etter vedtektene vedtatt i generalforsamling 15.5.2017, er formålet til Lisand AS å være en 

tjenesteleverandør av arbeidsmarkedstiltak, og være en tilbyder av varige tilrettelagte 

tiltaksplasser.  

Vedtektenes § 3: Selskapets formål er å være en tjenesteleverandør av arbeidsmarkedstiltak 

for mennesker som av ulike årsaker er falt ut eller ikke kommet inn i det ordinære 

arbeidsmarkedet og skal dekke markedsbehovet innen nevnte områder.  

Bedriften skal tilby varig tilrettelagte tiltaksplasser (VTA), hvor det primært prioriteres 

mennesker med psykiske utviklingshemming, basert på behovet fra våre eierkommuner 

innenfor gitte rammer fra NAV. Selskapet skal herunder primært gi tilbud som er 

hjemmehørende i Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei. 

Vedtektenes § 6: «Virksomheten ved Lisand AS skal i hovedsak være finansiert gjennom 

gjeldende tilskuddssatser som følger de brukere Lisand til enhver tid har». Etter § 10 skal det 

ikke utdeles utbytte fra selskapet.12 

Vurdering:  

Etter vår vurdering har eierkommunene, gjennom vedtektsbestemt formål, fastsatt hva de 

ønsker å oppnå med selskapet. Hvordan dette skal gjennomføres, er i samsvar med gjeldende 

regler, lagt til styret.  

 

 

2) Er selskapets organisasjonsform hensiktsmessig i forhold til formålet?  

 

Motivene for valg av selskapsform er gjerne finansielle, effektiviseringshensyn, 

samfunnsøkonomisk, regionpolitisk eller politisk.  

                                                           
11 Lisand AS årsberetning 2016 
12 Om virksomheten er skattepliktig, beror på en vurdering av type virksomhet. Dette er uavhengig eventuelt 
overskudd eller utbytte. 
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Det kan være flere grunner til å velge aksjeselskap som selskapsform. I et aksjeselskap kan 

man skille ut næringsvirksomheten 

 

Organisering av selskap, med økende grad av selvstendighet: 

 

 

 

De såkalte «attføringsbedriftene» har et ansvar for å ivareta statens ansvar for mennesker med 

behov for spesiell tilrettelegging. Staten har blant annet satt som vilkår for å være 

tiltaksarrangør av skjermede tiltak (attføringsbedrifter og vekstbedrifter), at dette organiseres 

som et aksjeselskap.13 Dette har betydning for skatteforhold, og for å få visse fordeler 

gjennom NAV.  

Et aksjeselskap er et eget rettssubjekt med skatteplikt. Eierne i et aksjeselskap har ikke et 

personlig ansvar for selskapets forpliktelser. I et AS har eierne begrenset økonomisk risiko for 

selskapets økonomiske forpliktelser. I utgangspunktet har eierne kun risiko for 

aksjeinnskuddet innbetalt til selskapet.  

I et aksjeselskap har styret den overordnede ansvar for forvaltningen av selskapet, og eierne 

har myndighet gjennom generalforsamlingen.  

Formkravene i aksjelovgivningen har til hensikt å sikre at økonomi, ansvar og rettigheter 

tydelig er avtalt stifterne mellom, og samtidig gi kunder og leverandører tilfredsstillende 

sikkerhet.  

Vurdering:  

Ved organisering av Lisand som et aksjeselskap vil kommunene ha en klar ansvarsfordeling 

av en lovpålagt plikt, blant annet for den daglige drift. Dette sikrer at brukerne får et 

forutsigbart tilbud. Organisering som et aksjeselskap er samsvar med vilkårene fra staten, og 

synes å være tilfredsstillende med hensyn til det formål som selskapet er satt til å forvalte, 

samt den fleksibiliteten dette gir med tanke på fremtidige tilpasninger.  

3) I hvilken grad driver selskapet i samsvar med gjeldende vedtekter, kommunale 

vedtak og andre føringer dra eierkommunene?  

I egenmeldingsskjema fra Lisand AS beskriver daglig leder Lisand AS som en godkjent 

tiltaksarrangør av NAV Aust-Agder. Vedtekter, formål og politiske vedtak er knyttet opp mot 

                                                           
13 NOU 2012:6 

Kommune
Inter-

kommunalt 
samarbeid

IKS Samvirke AS Stiftelse
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dette. Eierkommunene har definert sine strategier via vedtektene og styreutøvelsen er tillagt 

generalforsamlingen.  

Vedtektene for Lisand AS er vedlagt rapporten. Disse omhandler blant annet selskapets 

formål, styresammensetting, regler for finansiering og utbytte, generalforsamling og eventuell 

oppløsning av selskapet. Aust-Agder Revisjon har på bakgrunn av forelagt og tilgjengelig 

dokumentasjon gjennomgått opprettholdelsen av disse reglene. Vedtektene henviser også til 

den enhver tid gjeldende aksjelovgivning. Dette vil være et gjennomgående tema i rapporten.  

Eierkommunenes eierskapsmeldinger  
Revisjonen har gjennomgått eierkommunenes eierskapsmeldinger, som inneholder 

informasjon og strategi om kommunens eierskapsinteresser:  

I Gjerstad kommunes eierskapsmelding fra 2016 er eierskapsmeldingskomiteens vurdering av 

Lisand AS følgende14:  

«Hovedformålet må fortsatt være å gi et godt arbeidsrettet tilbud til psykisk 

utviklingshemmede og ev. andre som kommunen har et ansvar for å få inn på et 

arbeidsmarked. Som Durapart, bør størrelsen på kommunal egenbetaling hele tiden være 

under vurdering».  

Eierskapsmeldingen fra Risør kommune 2016 inneholder ikke noe mer informasjon om 

Lisand AS utover en presentasjon av selskapet. Eierskapsmeldingen inneholder for øvrig blant 

annet KS anbefalinger om eierstyring, og Risør kommunes prinsipper for eierstyring.  

Eierskapsmeldingen fra Vegårshei kommune inneholder en presentasjon av Lisand AS, og 

informasjon om formålet, eierandel, representasjon og nøkkeltall fra regnskapet. I følge 

eierskapsmeldingen er den årlige kostnaden for kommunen et driftstilskudd basert på antall 

brukere i kommunen, med en stykkpris pr. person. Det informeres også om at kommunen har 

garantiansvar for Lisand AS. Rådmannen i Vegårshei la frem i årsmelding 2016 at kommunen 

hadde fått en styrking i en ny tiltaksplass ved Lisand.15 

Eierskapsmeldingen i Tvedestrand kommune fra 2013 inneholder en oversikt over 

nøkkelinformasjon om selskapet. Formål, eierandel, styrets sammensetning, årsverk, 

økonomiske nøkkeltall fra regnskapet og dato for generalforsamling. Hjemmesiden 

inneholder en oversikt over kommunale selskaper og samarbeider.  

                                                           
14 Rådmannen oppnevnte høsten 2015 en komite for å utarbeide en komite for å utarbeide en 
eierskapsmelding, jfr. Eierskapsmelding Gjerstad kommune 2016, behandlet i kommunestyret i 
Gjerstad PS 16/34 17.mars 2016.   
15 Rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020, årsbudsjett 2017. kommunestyret 8. november 

2016 Skjævestad og Kroken.  
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Eierkommunenes politiske behandlinger 
Per 1. januar 2017 ble det innført aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottagere. 

Sosialtjenesteloven § 20a regulerer plikten til å stille vilkår om aktivitet og adgangen til å 

stille andre vilkår for tildeling av økonomisk stønad for sosialtjenestemottakere under 30 år. 

Dette medfører at NAV ved utbetaling av stønad for mottakere under 30 år, må sørge for at 

mottakeren oppfyller visse vilkår. Aktivitetsplikten kan gjennomføres ved bruk av 

kommunale tiltak, statlige tiltak, tiltak i samarbeid med tiltaksleverandører, sosiale 

entreprenører, utdanningsinstitusjoner eller andre. Lisand AS kan være en sentral aktør i 

forbindelse med aktivitetsplikten. Selskapet kan gjennom sine tilbud sørge for at mulige 

mottakere av sosialstønad oppfyller aktivitetsplikten. Driftsutgiftene til dette kan helt eller 

delvis dekkes av staten gjennom kommunen.  

