
Meeting Book: Arendal kontrollutvalg (14.03.2018) 

Arendal kontrollutvalg 

Date: 2018-03-14T09:00:00 

Location: Arendal Kultur- og rådhus, Komitérom 252 Barbu 

Note: 

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

 

Vara møter bare etter eget varsel. 

 

I tillegg møter følgende: 

Enhetsleder institusjon Svein Elgvin, sak 9/18          kl. 09:00 

Kommunalsjef HR, IKT og kvalitet Karl Mork, sak 10/18        ca. kl. 09:20 

Juridisk seniorrådgiver Sindre Kvammen, sak 11/18   ca. kl.  09:40 

Rådmannen ved repr. for eiergruppen, sak 12/18   ca. kl. 10:00 
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Arkivsak-dok. 18/00131-9 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 14.03.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 14.3.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkalling til møte 14.3.2018 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 18/00131-8 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 14.03.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 24.1.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 24.1.2018 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Arendal kontrollutvalg 24.01.2018 
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Møteprotokoll  
 

Arendal kontrollutvalg 

 
Dato: 24.01.2018 kl. 9:00 – 12:30 
Sted: Arendal Kultur- og rådhus, Komitérom 253 Langsæ 
Arkivsak: 18/00131 
  
Til stede:  Liv Andersen (fungerende leder), Kristen Bjormyr (medlem), Terje Stiansen 

(medlem),  
  
Møtende 

varamedlemmer: 
Nina Roland (vara for Anne Rostad, frem til kl. 11:45, dvs. etter sak 6/18), Jan 

Kløvstad (vara for Per-Jakob Haakstad, fra kl. 09:30) 
  
Forfall:  Per-Jakob Haakstad (leder), Anne Rostad (medlem) 
  
Andre: Spesialrådgiver Øystein Neegaard, sak 1/18 

Overarkitekt Nora Moberg Lillegaard, sak 2/18 

Daglig leder Arendal Eiendom KF Øystein Sangvik, sak 6/18 

Carina Haakenstad, Arendal Eiendom KF, sak 6/18 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes 

Hovedrevisor Thorny Grethe Olsen 
  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

1/18 18/00131-2 Godkjenning av innkalling 24.1.2018 3 

Møteprotokoll 

1/18 18/00131-1 Godkjenning av protokoll 13.12.2017 4 

Saker til behandling 

1/18 18/02581-1 Tiltak for å sikre kvalitet i undervisningen - Arendal 5 
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2/18 18/02582-1 Oppfølging av bevaringsplan - Arendal 6 

3/18 18/02583-1 Kontrollutvalgets fokusområder 2018 Arendal 7 

4/18 18/00238-3 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 Arendal 8 

5/18 18/00137-1 Orienteringer fra revisor 24.1.2018 9 

6/18 18/02584-1 Tiltak mot arbeidslivskriminalitet Arendal Eiendom KF 10 

7/18 18/00143-1 Referatsaker 24.1.2018 11 

8/18 18/00149-1 Eventuelt 24.1.2018 12 

    

 

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:  

1-4/18, 6/18, 5/18, 7-8/18 

 

 
Arendal, 24.01.2018 

 

 

Liv Andersen      Benedikte Muruvik Vonen 

Fungerende kontrollutvalgsleder    Sekretær 
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Møteinnkalling 

1/18 Godkjenning av innkalling 24.1.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 24.01.2018 1/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkalling til møte 24.1.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Innkalling til møte 24.1.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

1/18 Godkjenning av protokoll 13.12.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 24.01.2018 1/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 13.12.2017 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 13.12.2017 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

1/18 Tiltak for å sikre kvalitet i undervisningen - Arendal 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 24.01.2018 1/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Spesialrådgiver Øystein Neegaard fra rådmannens stab oppvekst redegjorde for hvordan 

kommunen følger opp kvaliteten i Arendalsskolen, og hvordan de fanger opp og håndterer 

saker der lærere ikke evner å levere den ønskelige kvalitet i undervisningen. Han delte ut 

rundskriv vedr. dokumentasjon av læringsutbyttet i Arendalsskolen, og svarte på spørsmål. 

Det ble også redegjort for hvordan dette håndteres overfor den enkelte skole fra rådmannens 

stab oppvekst. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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2/18 Oppfølging av bevaringsplan - Arendal 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 24.01.2018 2/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Overarkitekt Nora Moberg Lillegaard i delstab reguleringsplaner i rådmannens stab 

samfunnsutvikling redegjorde for hvordan vedtatt kommunedelplan for sikring og 

videreutvikling av bevaringsverdig bebyggelse (bevaringsplan) følges opp i arbeidet med 

reguleringsplaner og godkjenninger etter plan- og bygningsloven, og svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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3/18 Kontrollutvalgets fokusområder 2018 Arendal 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 24.01.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Arendal kontrollutvalg vil i 2018 særlig konsentrere seg om følgende områder: 

- Styring, organisering og ressursbruk på barnehageområdet 

- Mobbing og psykososialt miljø i skole og barnehage 

- Oppfølging av tiltak innen barnevern 

- Risiko knyttet til kommunens organisering av tjenester utenom den ordinære 

kommuneorganisasjonen 

- Kvalitet i omsorgssektoren 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget drøftet sekretariatets forslag. 