Bystyret i Risør kommune behandlet på våren 2016 bruken av eiendommen Prestegata 9 på 

bakgrunn av innføring av aktivitetsplikten. Rådmannen innstilte på at eiendommen skulle 

stilles kostnadsfritt til rådighet i en toårsperiode, til utvikling av ny kompetanse og nye 

arbeidsplasser.16 Bakgrunnen for saken ble forklart på følgende måte: På bakgrunn av krav til 

kommunen som har ansvar for aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk sosialhjelp. På sikt 

ønsker kommunen at samarbeidet med Lisand og andre ressurspersoner, gir mulighet for å 

etablere et eller flere verksteder for både arbeidsledige og innvandrere. Verkstedet kan utvides 

og tilpasses etter behov for tjenester og kompetanse hos både brukere og ressurspersoner.  

Det ble vedtatt at Prestegata 9 skulle bli tatt i bruk som: 

Fase 1: base for deltagerne som omfattes av aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk 

sosialhjelp i Risør. Dette skal være et samarbeid mellom Risør kommune ved NAV- kontoret 

og Lisand Industrier AS. Arbeidsoppgaver knyttet til at bygget skal ryddes og settes i stand vil 

inngå som en del av aktivitetsplikten.  

Fase 2. Arena til etablering av et eller flere verksteder i Risør, hvor både arbeidsledige og 

innvandrere kan få relevant arbeidspraksis og språkpraksis hvor denne kompetansen på sikt 

kan føre til at det skapes nye arbeidsplasser i kommunen.  

Lisand AS drifter, blant annet gjennom dette tiltaket, kommunens aktivitetsplikt.   

Revisjonen har gjennomgått bystyrevedtak for perioden september 2016 til oktober 2017, og 

Risør kommune har ikke behandlet noen politiske saker som angår Lisand AS direkte, med 

unntak av vedtak om kommunal garanti for Lisand AS 1. september 2016.17 Innstillingen fra 

formannskapet ble enstemmig vedtatt og vedtaket innebar at Risør kommune garanterte med 

selvskyldnergaranti for lån som Lisand AS tar opp til eiendommen Grandstølveien 16 i 

                                                           
16 Risør kommune, Bystyret sak 51/16 31.3.2016 og sak 70/16 14.4.2016.  
17 PS 133/16 (også nevnt i årsberetning og årsregnskap 2016). 
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Tvedestrand; maks 15 millioner18. Vedtaket var betinget av likelydende beslutninger i alle 

eierkommuner.  

Eierskapsmeldingen ble som tidligere nevnt, behandlet og vedtatt 27.10.2016.19 

I Risør kommunes regnskap 2016 er Lisand AS oppført under Note 5: Risør kommunes aksjer 

og andeler i eksterne selskap pr. 31.12.2016. Her kommer det frem at Lisand AS har en 

balanseverdi på 50 000,- og eierandelen til Risør kommune er 25%. Det er også her redegjort 

for kommunes hovedmotiv for de forskjellige eierinteresser. For Lisand AS gjelder det å 

samarbeide med andre kommuner om sysselsetting av utviklingshemmede.  

Tvedestrand kommune behandlet saken om kommunal lånegaranti for lån som Lisand AS tar 

opp ved kjøp av Grandstølveien 16 i sak PS 93/16 23. juni 2016.  Tvedestrand kommunes 

vedtak er identisk med vedtaket fra Risør kommune.  

Tvedestrand kommunestyre vedtok i sitt budsjett og økonomiplan 2017-2020 PS 155/16 13. 

desember 2016. Her kommer det frem at Lisand AS faller inn under videreføring av dagens 

drift, og dermed kun med konsekvensjusterende endringer. Her fikk Nav kommunal del økt 

tilskudd til Lisand AS og Durapart med 75.000,- kroner.  

Gjerstad kommune behandlet saken om kommunal garanti for Lisand AS kjøp av 

eiendommen i Grandstølveien i formannskapet i sak PS 16/55 7. juni 2016.  

Gjerstad kommunestyre fikk i  møte 21.9.2017 informasjon om Lisand AS i form av en 

brosjyre som ble utdelt i møtet.20  

I Vegårshei kommune ble saken om kommunal lånegaranti for Lisand AS behandlet av 

kommunestyret 21. juni 2016.  Vedtaket er likt som i de andre eierkommunene.21 

Vegårshei kommunestyre fikk under kommunestyret 31.1.2017 under «orienteringssaker» en 

orientering ved Lisand AS.22 I følge møteprotokollen ble orienteringen holdt av daglig leder, 

som informerte om selskapet, blant annet eierforhold og formål.  

Vegårshei kommunestyre avholdt sitt møte 20. juni 2017 i Lisand AS lokaler, med omvisning 

og informasjon om virksomheten.23  

Eierkommunenes representasjon 
Ordførerne i de respektive eierkommunene er representanter for sine kommuner inn i 

generalforsamlingen. Disse møter på Lisand AS sine generalforsamlinger og skal således 

følge opp kommunens eierskap. Eierskapet blir fulgt opp gjennom ordførers bestemmelsesrett 

                                                           
18 Med tillegg av 10% av til enhver tid gjeldene hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 
omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr. 3,75 millioner + 10%, totalt kr. 
4 125 000,-  
19 PS 172/16 
20 RS 17/53 (referansesak) 
21 PS 67/16 
22 PS 7/17 
23 PS 52/17 orienteringssak 
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i generalforsamling, og også gjennom rapportering tilbake i de respektive by/kommunestyrene 

eller formannskap. 24 I tillegg velger eierkommunene sine representanter som skal sitte i 

styret. Dette velges av formannskap eller by/kommunestyre.  

Vurdering:  

Lisand AS styres ut i fra de enhver tid gjeldende vedtekter. Da Lisand er et AS er det styret 

for selskapet som har myndighet over selskapet, og daglig leder gjennom styret er ansvarlig 

for den daglige driften. Eierkommunenes påvirkning vil være begrenset av de gjeldende 

reglene for denne selskapsformen. 

I sin rolle som eiere vil kommunen ha en interesse av oppfølging av selskapet. I revisjonens 

gjennomgang av kommunale dokumenter finner man at kommunene har varierende grad av 

informasjonsinnhenting fra Lisand AS. Politiske behandlinger som direkte angår Lisand AS 

foreligger i begrenset grad, og eierkommunene legger i liten grad opp til føringer for Lisand 

AS. Dette vil slik revisjonens ser det, være en naturlig følge av valg av selskapsformen på 

selskapet.  

Eierkommunenes ordførere sitter i generalforsamlingen i Lisand AS. Dette er etter revisjonens 

oppfatning hensiktsmessig for å sikre kommunens eierinteresser.    

 

4) Driver selskapet i samsvar med aktuelle lover og regler? 

Denne gjennomgangen vil være avgrenset til å se på lovbestemmelser og regler revisjonen 

finner som aktuelle sett opp mot hensikten bak selskapskontrollen. Selskapskontrollen har 

hovedfokus på overordnet drift og rapportering i Lisand AS. Dette vil ikke omfatte alle 

foreliggende regler.  

Revisjonen vil under denne problemstillingen se overordnet på om det er lagt til rette for at 

selskapet drives i henhold til vedtekter og generalforsamlingens vedtak.  

Etter aksjeloven skal selskapet holde ordinær generalforsamling hvor årsregnskap og 

årsberetning behandles. Dette innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår.  

I følge vedtektene § 7 skal ordinær generalforsamling i Lisand AS avholdes i henhold til 

gjeldende aksjelovgivning. Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:  

a. Årsmeldingen og fastsettelse av resultatregnskapet og balansen.  

b. Valg av styre.  

c. Saker vedrørende selskapets vedtekter.  

d. Fastsettelse av styregodtgjørelse.  

e. Andre saker som måtte være nevnt i innkallelsen.  

f. Andre saker som i henhold til lov hører under generalforsamlingen.  

                                                           
24 Eksempelvis ordførers orientering om Lisand AS i Vegårshei kommunes formannskap under sak PS 36/16 7. 
juni 2016.  



5/18 Behandling av rapport fra selskapskontroll Lisand AS - 17/05831-6 Behandling av rapport fra selskapskontroll Lisand AS : Rapport selskapskontroll Lisand AS

18 
 

Hver aksje gir en stemme når ikke annet følger av loven eller vedtektene, jfr aksjeloven § 5-3. 

Stemmevekt kan reguleres i selskapets vedtekter. Lisands vedtekter slår fast at aksjekapitalen 

er fordelt på 4 aksjer.  

Ved generalforsamling som møte, skal styreleder og daglig leder være tilstede, jfr. aksjeloven 

§ 5-4. I generalforsamlinger i Lisand AS møter daglig leder på generalforsamlinger som 

referent uten stemmerett.  