 

Tilleggsforslag fremsatt i møtet: 
- Risiko knyttet til kommunens organisering av tjenester utenom den ordinære 

kommuneorganisasjonen. Dette inkluderer både organisering gjennom f.eks. kommunale 

foretak, IKS, annet interkommunalt samarbeid og AS, og innkjøp fra andre leverandører som 

ledd i levering av tjenester overfor innbyggerne. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Arendal kontrollutvalg vil i 2018 særlig konsentrere seg om følgende områder: 

- Styring, organisering og ressursbruk på barnehageområdet 

- Mobbing og psykososialt miljø i skole og barnehage 

- Oppfølging av tiltak innen barnevern 

- Risiko knyttet til kommunens organisering av tjenester utenom den ordinære 

kommuneorganisasjonen. Dette inkluderer både organisering gjennom f.eks. 

kommunale foretak, IKS, annet interkommunalt samarbeid og AS, og innkjøp fra 

eksterne leverandører som ledd i levering av tjenester overfor innbyggerne. 

- Kvalitet i omsorgssektoren 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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4/18 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 Arendal 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 24.01.2018 4/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger av uavhengighet datert 4.1.2018 tas til 

orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes orienterte kort om bakgrunnen for saken. 

Sekretær la til at innhenting av egenerklæringene er en av oppgavene knyttet til 

kontrollutvalgets påseansvar overfor revisor. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger av uavhengighet datert 4.1.2018 tas til 

orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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5/18 Orienteringer fra revisor 24.1.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 24.01.2018 5/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Hovedrevisor Thorny Grethe Olsen orienterte om løpende revisjonsoppgaver og svarte på 

spørsmål. Hun og oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes orienterte kort om bl.a. 

innføring av ny modell for utregning av refusjon for ressurskrevende brukere etter nye 

retningslinjer, og utfordringer knyttet til nytt økonomisystem. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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6/18 Tiltak mot arbeidslivskriminalitet Arendal Eiendom KF 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 24.01.2018 6/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Daglig leder i Arendal Eiendom KF Øystein Sangvik orienterte om foretakets system og 

rutiner for å forebygge sosial dumping, både i innkjøps- og gjennomføringsfase (byggefase), 

og svarte på spørsmål. Bl.a. viste han spesielt til at foretaket bruker ressurser på kontroller 

som gjennomføres i pågående prosjekter. Han delte ut kopi av innholdet i presentasjon som 

ble brukt. Carina Haakenstad i Arendal Eiendom KF var til stede under behandlingen av 

saken. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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7/18 Referatsaker 24.1.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 24.01.2018 7/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

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

a. 14.12.2017: 

i. PS 17/150 Referatsaker til bystyret 14.12.2017 (protokoller KU) 

ii. PS 17/151 Meldinger til bystyret 14.12.2017 

1. Revurderinger knyttet til Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 

Arendal 

iii. PS 17/153 Endringer i opprinnelig budsjett 2018 

iv. PS 17/154 Virksomhetsplaner enheter og foretak 2018 

v. PS 17/156 Tilpasning av kommunens avlasterordning utenfor institusjon til 

nytt arbeidsrettslig rammeverk 

vi. PS 17/162 Gjennomgang av politisk reglement 

vii. PS 17/171 Skatteoppkreveren – årsregnskap og årsrapport 2016 

viii. PS 17/176 Interpellasjoner II til bystyret 14.12.2017 

1. Interpellasjon vedr. mobbing og psykososialt miljø i skolene i 

Arendal 

2. Henvendelser til kontrollutvalget 

a. Sekretær refererte henvendelser siden sist møte.  

3. Justering av møte- og arbeidsplan 2018 for Arendal kontrollutvalg 

a. Flytting av møte 12.9.2018 – dette legges til 5.9.2018 

4. Neste møte 14.3.2018 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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8/18 Eventuelt 24.1.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Arendal kontrollutvalg 24.01.2018 8/18 

 

 

  

 

Møtebehandling 
- Kontrollutvalget ønsker et kontaktpunkt med ordfører i neste møte. 