Styrets oppgaver og myndighet fremgår av aksjelovens kapittel 6. Styret forestår den 

overordnede forvaltningen av selskapet og skal påse at selskapet drives iht. formålet i 

vedtektene, generalforsamlingens vedtak og innenfor vedtatte budsjett. Styret skal dessuten 

sørge for miljø- og kostnadseffektiv drift, og for at bokføringen og formuesforvaltningen er 

gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal også føre tilsyn med den daglige ledelsen.  

Det avholdes ca. 5 styremøter hvert år, også i 2016 ble det avholdt 5 styremøter. Styret får i 

dissdrifte møtene orientering fra daglig leder mht. økonomisk og driftsmessig status, samt 

gjennomgang av strategi-/handlingsplan. Regnskap behandles årlig, årsberetning og 

årsregnskap for 2016 ble behandlet av styret 27. februar 2016.  

Medlemmene av styret og deres roller er registret i brønnøysundregisteret.  

I følge aksjeloven § 6-23 skal selskaper som har ansatte representert is styret, fastsette en 

styreinstruks som gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling. Instruksen skal 

blant annet inneholde regler om hvilke saker som skal styrebehandles, daglig leders plikter 

overfor styret, samt regler for innkalling og møtebehandling. Etter det revisjonen kjenner til, 

foreligger det ingen styreinstruks for selskapets styre. Dette ble også påpekt under 

selskapskontrollen gjennomført av revisjonen i 2010.   

Etter aksjeloven § 6-29 skal det føres protokoll over styrebehandlingen. Den skal minimum 

inneholde tid og sted, deltakerliste og behandlingsmåten og styrets beslutninger.  

Når det gjelder andre lover selskapet må forholde seg til, beskriver daglig leder at blant annet 

reglene om offentlig anskaffelse, offentlighetsloven og helse, miljø og sikkerhet, blir ivaretatt 

gjennom kvalitetssystemet Equass.  

Revisjonen har fått oversendt «Equass doplom 2017» fra Lisand AS. Equass Assurance er et 

europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og 

sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av 

tjenestene overfor brukerne og andre samarbeidspartnere. Equass Assurance legger til grunn 

at sertifiserte leverandører av velferdstjenester skal drive virksomheten i tråd med 10 

overordnede prinsipper. Det stilles 50 overordnede krav til virksomheter som ønsker å 

sertifisere seg. Equass Norge AS gjennomfører videre en revisjon av bedriften hvor en 

sjekkliste skal avklare om virksomheten drives i tråd med de overordnede krav. 25 

                                                           
25 Fra Equass Norge AS hjemmeside, equass.no  
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Sertifikatet Lisand AS har fått tildelt omfatter oppfølging, arbeidsforberedende trening, AMO 

(arbeidsmarkedsrettet trening) og VTA (Varig tilrettelagt arbeid). Sertifiseringen gjelder fra 2. 

juli 2017 og er gyldig i to år. Lisand AS har også tidligere fått denne sertifiseringen.  

Sertifiseringen innebærer at selskapet må oppfylle en rekke krav når det gjelder internkontroll, 

blant annet avvikshåndtering og evaluering av styrets arbeid.  

I egenmeldingsskjema fra Lisand AS skriver daglig leder at styret ikke er kjent med at det er 

begått irregulære eller straffbare handlinger knyttet til selskapet.  

Vurdering: 

Revisjonen har i sitt arbeid med denne selskapskontrollen, kun sett på driften i Lisand AS på 

et overordnet plan. Dokumentasjonen gjennomgått av revisjonen er i all hovedsak i samsvar 

med gjeldende og aktuelle regler.  

Revisjonen anser det som positivt at Lisand AS har sertifisering gjennom Equass, som er et 

kvalitetssikringssystem.  

Revisjonen anbefaler at styret i Lisand AS ser på muligheten for å utarbeide en styreinstruks i 

henhold til aksjeloven § 6-23.  

 

5) Driver selskapet i samsvar med eierkommunenes etiske retningslinjer?  

 

KS har i sin anbefalinger for eierstyring en egen anbefaling om utarbeidelse av etiske 

retningslinjer. I dette ligger at eier bør påse at selskapsstyrene utarbeider, og jevnlig reviderer, 

etiske retningslinjer for selskapsdriften:  

«Etikk er en viktig del av de vurderinger som gjøres i forbindelse med det å drive et selskap, 

fordi de etiske holdningene legger grunnlaget for hvordan man faktisk handler. Etiske 

retningslinjer bør derfor utarbeides i det enkelte selskap. Retningslinjene bør diskuteres og 

eventuelt revideres årlig».26 

I følge informasjon fra daglig leder når det gjelder målformuleringer og etiske retningslinjer, 

forholder styret seg til den strategiplanen som foreligger. Strategiplanen ligger blant annet til 

grunn for bedriftens kommunikasjonsplattform. I følge kommunikasjonsplattformen er 

kjerneverdiene i Lisand AS «Arbeidsglede, respekt, løsningsfokus og åpenhet». 

Kommunikasjonsplattformen slår fast at kulturen i bedriften skapes og utvikles av menneskene 

på bakgrunn av faglige og personlige verdier, holdninger normer og religion. 

Bedriftskulturen blir en rettesnor for all atferd. 

I følge kommunikasjonsplattformen er ønsket for selskapet at Lisand AS skal fremstå som en 

seriøs tiltaksarrangør med sterkt fokus og etisk integritet på deres kjernevirksomhet, som er 

                                                           
26 KS Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll, anbefaling 19.  
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mennesket. Daglig leder opplyser også om at selskapet har egne etiske retningslinjer som er 

utarbeidet i forbindelse med sertifiseringsprogrammet Equass.  

Risør kommunes eierskapsmelding inneholder en anbefaling om utarbeidelse om etiske 

retningslinjer hos bedrifter hvor kommunen har eierskapsinteresser.27 Anbefalingen i 

eierskapsmeldingen er «Eier bør påse at selskapsstyrene utarbeider, og jevnlig vurderer, etiske 

retningslinjer for selskapsdriften». I anbefaling 21 fastsettes kommunestyrets tilsyn- og 

kontrollansvar for at blant annet etiske hensyn ivaretas. Et av eierskapsprinsippene for 

kommunen er «Det er et mål at alle eierskap og samarbeid som kommunen er representert i 

drives på en samfunnsnyttig, etisk og miljøbevisst måte. Det pålegger kommunens 

representant i de ulike selskap å arbeide for at disse hensynene så langt som mulig bli 

ivaretatt».  

I Gjerstad kommunes eierskapskontroll står det om tilsyn og kontroll at kommunestyret har et 

tilsyns- og kontrollansvar for å sikre at regelverk og etiske hensyn ivaretas. Kontrollen skal 

utføres gjennom revisjon, og gjelder også når virksomheten er skilt ut i egne selskaper. 

Kommunens eierskapsmelding inneholder også anbefalingen fra KS om utarbeidelse av etiske 

retningslinjer i selskapsstyrene.   

Tvedestrand kommunes «etiske retningslinjer og varslingsrutiner»28 inneholder en målsetting 

om redelighet, ærlighet og åpenhet i kommunens virksomhet. Etter denne følger Tvedestrand 

kommune KS sin veileder knyttet til gode varslingsrutiner i kommuner og fylkeskommuner.  

De etiske retningslinjene for Vegårshei kommune er ifølge dokumentet opprettet på bakgrunn 

av kommuneloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven og arbeidsmiljøloven. Formålet og 

virkeområdet er en åpenhet omkring kommunens virksomhet, hvor lojalitet, redelighet og 

ærlighet er blant de viktige verdiene som kommunen bygger sitt arbeid på.29 Vegårshei 

kommune har utarbeidet en etikkplakat30, hvor de etiske kjerneverdien i kommunen er:  

 Gjensidig tillit og respekt  

 Ansvar  

 Dialog 

 Kunnskap 

 Trivsel og glede 

Vurdering:  

Eierkommunene har ikke utarbeidet en egen strategi for etiske retningslinjer for selskapet, da 

det i et aksjeselskap er generalforsamlingen som har ansvaret for styringen av selskapet. 

Selskapet har satt fokus på sine verdier og etiske retningslinjer gjennom sin 

                                                           
27 Risør kommune eierskapsmelding 2016. Eierskapsprinsippene for kommunen videreført fra tidligere 
eierskapsmelding.  
28 Vedtatt av Tvedestrand kommunestyre 29. april 2008, gjeldende fra 1. mai 2008.  
29 «Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Vegårshei kommune» vedtatt av kommunestyret 22.4.2008 
og 13.10.2015.  
30 Ibid 
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kommunikasjonsplattform og sitt sertifiseringsprogram. Revisjonen finner et slikt fokus 

positivt.  

Kjerneverdiene som ligger til grunn hos eierkommunene, finner man igjen hos Lisand AS, 

særlig gjelder dette prinsippene om åpenhet og respekt.  

Eierkommunene Tvedestrand og Vegårshei har ingen spesifikke retningslinjer for etikk i sine 

selskaper. Gjerstad og Risør kommune har det i sine eierskapsmeldinger inkludert 

anbefalingen fra KS om at selskapene bør utarbeide etiske retningslinjer. Dette er ikke fulgt 

opp i Lisand AS.  

 

6) Har selskapet etablert et system og rutiner for å sikre at selskapet drivers 

målrettet og effektivt?  

 

Formålet til Lisand AS er å være en tjenesteleverandør av arbeidsmarkedstiltak for mennesker 

som av ulike årsaker er falt ut av eller ikke kommet inn i det ordinære arbeidsmarkedet og 

skal dekke markedsbehovet for nevnte området. Samtidig skal det ikke tas ut utbytte av 

selskapet. Dette er slått fast i selskapets vedtekter. 

Selskapets aktiviteter og prosjekter blir rapportert til eierkommunene i årsmeldingen, gjennom 

daglig leder og styreleder.  

I følge informasjonen revisjonen har fått tilsendt fra Lisand AS skal styret i sitt arbeid 

forholde seg til en strategiplan. Det utarbeides strategiplan for treårs perioder, den siste var 

gjeldende for 2015-2017. En ny strategiplan er nå under arbeid.  

Lisand AS bruker et eksternt regnskapsbyrå i sin økonomistyring, som innebærer blant annet 

tiltaksregulerende innteksts- og kostnadsføringer (prosjektregnskap). Revisjonen får opplyst at 

det ikke er gjort merknader i revisjonsberetningen, og at det ikke er sendt nummerert brev fra 

revisor. 31 

I følge vedtektene skal Lisand AS i hovedsak være finansiert gjennom gjeldende 

tilskuddssatser som følger de brukerne Lisand AS til enhver tid har. Utgangspunktet for 

tiltakene er kravspesifikasjonene på tiltakene fra NAV, blant annet gjelder dette antall 

ordinært ansatte.  

En forutsetning for at selskapet skal kunne tilby det som eierkommunene har bestemt, er en 

drift og en økonomi som er bærekraftig. I følge årsberetningen er resultatutviklingen og 

foretakets stilling akseptabel. Det blir allikevel pekt på selskapets utfordring med 

uforutsigbare og høye pensjonskostnadene som kommer på bakgrunn av en tidligere etablert 

offentlig tjenestepensjonsordning.  

                                                           
31 I løpet av de siste fem årene 
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Selskapet har siden 2012 hatt samarbeidsmøter med NAV og eierkommunene. Her er blant 

annet ansatte ved Lisand AS og enhetsledere fra kommunene, og NAV-ledere i kommunene 

(ved behov). I disse møtene skal de involverte drive informasjonsutveksling, og samtidig 

gjennomgå brukerbehov i selskapet. Her diskuteres hver enkelt bruker på varig tilrettelagt 

arbeid, samt en gjennomgang av brukersøknader til selskapet.  

Selskapet har også møter med NAV fylke, i gjennomsnitt to ganger i året. Her blir resultater 

og gjennomført tiltaksarbeid presentert. Kompetansesenterets ved bedriften har også 

utarbeidet en møteplan med hvert enkelt NAV kontor tjenesteområdet Øst (eierkommunene). 

Tilstede på disse møtene er veiledere ved Lisand AS og saksbehandlere på kontorene til NAV 

lokalt. På disse møtene er tema hovedsakelig brukere av gjennomstrømningstiltakene, som 

oppfølging, avklaring og skjermet arbeidspraksis.  

Aust-Agder Revisjon får også opplyst av daglig leder at evaluering av styrets arbeid gjøres 

gjennom generalforsamlingen, i tillegg gjennom kvalitetssystemet Equass. Oppfølging av 

daglig leder gjøres ved løpende samtaler med styreleder, medarbeidersamtale og 

evalueringsmøte med styret på siste styremøte i kalenderåret.  

Vurdering:  

Selskapet har formål og økonomi klart definert i sine vedtekter, noe som følges opp i 

styremøter. Dette sikrer at selskapet drives i samsvar med vedtektene. Samarbeidsmøtene med 

NAV, i flere forskjellige forum, sikrer at brukerne av selskapet får de ressursene de har behov 

for, og at de som har behov for de tjenestene selskapet kan tilby, får dette. Revisjonen mener 

at selskapet blant annet gjennom disse samarbeidsmøtene, sammen med en strategiplan, sikrer 

en målrettet og effektiv drift. Årsmeldingen sikrer informasjon om selskapets drift til 

eierkommunene.  

 

7) Hvilke rutiner gjelder for vurdering og godkjenning av selskapets aktiviteter/ 

prosjekter eller endringer av disse?  

 

Lisand AS drives av styret gjennom generalforsamlingen. Denne ansvarsfordelingen er 

fastsatt i aksjeloven og gjengitt blant annet i vedtektene. Styret i selskapet må blant annet 

forholde seg til den utarbeidede strategiplanen og andre dokumenter, som 

kommunikasjonsplattformen. Eierkommunene følger opp selskapet ved å være representert i 

generalforsamling og styre.  

Vurdering:  

Selskapets daglige drift gjøres av daglig leder gjennom styret og generalforsamling, dette i 

tråd med aksjeloven.  
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8) Blir selskapets aktiviteter, herunder styremøter og generalforsamling, rapportert 

i tråd med lover og regler?  

 

Etter aksjelovens bestemmelser skal styret i et aksjeselskap bestemme hvordan rapportering til 

eiere skal gjennomføres. Meldinger mv. til aksjeeierne skal etter loven gis på en betryggende 

og hensiktsmessig måte. I følge informasjon Aust-Agder Revisjon IKS får fra daglig leder i 

Lisand AS, er rutinen for rapportering av selskapets aktiviteter og prosjekter, årsmeldingen 

som legges frem for generalforsamlingen. Revisor fremlegger årsregnskap. Aust-Agder 

Revisjon IKS har fått tilsendt aktuell dokumentasjon fra selskapet.  

Når det gjelder rapportering tilbake, eller innad i kommunen, har ingen av eierkommunene 

noen formell rutine på dette. Det finnes heller ingen rapportering på selskaper, herunder 

Lisand AS i de respektive kommuners årsmeldinger. Gjerstad kommune har i sin årsmelding 

nevnt Lisand under sin oversikt over politiske behandlinger, dette gjaldt avsluttet sak om 

kommunal lånegaranti til Lisand AS.  

Revisjonen finner i sin gjennomgang av politiske behandlinger det siste året, et eksempel på 

en politisk sak med orientering fra ordfører angående Lisand AS. Dette var i Vegårshei 

kommunes formannskap under sak PS 36/16 7. juni 2016. 

Vurdering:  

Det finnes ingen formell rutine for rapportering tilbake til eierkommunene. Informasjon om 

drift og pågående prosjekter og lignende får kommunen gjennom ordfører som representant i 

generalforsamlingen. Revisjonen anser dette som i henhold til lovkravene. Om kommunen 

anser rapporteringen som begrenset, må dette tas opp politisk via ordfører.  

 

6.0 Konklusjon, avslutning, anbefaling, vurdering 
Lisand AS har som formål å iverksette tiltak overfor personer som av ulike grunner står helt 

eller delvis utenfor det regulære arbeidsliv. Revisjonen vurderer at det driften i selskapet er i 

tråd med formålet; blant annet sikres dette gjennom tett samarbeid med NAV på regionnivå 

og kommunalt nivå, i tillegg til Equass sertifiseringsprogram.  

Da Lisand er et aksjeselskap, vil myndigheten inn i selskapet for eierkommunene være 

begrenset av blant annet lov om aksjeselskap. Eierkommunenes eierskapsinteresser skal være 

sikret gjennom ordførers plass i generalforsamlingen. Revisjonen anser dette som 

hensiktsmessig.  
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7.0 Rådmannens kommentar  
Revisjonen har innhentet høringsuttalelser fra rådmennene i eierkommunene. 

Høringsuttalelsene ble levert revisjonen desember 2017 og januar 2018.  