- Hvilken oppfølging får ansatte som får et varsel om utilbørlig atferd overfor brukere rettet mot 

seg? Hvilken rettssikkerhet sikres ansatte i slike tilfeller? Kontrollutvalget ønsker primært en 

orientering om håndtering av slike saker, noe som også kan være et innspill til kommende 

forvaltningsrevisjon. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/04019-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 14.03.2018 

 

 

 

   

 

 

Uønsket hendelse Tromøy bokollektiv 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Tidlig i desember 2016 oppstod det en uønsket hendelse ved Tromøy bokollektiv som eies og drives av 

Arendal kommune. En beboer forsvant fra bokollektivet. Tross stor leteaksjon ble hun først funnet to uker 

senere, ihjelfrosset. 

 

Fylkesmannen iverksatte et tilsyn basert på hendelsen. Fylkesmannen konkluderte med at kommunen 

kjente til risikoen for at vedkommende kunne forsvinne, og de hadde både vedtak og rutiner som skulle 

ha gitt dem oversikt over hvor hun var. Men ifølge fylkesmannen fulgte ikke kommunen egne rutiner med 

notering av beboernes tilstedeværelse den aktuelle dagen, de iverksatte ikke et vedtak om GPS-sporing av 

beboeren, og det var ikke iverksatt alternative tiltak. Fylkesmannen mente etter dette at kommunen hadde 

brutt forsvarlighetskravet. 

 

Enhetsleder institusjon Svein Elgvin vil orientere om tilsynet og arbeidet etter dette i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Tilsyn fra fylkesmannen behandles ikke normalt i kontrollutvalget. De kan imidlertid gi nyttig 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. 
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Arkivsak-dok. 16/13916-9 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 14.03.2018 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av tilsyn med arkiv 2016 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering, og ber om å få tilsendt dokumentasjon på endelig 

lukking av tilsynet når denne foreligger. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Statsarkivet gjennomførte i oktober 2016 tilsyn med arkivpraksis i Arendal kommune. Det ble gitt 11 

pålegg etter tilsynet. Kontrollutvalget fikk en første orientering i saken av juridisk spesialrådgiver Trond 

S. Berg i sitt møte 7.12.2016 sak 54/16. Ny orientering i saken ble gitt av kommunalsjef Karl Mork i 

kontrollutvalgets møte 14.6.2017 sak 24/17. De fleste avvikene var gitt med (etter hvert forlenget) frist 

for oppretting av forholdene til 31.12.2017. To avvik ble ikke innvilget utsatt frist: 

 

- Pålegg 1 

Innen 1.6.2017 må Arendal kommune fatte vedtak om ansvarsfordeling og organisering av det totale 

arkivarbeidet i kommunen. Dette skal inngå i kommunens arkivplan. 

- Pålegg 5 

Det må utarbeides arkivrutiner for håndtering av henvendelser på SMS og via sosiale medier. Disse må 

tas med i ny arkivplan. 

 

Kontrollutvalget ble i møtet 14.6.2017 orientert om svar fra kommunen vedr. disse to avvikene. 

 

Saksopplysninger: 
I ettertid har Statsarkivet lukket avvik 5 på bakgrunn av kommunens tilbakemelding i juni 2017. Avvik 1 

ble i første omgang ikke lukket, og kommunen ga nye tilbakemeldinger på oppfølging av dette avviket 

18.8.2017 og 27.9.2017. Avviket ble så bekreftet lukket 28.9.2017. 

 

Rådmannen ga en tilbakemelding til Statsarkivet datert 2.1.2018 på utbedringer av de andre avvikene fra 

tilsynet. Etter dette har Statsarkivet gitt sitt svar datert 5.1.2018, der de lukker alle avvik unntatt nr. 4 og 

nr. 8. Kommunen blir bedt om en statusoppdatering i arbeidet, og frist for lukking av de to siste avvikene 

ble satt til 1.5.2018. Gjenværende pålegg er dermed: 

 

- Pålegg 4 

Innen (ny frist) 1.5.2018 må kommunen definere hvilke elektroniske fagsystemer som produserer 

arkivverdig informasjon, hvilken informasjon som produseres, og for hvert enkelt system ha en 
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beskrivelse i arkivplanen hvordan denne informasjonen skal tas vare på, herunder rutiner for utskrift og 

arkivering i papirarkiv. 

- Pålegg 8 

Innen (ny frist) 1.5.2018 må kommunen sørge for at alt arkivmateriale som ikke er i aktivt bruk er plassert 

i arkivlokaler som følger arkivforskriftens krav. 

 

Kommunikasjonen mellom kommunen og Statsarkivet vedr. oppfølgingen av tilsynet følger vedlagt. 

Selve tilsynsdokumentene lå ved innkalling til kontrollutvalgets møte 7.12.2016, og kan finnes på 

www.temark.no under Arkiv – Kontrollutvalgene – Arendal kommune og møtet 7.12.2016. 