 

Vegårshei kommune  

Jeg har ingen merknader til rapporten 

Ole Petter Skjævestad 

Rådmann 

Vegårshei kommune 

 

Tvedestrand kommune  

Jeg har sett gjennom rapporten og har ikke kommentarer til det som er anført.  Jeg oppfatter at 

funnene er i  godt samsvar med undertegnedes oppfatninger/opplevelser av selskapet.  

Mvh 

Jarle Bjørn Hanken 

Rådmann Tvedestrand kommune 

 

Risør kommune 

Tilbakemelding fra Risør kommune på foreløpig rapport: Selskapskontroll av Lisand 

AS. 

Jeg har lest rapporten med interesse og kan i stor grad støtte meg til revisjonens 

kommentarer og vurderinger. Jeg oppfatter Lisand A/S som et veldrevet selskap som 

tilfredsstiller selskapets formål og intensjon og våre forventninger som eier og bruker av 

selskapet. Jeg oppfatter at vi har en god og åpen dialog med selskapets ledelse og at vi har 

sammenfallende ønsker og intensjoner om en fremtidig styrking og videreutvikling av 

selskapet. Ut over dette har jeg ingen ytterligere kommentarer eller merknader til rapporten. 

Med vennlig hilsen  

Trond Aslaksen 

Rådmann 
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Gjerstad kommune  

Jeg har ingen merknader til foreløpig rapport om selskapskontroll av Lisand AS. 

  

Med vennlig hilsen 

Torill Neset 

Rådmann 
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Arkivsak-dok. 18/03944-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 15.03.2018 

 

 

 

   

 

 

Årsmelding 2017 Risør kontrollutvalg 

 

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

oversendes bystyret med følgende innstilling til vedtak: 

 

Bystyret tar Årsmelding 2017 Risør kontrollutvalg til orientering og anser den for å gi en tilfredsstillende 

oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2017. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget skal informere bystyret om resultatet av sitt arbeid, jf. kommuneloven § 77 punkt 6. 

Dette gjøres bl.a. gjennom å legge frem årsmelding for aktiviteten i kontrollutvalget. Utkast til årsmelding 

for 2017 er utarbeidet av sekretariatet og ligger ved saken. Godkjent versjon oversendes bystyret til 

orientering. 

 

 

Vedlegg:  

Årsmelding 2017 Risør kontrollutvalg 
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RisørRisørRisørRisør    kommunekommunekommunekommune    

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollutvalget 
 

 

 

 

 

Årsmelding for 2017 
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1. Kontrollutvalget i Risør kommune 
Kontrollutvalget har i 2017 hatt følgende medlemmer og varamedlemmer valgt av bystyret: 
 

       Medlemmer: 

 Per Anders Østerholt (H), leder 

 Rune Hansen (Mdg), nestleder 

 Anlaug Stenersen (V), medlem 

 Randi Gunsteinsen (Ap), medlem 

 Per Søderlind (H), medlem 

 Varamedlemmer 

 Ap/KrF/Mdg/Sp 

 Varamedlemmer 

 H/Frp 

 Varamedlemmer 

 V 

 1. Kjell Skarheim (Ap)  1. Nina Th. Christensen (H)  1. Dag Jørgen Hveem (V) 

 2. Morten Sivertsen (Ap)  2. Kristian Willy Thorsen (Frp) 2. Solveig Vereide (V) (til 

27.4.2017) 

2. Rolf Dahle (V) (fra 

27.4.2017) 

 3. Kittel Røysland jr. (Sp)  3. Wenche Monrad (h) 

 4. Vanja Egeland (Ap)   

 
 
 

GRUNNPILARER I ARBEIDET: 

Kontrollutvalget sikrer tillit til kommunal virksomhet gjennom kontroll 

Kontrollutvalget opptrer som et kollegium 

Kontrollutvalget er ikke en arena for partipolitikk 

Kontrollutvalget er ikke en arena for politisk omkamp 

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan 

Kontrollutvalget er åpent for alle innspill 
 
 

2. Oppgaver 
Kommunen er samfunnet sin viktigste velferdsprodusent og forvalter store ressurser på vegne av 
innbyggerne. Omfanget av og bredden i den kommunale tjenesteproduksjonen gjør det nødvendig 
med utstrakt styring og kontroll av at innbyggerne får de tjenestene de har krav på, og at ressursene 
blir forvaltet på en effektiv måte i samsvar med bystyret sine føringer. 
 

Kommunal egenkontroll er den kontrollen kommunen selv gjennomfører i egen virksomhet. 
Egenkontroll er et viktig element i det lokale folkestyret, og skal bidra til at kommunen når de mål 
som er satt, innenfor rammene av gjeldende regelverk og tildelte ressurser. Egenkontrollen skal også 
bidra til å styrke folk sin tillit til forvaltningen, gjennom forebygging og avdekking av ulovlige og andre 

Sammen om Porsgrunn 
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uheldige forhold. En kommunesektor med god egenkontroll kan også redusere statlig detaljstyring og 
kontroll. 
 

Egenkontrollen i kommunene utføres i hovedsak av rådmannen, revisjonen og kontrollutvalget. 
Kontrollutvalget består av folkevalgte personer som er valgt til å være bystyret sin egen 
kontrollinstans. Kontrollutvalget er avgjørende for å oppnå en vel fungerende egenkontroll i den 
enkelte kommune eller fylkeskommune. En vel fungerende egenkontroll styrker innbyggerne sin tillit 
til kommunen og er viktig for å sikre effektiv og rett bruk av ressursene. 
 

3. Bystyret 
Kontrollutvalget er bystyret sitt verktøy, og det er bystyret som har det overordnede tilsynsansvaret 
for den kommunale virksomheten. Bystyret spiller derfor en avgjørende rolle for hvilken 
oppmerksomhet kontroll- og tilsynsarbeidet har i kommunen. For at kontrollutvalget skal være et 
godt verktøy for bystyret, må bystyret gi kontrollutvalget gode rammebetingelser. I dette ligger bl.a. 
at det eksisterer gode relasjoner mellom utvalget og bystyret. Derfor skal minst ett medlem i 
kontrollutvalget være medlem i bystyret. I Risør er dette kravet oppfylt. I tillegg er det naturlig at 
ordfører med jevne mellomrom deltar i kontrollutvalgets diskusjoner. Ordfører har alltid møte- og 
talerett i kontrollutvalget. Bystyret er videre ansvarlig for at kontrollutvalget får de økonomiske 
rammene som er nødvendige for å utføre kontrollarbeidet. 
 

4. Opplæring 
Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det politiske 
miljø og kommunens innbyggere. For at kontrollutvalget skal kunne utøve den gode egenkontrollen i 
tråd med lov og forskrift, er det nødvendig å legge til rette for opplæring og erfaringsutveksling om 
kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk. Kontrollutvalget inviteres årlig til Fagkonferansen til 
Forum for kontroll og tilsyn (FKT), Kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges 
kommunerevisorforbund (NKRF) og Vår- og Høstkonferanse i regi av Temark. Dette er viktige 
samlinger for å tilføre kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og det er arenaer der 
kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet/regionen møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder. 
 
Leder Per Anders Østerholt og medlem Per Søderlind deltok på FKT sin fagkonferanse i juni 2017. 
Leder Per Anders Østerholt deltok på Høstkonferansen 2017 i regi av Temark i november. 
 

5. Sekretariat 
Sekretariatet forbereder sakene til kontrollutvalget, bistår kontrollutvalget med faglig rådgivning og 
følger opp kontrollutvalgets vedtak. I tillegg kommer praktisk tilrettelegging og oppfølging av 
utvalgets møter. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom utvalg og revisjonsselskap 
og mellom utvalg og administrasjon, og sekretariatet utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget. 
Sekretariatet kalles gjerne kontrollutvalgets «operative ledd». 
 
Kommunen er medlem i og får sin sekretærbistand til kontrollutvalget fra Agder og Telemark 
kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Med oppdrag for 34 kommuner i Aust-Agder, Vest-Agder og 
Telemark var Temark i 2017 landets største kontrollutvalgssekretariat. Sekretariatet har sju ansatte, 
og fast sekretær for kontrollutvalget i Risør kommune er rådgiver Benedikte Muruvik Vonen. 
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6. Revisjon  
Risør kommunes revisor er Aust-Agder Revisjon IKS. Selskapet utfører hovedsakelig 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunen. Regnskapsrevisjon består 
av en lang rekke løpende revisjonsoppgaver, og munner ut i revisjonsberetningen som revisjonen 
avgir om kommunens årsregnskap. Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er større enkeltoppgaver 
som kontrollutvalget bestiller ut fra vedtatt (og eventuelt justert) Plan for forvaltningsrevisjon og 
Plan for selskapskontroll, basert på overordnet analyse av risiko og vesentlighet i kommunen. De blir 
behandlet som egne saker i kontrollutvalget og videresendt med innstilling til vedtak til bystyret. De 
aktuelle undersøkelsene er beskrevet i egne avsnitt under. 
 
Kontrollutvalget skal påse at revisjonen av kommunen skjer på en betryggende måte. Det er derfor 
viktig at utvalget har god dialog med revisor og holder seg orientert om revisjonens arbeid. 
Kontrollutvalget har som regel et eget punkt for orienteringer fra revisjonen i hvert møte, og revisor 
er alltid til stede på møtene. 
 
Oppdragsansvarlig revisor innen regnskapsrevisjon er Ketil Raknes. Oppdragsansvarlig 
forvaltningsrevisor er daglig leder i Aust-Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke. Hovedrevisor for 
Risør kommune er registrert revisor Bente Tobiassen. 
 

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, med selvstendig innstillingsrett overfor bystyret, dvs. at 
budsjettforslaget fra kontrollutvalget går uendret til bystyret. Budsjettet blir vedtatt av bystyret. Det 
er sum for kontroll, tilsyn og revisjon som er vedtatt av bystyret. I denne posten ligger det kostnader 
til drift av kontrollutvalget, kjøp av sekretariattjenester og kjøp av revisjonstjenester (løpende 
revisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll o.a.).  
 
Regnskapstallene for den samlede kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen fremkommer av 
kommunens samlede årsregnskap. Budsjett og regnskap for 2017 viser følgende: 

Beskrivelse Budsjett 2017 Regnskap 2017 

Møtegodtgjørelse mv. 20 000 18 647 

Bevertning 3 000 180 

Kurs/opplæring inkl. reise 60 000 29 849 

Andre kostn. (inkl. selskapskontroll) 10 000 0 

Sum kontrollutvalget 93 000 48 676 

Sekretariat 100 000 100 300 

Revisjon 982 000 982 000 

Sum kontroll, tilsyn og revisjon 1 175 000 1 130 976 

 
Kommentar: 
Kontroll, tilsyn og revisjon i Risør kommune har hatt et mindreforbruk på ca. kr 44 000 i 2017. De 
største avvikene kan kort forklares som følger: 
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- Mindreforbruket på kurs/opplæring inkl. reise på ca. kr 30 000 skyldes at det var færre enn 
budsjettert som hadde mulighet til å reise på aktuelle opplæringstiltak. 

- Mindreforbruket på kr 10 000 på andre kostnader (inkl. selskapskontroll) skyldes at det i 
2017 ikke ble fakturert for selskapskontrollen som er igangsatt, og det er ikke gjennomført 
andre undersøkelser utover det avtalte revisjonsoppdraget. 

 

8. Saker som er behandlet i 2017 
Kontrollutvalget hadde i 2017 6 møter og behandlet 42 saker.  
 
Kontrollutvalget inviterer ledere og andre nøkkelpersoner i organisasjonen for å bli orientert om og 
stille aktuelle spørsmål knyttet til forvaltningen, og for å bli gjensidig oppdatert og orientert om det 
enkelte tjenesteområdet og kontrollutvalgets rolle. Følgende personer har møtt i kontrollutvalget i 
Risør i 2017 (utover medlemmer, møtende varamedlemmer, revisorer og sekretær) og derigjennom 
bidratt til kontrollarbeidet: 

- Ordfører Per Kristian Lunden 
- Rådmann Trond Aslaksen 
- Økonomisjef Halvor Halvorsen 
- Barnehagefaglig rådgiver Janne Broms 
- Leder enhet bosetting, opplæring og integrering Søs Nysted 

 
Fra revisjonen har følgende personer møtt: 

- Daglig leder Kristian Fjellheim Bakke 
- Hovedrevisor Bente Tobiassen 
- Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck 

 
I løpet av året 2017 har følgende saker vært behandlet: 
 

a. Årsregnskapet 
Kontrollutvalget har gitt uttalelse til årsregnskap 2016 for Risør kommune. Revisjonen hadde avlagt 
en ren revisjonsberetning, dvs. at revisjonen ikke hadde avdekket vesentlige feil eller mangler som 
krevde forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. 
 
Kontrollutvalget anbefalte at Risør kommune sitt årsregnskap for 2016 skulle godkjennes, samtidig 
som de valgte å fremheve noen av kommentarene fra revisjonens oppsummeringsbrev til 
kontrollutvalget. Her pekte revisjonen på informasjon fra regnskapet som etter deres mening var 
sentral i forhold til kommunens virksomhet og økonomiske stilling pr. 31.12.2016, og utvalgte forhold 
som revisjonen anså som vesentlige for forståelsen av årsregnskapet: 

- Kontrollutvalget merket seg revisjonens omtale av premieavviket innen pensjonsordningen 
- Kontrollutvalget fant grunn til å rette oppmerksomhet på revisjonens kommentarer omkring 

faktisk økonomisk handlingsrom 
- Kontrollutvalget merket seg også revisjonens kommentarer til kommunens økende gjeld, 

med den risiko som følger av dette 
 

b. Forvaltningsrevisjonsprosjekter. 
Gjennomføring av forvaltningsrevisjoner er et viktig redskap for å bidra til bedre måloppnåelse og økt 
kvalitet på tjenestene i kommunen. Kontrollutvalget har fått i oppdrag gjennom kommuneloven § 77 
nr. 4 å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Forskrift for kontrollutvalg kap. 5 utdyper dette nærmere. I 
dette ligger bl.a.: 
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- Kontrollutvalget bør bruke tid på bestillingsprosessen, slik at de får formidlet en tydelig 
bestilling til revisjonen. Dette vil sikre at det er enighet om hva forvaltningsrevisjonen skal 
svare på.  

- Det er en fordel om kontrollutvalget utarbeider en plan for hvordan revisjonen skal 
rapportere underveis i et forvaltningsrevisjonsprosjekt.  

- Forvaltningsrevisjonsrapporten bør presenteres i bystyret enten av leder i kontrollutvalget, 
bystyrets representant i utvalget eller revisor. Behandlingen i kontrollutvalget og forslaget til 
vedtak i bystyret bør presenteres av utvalgets leder (ev. nestleder) i bystyret. 

- Kontrollutvalget skal følge opp at administrasjonen gjennomfører bystyrets vedtak. For dette 
formålet bør kontrollutvalget inkludere tidsfrister for tilbakemeldinger og/eller 
gjennomføring av tiltak i innstillingen til vedtak som oversendes bystyret. 

 
Som grunnlag for valget av forvaltningsrevisjonsprosjekter skal det foreligge en overordnet analyse 

og plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas innen årets slutt året etter kommunestyrevalget. 
Overordnet analyse ble utarbeidet av Aust-Agder Revisjon IKS og lagt frem for kontrollutvalget til 
behandling i møtet 16.2.2016. Sammen med analysen la revisjonen frem forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon. Planen ble realitetsbehandlet og vedtatt i møtet og består av følgende 
prosjekter for perioden 2016-2019: 
 

1. Barneverntjenesten 
a. Ressurser, organisering og styring (tidlig i perioden) 
b. Tjenesteytelse i enheten (sist i perioden) 

2. Sosialtjenesten NAV 
• Saksbehandlingsrutiner og internkontroll ved tildeling av økonomisk sosialhjelp 

3. Teknisk sektor 
a. Rutiner og prosedyrer i byggesaksavdelingen. Ressurser og saksbehandlingsfrister. 

 
Bystyret ga i sitt møte 14.4.2016 sin tilslutning til planen og ga fullmakt til kontrollutvalget for å 
endre planen etter behov i perioden. Etter bestilling fra bystyret, foreslo kontrollutvalget 8.12.2016 
sak 40/16 å gjennomføre forvaltningsrevisjonen Ressursbruk på barnehageområdet. Dette medførte 
at Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 måtte revideres, og i sitt møte 23.3.2017 sak 2/17 vedtok 
kontrollutvalget revidert Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 bestående av følgende prosjekter: 
 

1. Barneverntjenesten 
a. Ressurser, organisering og styring 
b. Tjenesteytelse i enheten (sist i perioden) 

2. Barnehage 
• Ressursbruk på barnehageområdet 

3. Sosialtjenesten NAV 
• Saksbehandlingsrutiner og internkontroll ved tildeling av økonomisk sosialhjelp 

 

Kontrollutvalget har jobbet med følgende forvaltningsrevisjoner i 2017: 
 

i. Barneverntjenesten Øst i Agder – Risør 

Risør kontrollutvalg behandlet 9.6.2016 prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Barnevernet i Østre 
Agder – Risør. Dette var det første prosjektet i plan for forvaltningsrevisjon i inneværende periode 
(prosjekt 1 a i planen). Følgende problemstillinger ble vedtatt: 
 
Overordnet problemstilling: 
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Er barnevernsamarbeidet i Østre Agder etablert og organisert på en formålstjenlig måte, i henhold til 

de føringer, intensjoner og forventninger som ligger til grunn for etableringen av det interkommunale 

barnevernsamarbeidet? 