 

Kommunalsjef HR, IKT og kvalitet Karl Mork vil orientere om arbeidet med oppfølging av tilsynet i 

møtet. 

 

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

2018-01-05 Svar på utbedringer av pålegg etter tilsyn – inngående 

2018-01-02 Utbedringer av pålegg etter tilsyn i 2016 – utgående 

2017-09-28 Lukking av pålegg 1 etter tilsyn – inngående 

2017-09-27 Oppfølging av pålegg 1 etter tilsyn – utgående 

2017-09-14 Oppfølging av pålegg 1 etter tilsyn – inngående 

2017-08-18 Oppfølging av pålegg 1 og 5 etter tilsyn – utgående 

2017-07-04 Oppfølging av pålegg 1 og 5 etter tilsyn – inngående 

2017-06-04 Utsettelse av frist for pålagte utbedringer – utgående  

 



10/18 Oppfølging av tilsyn med arkiv 2016 - 16/13916-9 Oppfølging av tilsyn med arkiv 2016 : Svar på utbedringer av pålegg etter tilsyn

Postadresse: Organisasjonsnummer: Telefon: post@arkivverket.no 
Pb. 4013 Ullevål Stadion 961 181 399 480 55 666 www.arkivverket.no 
0806 OSLO    

Arendal kommune  
 
Postboks 123 
4891 GRIMSTAD 
 

 
 

 
Din ref. Vår ref. Dato 
16/30045-20 2015/5340 MARERV 05.01.2018 

 
 
 
 
Svar på utbedringer av pålegg etter tilsyn 
Viser til brev datert 2.1.2018 vedrørende status for arbeid med pålegg gitt i 
tilsynsrapport. Status for de ulike påleggene er gjengitt nedenfor. Pålegg nr. 1 og 5 
er allerede lukket, jamfør tidligere korrespondanse. 
 
Pålegg nr. 2 Arkivplan 
Arendal kommune henviser til sin reviderte arkivplan på www.arkivplan.no. Det er 
tydelig at kommunen har lagt ned et vesentlig arbeid, og beskrivelsen av for 
eksempel ansvar og fullmakter er forbilledlig. 
 
Kommunen må gjøre enkelte justeringer i dokumentasjonen av elektroniske 
systemer, se kommentarer under pålegg nr. 4. Arkivverket vil lukke pålegg nr. 2 når 
dette er utbedret.  
 
Pålegg nr. 3 Rutiner for elektronisk arkivering 
Kommunen har etablert gode rutiner for de NOARK-godkjente systemene Public 
360 og Socio, som begge tilfredstiller kravene til elektronisk arkivering. Pålegget er 
lukket. 
 
Pålegg nr. 4 Dokumentere elektroniske systemer 
Kommunen utarbeidet en god oversikt i arkivplanen over hvilke systemer som 
benyttes i kommunen og hvordan disse skal bevares. Flere av systemene er godt 
dokumentert, men enkelte må utbedres. 
 
Arkivverket anbefaler et tydeligere skille mellom gamle og nye systemer. Videre er 
det vitkig at dato for da systemet ble tatt i bruk og eventuelt avsluttet tas med. 
Mange av systemene skrives ut på papir. Arkivplanen må synliggjøre når og hvor 
ofte man tar man utskrift, hvilket bør står i rutinen for systemet eller i 
dokumentasjonen.  
 
I dokumentasjonen av systemet DSB-CIM (kap. 5) skriver man at dette er et 
NOARK-system. Dette er ikke riktig, systemet er ikke et NOARK-system. 
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Kommunen har imidlertid funnet en god måte å ivareta informasjon fra systemet på 
ved å ta det over i P360. 
 
Dokumentasjonen av systemet KF kvalitet/avvik bør forbedres. Arkivverket ber om 
at Arendal kommune gjør en vurdering av hvorvidt det finnes bevaringsverdig 
informasjon i systemet, samt hvordan dette eventuelt skal ivaretas. 
 
Arendal Havn benytter systemet Portwin, som man ikke har rutine for å ta uttrekk 
av. Arkivverket ber om at Arendal kommune gjør en vurdering av hvorvidt det 
finnes bevaringsverdig informasjon i systemet, samt hvordan dette eventuelt skal 
ivaretas.  
 
Dokumentasjonen av informasjon i systemet SOFIE bør forbedres. Hver enkelt 
kommune er ansvarlig for arkivering av kommunens saker som behandles i Sofie. 
Sofie er ikke NOARK-godkjent. Det har heller ikke mulighet for skanning. 
Saksbehandlingen i Sofie må derfor arkiveres som papirarkiv, både inn- og 
utgående brev og eventuelle notater. Det må produseres en fullstendig postjournal 
enten i Sofie eller manuelt. Alternativt kan bevaringspliktige opplysninger og 
dokumenter lagres elektronisk i P360. 
 
Videre har kommunen et avsluttet system, Extens grunnskole, Extens barnehage, 
Extens SFO og webmodulen Skolearena og IST barnehage. Kommunen skriver at 
man arbeider med å få til et PDF-uttrekk av arkivverdig dokumentasjon fra 
systemet, som foreløpig ikke har lykkes. Vi ber om at kommunen holder oss 
orientert om denne prosessen. 
 
Kommunen benytter også KomTek Forvaltning, som man i dokumentasjonen av 
systemet (kap. 5) skriver er NOARK-system. KomTek Forvaltning er heller ikke et 
NOARK-system, men et fagsystem som tilbyr en integrasjon til NOARK-systemer 
som P360, Acos og ePhorte. Det er noe uklart i dokumentasjonen av systemet om 
kommunen allerede har en slik løsning. Det er helt riktig at systemet må skrives ut 
på papir, med mindre kommunen eventuelt får denne integrasjonsløsningen på 
plass. Dokumentasjonen av dette systemet må være tydeligere. 
 
Videre er det store mangler i dokumentasjonen av systemet Vigilo. I kommunens 
brev nevnes systemet DM brann, som også må dokumenteres i kapittel 5. Disse 
forholdene må utbedres. Pålegget kan ikke lukkes. 
 
Pålegg nr. 6 Kvalitetssikring 
Kommunen har utarbeidet rutiner for kvalitetssikring og kontroll av journal. Videre 
har man foretatt en opprydding i restanser, konsepter, åpne saksmapper, med mer 
før databasen ble avsluttet. Pålegget er lukket. 
 
Pålegg nr. 7 Periodisering 
Kommunen har utarbeidet nye rutiner for periodisering og bortsetting av 
elektroniske arkiver. Det er imidlertid ikke satt et spesifikt tidspunkt for 
periodisering av sak-/arkivdatabasen. Planen er at det ikke skal være nødvendig å 
periodisere saksarkivet før avtalen med leverandøren går ut etter ti år. Arkivverket 
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anbefaler at en alminnelig arkivperiode er på 4 til 5 år. Ettersom datauttrekk er 
ferskvare bør prøveuttrekk bør gjøres så tidlig som mulig før avlevering, både som 
test og sikkerhetsforanstaltning. Pålegget er lukket, men med en tilråding om at 
kommunen spesifiserer en kortere intervall for periodisering. 
 
Pålegg nr. 8 Overføring fra dagligarkiv til bortsettingsarkiv 
Kommunen har satt i gang ordning og avlevering av matriale fra ytre enheter til 
fjernarkivet. Plassmangel gjør at man avventer å oversende flere mapper til 
fjernarkivet før man har avlevert mer til depot. Dette vil skje fortløpende i 2018. 
Arkivverket ber om at kommunen holder oss orientert om den videre fremdriften. 
Pålegget kan ikke lukkes. 
 
Pålegg nr. 9 Ansvar for bevaring av elektronisk skapt materiale 
Arendal kommune har tydelig plassert ansvaret for elektronisk skapt materiale i 
kommunen i arkivplanen. Man har videre gjort en vurdering av hvilke som er 
bevaringverdige, og hvilke som skal tas uttrekk av og hvilke som skal skrives ut på 
papir. Det er som nevnt enkelte systemer som bør dokumenteres noe bedre (pålegg 
nr. 4), men pålegget regnes som lukket. 
 
Pålegg nr. 10 Uttrekk 2000-2010 overlevert til depot 
Uttrekkene fra kommunens sak-/arkivdatabaser i periodene 2000-2006 og 2006-
2010 er deponert og godkjent av depotinstitusjon. Pålegget er lukket. 
 
Pålegg nr. 11 Uttrekk 2010-2016 overlevert til depot 
Datauttrekk fra sakarkivsystemet for perioden 2010-2016 er avlevert og godkjent. 
Pålegget er lukket. 
 
Arkivverket ber om at Arendal kommune sender inn en statusoppdatering for 
arbeidet med lukking av pålegg nr. 4 og 8. Frist er 1.5.2018. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Kjetil Reithaug e.f.            Marthe Rosenvinge Ervik  
fagdirektør       rådgiver 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk, og har derfor ingen håndskrevet signatur. 
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Dato: 02.01.2018 

Vår ref: 16/30045-20 
Deres ref:    
Arkivkode: --- 
Saksbeh.:  Karl Mork 
Tlf.    

 
  

 
 
 

Utbedringer av pålegg etter tilsyn i 2016  
 
Avvik 1: Innen 31.12.2017 må Arendal kommune fatte vedtak om ansvarsfordeling og 
organisering av det totale arkivarbeidet i kommunen. Dette skal inngå i kommunens arkivplan. 
Viser til brev fra Arkivverket den 28.9.2017 med bekreftelse på at avvik 1 er lukket.  
 