 

- Underproblemstilling 1: 

Hvordan har barnevernsamarbeidet etablert rutiner for kostnadsfordeling mellom 

samarbeidskommunene? Og videre; er konsekvensen av fordelingen i tråd med avtalen og 

andre føringer, intensjoner og forventninger? 

- Underproblemstilling 2: 

Er barnevernsamarbeidet etablert i tråd med avtalen og andre føringer, intensjoner og 

forventninger, når det gjelder organisering av ressurser, oppdrag og ansvar? 

- Underproblemstilling 3: 

Hvordan har man sikret brukernes rettigheter i forbindelse med etableringsfasen av 

barneverntjenesten? 

 
Rapport fra forvaltningsrevisjonsprosjektet ble behandlet i kontrollutvalgets møte 4.5.2017 sak 
10/17. Kontrollutvalget vedtok å oversende rapporten til bystyret med følgende forslag til vedtak: 
 
Bystyret tar rapporten Barneverntjenesten Øst i Agder til orientering og ber rådmannen 
sammen med de øvrige rådmennene i Østre Agder: 

- Formalisere styringsgruppen og samarbeidsutvalgets funksjon og ansvar, for å skape 
en felles og tydelig rolleforståelse i og mellom de ulike organene 

- Gjøre grep for å skape en felles forståelse og tydeliggjøring blant alle kommunene av 
samarbeidsavtalens bestemmelse om ansvaret for internkontroll. 

 
Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig plan for tiltak som settes i 
gang for å følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger i utvalgets septembermøte 2017. 
Senest i kontrollutvalgets første møte i 2018 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig 
tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt 
dette arbeidet har gitt. 
 
Bystyret ga sin tilslutning til vedtaket i sitt møte 24.5.2017 sak 48/17. 
Kontrollutvalget fulgte opp vedtaket sitt ledd om oppfølging i septembermøtet 2017 i sitt møte 
7.9.2017 sak 22/17. Etter orientering fra rådmannen gjorde kontrollutvalget følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalget anser første rapportering etter forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i 

Agder å være tilfredsstillende. 

 

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

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

arbeidet har gitt. 

 
Kontrollutvalget vil dermed fortsette å følge opp forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i 
Agder i 2018. 
 

ii. Ressursbruk på barnehageområdet 

Bystyret ba gjennom behandling av handlingsprogrammet og økonomiplanen for 2017-2020 
kontrollutvalget om å foreta en utredning for å belyse forholdene mellom private og kommunale 

barnehager med hensikt å få fram de økonomiske konsekvensene av de to driftstypene og forholdet 

mellom fortsatt kommunal drift og privat drift. Kontrollutvalget bestilte plan for forvaltningsrevisjon 
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for å løse denne oppgaven i et kontrollperspektiv, fra Aust-Agder Revisjon IKS. Planen ble behandlet 
og vedtatt av kontrollutvalget 8.12.2016 i sak 40/16. 
 
Prosjektet hadde én hovedproblemstilling. For å besvare denne, valgte revisjonen å ta utgangspunkt i 
tre hypoteser, som alle ut fra et kontrollperspektiv kunne representere mulige årsaker til høy 
ressursbruk på barnehageområdet. For å besvare problemstillingen skulle disse hypotesene testes, 
og søkes bekreftet eller avkreftet. 
 
Problemstilling: 

Er det forhold ut fra et kontrollperspektiv som kan forklare den høye ressursbruken i 

barnehagesektoren i Risør kommune? 

- En hypotesetesting av tre potensielle forklaringsvariabler; barnehagestruktur, produktivitets- 

og effektivitetsforhold og oppfølging av lokalpolitiske prioriteringer. 

 

Hypoteser: 

1. Strukturelle forhold i de kommunale barnehagene, eller i forholdet mellom de kommunale og 

private barnehagene, forklarer den høye ressursbruken på barnehageområdet i Risør. 

2. Kommunens høye ressursforbruk kan forklares gjennom produktivitets- og effektivitetsforhold 

i de kommunale barnehagene. 

3. Risør kommune har lokale bestemmelser som strekker seg utover minstekravene innen 

barnehagesektoren, og praktiseringen av disse gir utslag i høyere kostnader. 

 
For å være sikker på at forvaltningsrevisjonsprosjektet stemte med bystyrets forventninger, valgte 
kontrollutvalget å oversende prosjektplanen til bystyret for godkjenning før bestilling av 
forvaltningsrevisjonen. 
 
Kontrollutvalget behandlet revisjonens rapport fra prosjektet i sitt møte 26.10.2017 sak 29/17. 
Kontrollutvalget tok rapporten til orientering og oversendte den til bystyret med følgende forslag til 
vedtak: 
 
Bystyret ber rådmannen gå gjennom anbefalingene i rapporten Ressursbruk på barnehageområdet 

og ta disse i betraktning i arbeidet med utvikling og organisering av barnehagesektoren i Risør 

kommune. 

 
Rådmannen bes rapportere tilbake til kontrollutvalget om hvordan anbefalingene er fulgt og 

eventuell effekt av dette, innen tidlig høst 2018. 
 
Bystyret ga sin tilslutning til kontrollutvalgets forslag til vedtak i sitt møte 30.11.2017 sak 97/17, med 
følgende tillegg: 
Rådmannen får i oppdrag å gå i dialog med de private og offentlige barnehagene for å diskutere 

mulige fremtidige løsninger. 

 
Kontrollutvalget vil dermed jobbe videre med forvaltningsrevisjonen Ressursbruk på 
barnehageområdet i 2018. 
 

c. Selskapskontroller  
Kontrollutvalget bør følge med på bystyret sine saker knyttet til valg av organisasjonsformer, og 
vurdere om saksutredningene har belyst kontroll- og tilsynskonsekvensene av de ulike valgene. I 
selskapene som kommunen eier, har kontrollutvalget rett til å ha en representant til stede på 
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generalforsamlingen og lignende organ. Av kommunelovens § 77 nr. 5 fremgår følgende om 
selskapskontroll: 
«Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper mm.» 

Forskrift for kontrollutvalg kap. 6 utdyper dette nærmere. I dette ligger bl.a.: 
- Kontrollutvalget må få utarbeidet en prosjektplan eller bestilling som tydeliggjør hvordan 

kontrollen skal gjennomføres. 
- Dersom det i det aktuelle selskapet er flere eierkommuner, kan kontrollen samordnes 

mellom eierne.  
- Det er viktig at selskapskontrollen gjennomføres på en planmessig måte, og at den er basert 

på en risiko- og vesentlighetsvurdering.  
- Resultatene av selskapskontroller skal rapporteres til bystyret.  

 
Som grunnlag for valget av selskapskontroller skal det foreligge en analyse og plan for 

selskapskontroll. Planen skal vedtas innen årets slutt året etter kommunestyrevalget. Analyse ble 
utarbeidet av Aust-Agder Revisjon IKS og lagt frem for kontrollutvalget til behandling i møtet 
27.10.2016. Sammen med analysen la revisjonen frem forslag til plan for selskapskontroll. Planen ble 
vedtatt og består av følgende prosjekter for perioden 2016-2019: 
 

a) Lisand Industrier AS 
b) Selskapskontroll/forvaltningsrevisjon som tar for seg kommunens eierskap og eierstyring på 

et overordnet nivå, ikke tilknyttet spesielle selskaper 
 
Kontrollutvalget vil forsøke å samkjøre selskapskontroller med andre eiere der det er aktuelt. 
Bystyret ga i sitt møte 24.11.2016 sak 184/16 sin tilslutning til planen og ga fullmakt til 
kontrollutvalget for å endre planen etter behov i perioden. 
 