Avvik 2: Arendal kommune må utarbeide, ferdigstille og vedta en arkivplan innen 31.12.2016. 
Arendal kommune har gjort et svært omfattende arbeid med å utarbeide en arkivplan. Vi henviser til 
denne arkivplanen som nå er tilgjengelig på www.arkivplan.no.  
 
Avvik 3: Innen 31.12.2017 må det utarbeides en instruks i arkivplanen som omfatter oppbygning 
og bruk, samt interne ansvarsforhold og rutiner for systemene som benytter elektronisk 
arkivering.  
De to systemene som blir brukt til fullelektronisk arkivering i Arendal kommune er Noark-godkjente 
systemer. Dette gjelder sak- og arkivsystemet Public 360, og fagsystemet Socio som brukes av NAV 
kommune og enhet for mindreårige flyktninger. Dokumentasjon på oppbygning, bruk og rutiner knyttet til 
sak- og arkivsystemet ligger i arkivplanens kap. 3, samt i kap. 5 hvor de ulike systemene er beskrevet. 
For Socio ligger systemdokumentasjonen i skjemaet i kap 5. Når det gjelder interne ansvarsforhold for 
disse systemene er det for sak- og arkivsystemet sin del beskrevet i kap. 2 under ansvar og fullmakter. 
For NAV kommune og enhet for mindreårige flyktninger er dette beskrevet i rutinedokumentasjonen for 
bruk av de respektive fagsystemene i kap. 3. I tillegg til disse to systemene bruker kommunen noen 
fagsystemer som har integrasjon mot sak- og arkivsystemet Public 360, hvor arkivverdig dokumentasjon 
blir overført til Public 360. Dette gjelder systemene Visma flyt skole, DM brann, Gemini og Webcruiter. 
Dokumentasjon på disse systemene ligger også i arkivplanens kap. 5, under elektroniske system, samt i 
kap. 3 under rutiner for bruk av de respektive fagsystemene.  
 
Avvik 4: Innen 31.12 må kommunen definere hvilke elektroniske fagsystemer som produserer 
arkivverdig dokumentasjon, hvilken informasjon som produseres og for hvert enkelt system ha 
en beskrivelse i arkivplanen hvordan denne informasjonen skal tas vare på, herunder rutiner for 
utskrift og arkivering på papir.  
De fagsystemene som produserer arkivverdig dokumentasjon som må tas ut på papir er følgende:  

- HK-Data: PPT-mapper 
- Familia: Barnevernmapper 
- CGM journal: Helsekort, klientmapper fra forebyggende tjenester og klientmapper fra 

fengselshelsetjenesten 
- Gerica: Klientjournal for voksne fra fysio– og ergoterapitjenesten, klientjournal fra psykisk helse 

og rus, pasientjournaler forebyggende tjenester, pasientjournal kreftkoordinator, pasientjournal 
kommunal øyeblikkelig hjelp, pasientjournal fra hjemmebaserte tjenester, pasientjournal 
institusjon og pasientjournal funksjonshemmede. 

Fagleder arkiv har ansvar for at alt som er av rettslig og forvaltningsmessig verdi blir skrevet ut av 
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fagsystemene som ikke er Noark-godkjente. I kap. 3 ligger det rutiner for bruk og arkivering for disse 
fagsystemene. I kap. 5 under elektroniske system ligger det ytterligere dokumentasjon på innhold, bruk, 
arkivformat og avleveringsrutiner.  
 
Avvik 5: Det må utarbeides arkivrutiner for håndtering av henvendelser på SMS og via sosiale 
medie. Disse må tas med i ny arkivplan.  
Kommunens rutine for dette ligger i arkivplanens kapittel 3, under daglige rutiner.  
 
Avvik 6: Før sak-/arkivdatabasen kan avsluttes må arkivtjenesten foreta en betydelig opprydning 
i restanser, konsepter, åpne saksmapper etc. I tillegg må arbeidet med rutiner for kvalitetssikring 
av sak-/arkivdatabasen ferdigstilles og tas med i ny arkivplan innen 31.12.2017. 
Det er foretatt opprydning i arkivdatabasen før den ble avsluttet. Alle rutiner for kvalitetssikring av 
arkivdatabasen ligger i kapittel 3. Det gjelder både daglige og periodiske kontrollrutiner. Både Arendal og 
Grimstad kommune har som mål å bedre rutinearbeidet for restansekontroll og den 5.1.2018 skal det 
avholdes et møte med begge kommuner om dette for å få på plass en felles rutine. Denne rutinen er 
derfor i dag ikke på plass, men vil blir lagt i arkivplanen så fort den er klar.  
 
Avvik 7: Nye rutiner for periodisering og bortsetting av elektroniske arkiver må utarbeides og tas 
med i ny arkivplan innen 31.12.2017.  
Det er ikke satt et spesifikt tidspunkt for periodisering av sak-/arkivdatabasen. Planen er at det ikke skal 
være nødvendig å periodisere saksarkivet før avtalen med leverandøren går ut etter ti år, og at man da 
skal gjøre vurderinger om man skal inngå ny avtale eller bytte system. Det er de daglige og de 
periodiske rutinene som skal sikre at databasen ikke inneholder avvik når den skal avsluttes og det skal 
gjøres uttrekk. Det henvises til alle disse rutinene i arkivplanens kap. 3  
 
Avvik 8: Innen 31.12 må kommunen sørge for at alt arkivmateriale som ikke er i aktivt bruk er 
plassert i arkivlokaler som følger arkivforskriftens krav.  
Under tilsynet ble det opplyst av fagleder arkiv at det ikke var god oversikt over arkivmateriale som 
befinner seg i ytre enheter. Arkivtjenesten er klar over at det er noe materiale ute på skolene. Det er satt 
i gang prosesser med ordning og avlevering av dette til depot. Dette vil skje fortløpende i løpet av 2018.  
Arkivmateriale i kommunens fjernarkiv som er klart for depot vil bli avlevert fortløpende i samarbeid med 
depot. Nav bruker systemet Socio og dette systemet ble nylig tatt i bruk som fullelektronisk arkiv. Før 
systemet ble Noark-godkjent ble alle sosialmapper bevart på papir. Disse er pakket og klare for fjernarkiv 
og vil bli flyttet til fjernarkiv så fort det er frigjort plass.  
 
Avvik 9: Arendal kommune må foreta en gjennomgang og bestemme hvilket elektronisk skapt 
materiale som skal avleveres til depot, fatte vedtak som plasserer ansvaret for oppgavene med 
sikring, uttrekk og deponering av bevaringsverdige elektroniske systemer. Dette må innen 
31.12.2017 dokumenteres i arkivplanen.  
Fagleder arkiv har ansvar for at alt som er av rettslig og forvaltningsmessig verdi blir bevart. Kommunens 
retningslinjer for avlevering/deponering av elektronisk arkivmateriale tar utgangspunkt i arkivloven med 
forskrifter og Riksarkivets normalinstruks for arkivdepot i kommuner og fylkeskommuner. Retningslinjene 
klargjør ansvarsforholdet mellom arkivskaper (kommunen) og arkivdepot (AAma), og beskriver hvordan 
elektroniske arkiv og registre skal avleveres eller deponeres. Uttrekk og avlevering av elektronisk 
arkivmateriale skal omfatte definerte uttrekk av data fra IT-system, og ikke selve IT-systemene. Ved 
siden av Noark-baserte arkivsystem har kommunen også ulike elektroniske fagsystemer med viktig 
rettslig og forvaltningsmessig dokumentasjon som ikke er Noark-godkjente, dette gjelder systemene HK-
Data, Familia, CGM journal og Gerica. Kommunen har ikke foretatt noen uttrekk fra disse eller andre 
slike systemer og det er pr. dags dato heller ingen rutine for å gjøre det. Avleveringsformatet er papir. 
Fagsystemer som er Noark-godkjent kan avleveres elektronisk, men for de to systemene dette gjelder er 
det satt opp integrasjon mot sak-arkivsystemet Public 360 slik at all arkivverdig dokumentasjon går over i 
dette systemet. Dette er beskrevet ytterligere i arkivplanens kap. 1 om ansvar og fullmakter, og kap. 4 
om depot. I kap. 5 fremkommer det under systemdokumentasjonen hvilke systemer som inneholder og 
produseres arkivverdig dokumentasjon.   
 
Avvik 10: Arendal kommune må bestemme om uttrekkene fra kommunens saks- og 
arkivdatabaser i perioden 2000-2006 og 2006-2010 er deponert eller avlevert depotinstitusjon, og 
om dette er gjort iht. gjeldende lovverk. 
Avlevert: 9.6.2015 
Godkjent: 21.9.2015 
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I utgangspunktet ble hele perioden 2000 til 2010 levert som et uttrekk. Uttrekket ble splittet opp i 
periodene 2000-2006 og 2007-2010. Uttrekket er foretatt av Geir Harbakk, Adjuva AS og Kjetil Holsæter, 
Ephorma. Uttrekket var en blanding av journalopplysninger for et rent papirarkiv de første årene, en 
periode hvor mange arkivdeler består av en blanding av papir og elektroniske dokumenter innenfor 
samme sak/arkivdel i perioden 2004 til 2006, og en periode hvor det i stor grad har vært fullelektronisk 
arkiv. For den siste perioden 2007-2010 er det mottatt et nærmest fullstendig Noark-5 uttrekk laget av 
Kjetil Holsæter for det som er fullelektronisk. 
 