Kontrollutvalget har jobbet med følgende selskapskontroll i 2017: 
 

i. Lisand AS 

Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 4.5.2017 sak 11/17 Aust-Agder Revisjon IKS sitt forslag til plan 
for selskapskontrollen Lisand AS. Følgende problemstillinger var foreslått i prosjektplanen: 
 

1. Er vedtektene i selskapet i samsvar med formålet og politiske vedtak? 

2. Er selskapets organisasjonsform hensiktsmessig i forhold til formålet? 

3. I hvilken grad driver selskapet i samsvar med gjeldende vedtekter, kommunale vedtak og 

andre føringer fra eierkommunene? 

4. Driver selskapet i samsvar med aktuelle lover og regler? 

5. Driver selskapet i tråd med eierkommunenes etiske retningslinjer? 

6. Har selskapet etablert et system og rutiner for å sikre at selskapet drives målrettet og 

effektivt? 

7. Hvilke rutiner gjelder for vurdering og godkjenning av selskapets aktiviteter/prosjekter eller 

endringer av disse? 

8. Blir selskapets aktiviteter, herunder styremøter og generalforsamling, rapportert i tråd med 

lover og regler? 

 
Følgende vedtak ble fattet: 
 
Risør kontrollutvalg ber Aust-Agder Revisjon IKS gjennomføre utvidet selskapskontroll i Lisand AS i 

tråd med foreliggende plan for prosjektet. 
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Prosjektet forutsettes gjennomført parallelt for alle eierkommunene og bestilles med forbehold om 

tilsvarende vedtak i de øvrige eierkommunene. 

 

Rapport fra prosjektet forventes til kontrollutvalgets desembermøte 2017. Kontrollutvalget ber om å 

bli holdt orientert underveis i arbeidet. 

 
På grunn av en liten forsinkelse vil rapporten først bli lagt frem i starten av 2018, og kontrollutvalget 
vil fortsette arbeidet med selskapskontrollen Lisand AS i 2018. 
 

d. Andre saker.  
- Årsmelding 2016 for Risør kontrollutvalg 
- Årsrapport kemneren 2016 Risør 
- Revisors egenvurdering av uavhengighet 2017 
- Asylmottak i Risør kommune – økonomiske forhold 
- Revisjonens ansvar og oppgaver knyttet til offentlige innkjøp og særattestasjoner 
- 1. tertial 2017 Risør 
- Ressurser i ledelse og administrasjon Risør/Bemanningssituasjonen 
- Rutiner for mediehåndtering i Risør kommune 
- Orientering om tilsyn fra Arbeidstilsynet i Risør kommune våren 2017 
- Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 Risør 
- Internkontroll knyttet til postmottak og arkiv/journalføring 
- Møte- og arbeidsplan 2018 Risør kontrollutvalg 
- Overordnet revisjonsstrategi 2017 Risør kommune 
- Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017 
- Etablering av bofellesskap enslige mindreårige flyktninger 
- Endringer i den administrative organisasjonsstrukturen 
- Orientering om budsjett 2018 Risør kommune 
- Orienteringer fra revisor (hvert møte) 
- Referatsaker (hvert møte) 
- Eventuelt (Hvert møte) 

 
For nærmere informasjon om de enkelte sakene, henvises det til www.temark.no under Risør 
kommune for sakspapirer til hvert enkelt møte (før oktober 2017: Se under Arkiv – Kontrollutvalgene 
– Risør kommune).  
 

9. Avsluttende kommentarer 
Kontrollutvalgets årsmelding for 2017 godkjennes av kontrollutvalget og legges frem for bystyret til 
orientering. Årsmeldingen mener at årsmeldingen gir bystyret grunnlag for å følge med på om 
kontrollutvalget utfører sitt arbeid i tråd med bystyrets vedtak. 
 
 

Risør 15.3.2018 
 
 
Per Anders Østerholt   Benedikte Muruvik Vonen 
Leder   Sekretær 
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Arkivsak-dok. 18/03947-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 15.03.2018 

 

 

 

   

 

 

Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018 Risør 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Det går frem av Kommuneloven § 10 A at Fylkesmannen skal forsøke å samordne statlige tilsyn med 

kommunene. Denne saken er et ledd i arbeidet med å sikre en bedre samordning av tilsynsvirksomheten 

rettet mot kommunen, og på denne måten gjøre de planlagte tilsynene for 2018 kjent for kontrollutvalget. 

 

Saksopplysninger: 
Fylkesmannen har sammen med Arbeidstilsynet, Kartverket, Skatt Sør, Statsarkivet i Kristiansand, 

Mattilsynet, Parkeringstilsynet og kommunerevisjonen utarbeidet en felles tilsynskalender for planlagte 

statlige tilsyn med kommunesektoren for 2018 jf. kapittel 10 A i Kommuneloven.  

 

Tilsynskalenderen for 2018 er lagt ut på Fylkesmannens hjemmeside. Kalenderen er detaljert i størst 

mulig grad nå det gjelder tidspunkt for tilsynet.  

 

Utsnitt fra statlig tilsynskalender for 2018 som viser aktuelle tilsyn for Risør kommune: 

 

Tilsynsobjekt Tilsynstema Fagområde Tilsynsetat 
Dato/Første 

dato 

Risør vannverk Vannforsyningssystem Drikkevann Mattilsynet 01.sep 

Risør kommune Beredskapsøvelse Beredskap FMAV - Beredskapsstaben Ikke fastsatt  

Risør kommune Rehabilitering og 
koordinerende enhet 

Helse- og omsorg FMAV - Helse- og 
sosialavdelingen 

Uke 45  

Risør ungdomskole Gratisprinsippet - 
trafikkopplæring 

Utdanning FMAV - Utdanning- og 
barnevernsavdelingen 

 Januar 

Skole FNT - Skolemiljø Skolens 
aktivitetsplikt 

Utdanning FMAV - Utdanning- og 
barnevernsavdelingen 

 November 
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Arkivsak-dok. 18/02705-3 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 15.03.2018 

 

 

 

   

 

 

Årsrapport 2017 kemneren i Risør 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Årsrapport for kemneren i Risør for 2017 tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Skatteoppkreving er en kommunal oppgave. Skatteoppkreveren plikter å rapportere om sin virksomhet og 

sine resultater til kommunens styringsorganer. Årsrapporten skal gi omtale om skatteoppkreverens 

virksomhet og internkontroll, skatteregnskapet, innfordring av krav og arbeidsgiverkontrollen. Rapporten 

viser grad av måloppnåelse innen de ulike områdene. Årsrapport med årsregnskap følger ved saken. 

 

Skatteetaten kontrollerer skatteoppkreverfunksjonen, og kontrollrapporten fra skatteetaten følger som 

vedlegg til saken. 

 

Skatteetaten sier i sin kontrollrapport at de finner at alle kontrollerte forhold i det alt vesentlige er i 

samsvar med gjeldende regelverk. 

 

 

Vedlegg:  

Kontrollrapport skatteoppkrever Risør kommune 2017 

Årsrapport 2017 Kemneren Risør 
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Arkivsak-dok. 18/00243-3 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 15.03.2018 

 

 

 

   

 

 

Revisors egenvurdering uavhengighet 2018 Risør 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger av uavhengighet datert 4.1.2018 tas til orientering. 

 

 

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 Ketil Raknes og oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke (begge datert 4.1.2018). 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: 
Dette inngår som en del av kontrollutvalgets påseansvar for forsvarlig revisjon. 

 

 

Vedlegg:  

Revisors uavhengighet regnskapsrevisjon Risør 

Revisors uavhengighet forvaltningsrevisjon Risør 
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Arkivsak-dok. 18/00141-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 15.03.2018 

 

 

 

   

 

 

Orienteringer fra revisor 15.3.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har et påseansvar for at det blir gjennomført forsvarlig revisjon i kommunen. For å holde 

utvalget orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor kontrollutvalget 

fortløpende gjennom året. 

 

Saksopplysninger: 
Revisor orienterer om aktuelle saker i den løpende revisjonen og oppdrag den jobber med i Risør 

kommune. 
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Arkivsak-dok. 18/00147-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 15.03.2018 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 15.3.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
 

1. Behandling i bystyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget: 

a. 14.12.2017: 

i. PS 127/17 Tertialrapport 2-2017 

ii. PS 128/17 Budsjett 2018 

b. 25.01.2018: Ingen aktuelle saker 

c. 01.063.2018: 

i. PS 24/18 Eierskapsmelding Agder Energi 

2. Vårkonferanse Temark 19.4.2018 i Kristiansand 

3. Neste møte 
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Arkivsak-dok. 18/00153-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 15.03.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 15.3.2018 
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