Analyse og vurdering av uttrekket fra 2000-2006 (AAma sin vurdering): 
Noark-4 uttrekket for perioden 2000 til 2006 er et uttrekk av journalopplysninger for periodens 
papirbaserte arkiv. Det er uheldig at uttrekket ikke har kunnet deles i filstruktur pr. arkivdel. Dette har 
medført store og til dels ganske uhåndterlige xml-filer med rapporter eller datagrunnlag for samtlige 
arkivdeler i en og samme fil. De enkelte arkivdelene er heller ikke samlet etter hverandre. Det er likevel 
mulig å søke seg frem til ønskede dokumenter innen en angitt sak, eller en hel sak med tilhørende 
dokumenter, med informasjon om ordningsprinsipp og nøkkelverdi slik at en kan finne frem i papirarkivet.  
Aust-Agder museum og arkiv IKS (AAma) har godkjent Noark-4 uttrekket for perioden 2000 til 2006. 
 
Analyse og vurdering av uttrekket fra 2007-2010 (AAma sin vurdering): 
Noark-5 uttrekket for perioden 2007 til 2010 er et fullelektronisk uttrekk. Også her er det en 
sammenblanding av arkivdeler som til dels ikke har noen sammenheng, og vidt forskjellig 
ordningsprinsipp, innenfor samme katalog i filstrukturen og arkivstruktur.xml fil. Men her er i alle fall den 
enkelte arkivdel samlet etter hverandre i arkivstruktur.xml. Det som er mer bekymringsfullt for senere 
gjenfinning innen denne arkivperioden, er at alle arkivstruktur.xml filer har med en linje i 
journalopplysningen til hver sak, hvor det står: <dokumentmedium>Blandet fysisk og elektronisk 
arkiv</dokumentmedium>. Dette er så langt AAma har kunnet konstatere, en feilinformasjon. Men hvis 
det er tilfelle at det finnes saker hvor det er blandet fysisk og elektronisk arkiv i denne arkivperioden, bør 
Arendal kommune sørge for at også fysisk arkiv (papirarkivet) blir knyttet til avleveringen. AAma har gjort 
flere stikkprøve-tester mht. dette uten å kunne avdekke tilfeller hvor saksdokumenter mangler. AAma har 
godkjent dette fullelektroniske arkivuttrekket for Arendal kommune perioden 2007 til 2010. 
Godkjenningsbrev ble sendt til Arendal kommune 21.9.2015: 
 
Avvik 11: Datautrekk fra sakarkivsystemet ePhorte for perioden 2010-2016 må foretas, 
godkjennes og avleveres/deponeres til depotinstitusjon. Dette må gjøres i samråd med AAma 
innen 31.12.2017. 
Noark-4 uttrekket for sak- og arkiv-systemet ePhorte for perioden 2.7.2010 til 10.10.2016 er et 
fullelektronisk arkiv hvor alle dokumenter er digitalisert.  
 
Analyse og vurderinger av uttrekket (AAma sin vurdering): 
Uttrekket er testet både mht. til syntaks og innhold. Innhold er testet med stikkprøver, hvor en velger ut 
en del saker og verifiserer at antall journalposter stemmer, og at sakens elektroniske dokumenter er i 
henhold til journalopplysningene. AAma har ikke funnet manglende innhold og syntaksen er i henhold til 
Noark-4 standarden. Ut fra de opplysningene som er fremskaffet om antall saker og journalposter i 
uttrekket, ser det med stor sannsynlighet ut til at innholdet stemmer med antall saker og journalposter for 
perioden. Uttrekket har en akseptabel kvalitet, og AAma mener det vil være et pålitelig verktøy for 
fremtidig gjenfinning/innsyn i arkivet for denne perioden. AAma har godkjent og arkivert i eDepot Noark-4 
uttrekket fra ePhorte for arkivperiodene 2.7.2010 - 10.10.2016. Godkjenningsbrev ble sendt Arendal 
kommune 8.5.2017.  
 
Med hilsen 
 
 
 
Karl Mork 
Kommunalsjef 
    
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
Kopi til: AKST Arendal kommune 
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AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS 
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Postadresse: Organisasjonsnummer: Telefon: post@arkivverket.no 
Pb. 4013 Ullevål Stadion 961 181 399 480 55 666 www.arkivverket.no 
0806 OSLO    

Arendal kommune  
Karl Mork 
 
4891 GRIMSTAD 
 

 
 

 
Din ref. Vår ref. Dato 
16/30045-18 2015/5340 LILLUN 28.09.2017 

 
 
 
 
Lukking av pålegg 1 etter tilsyn 
 
Vi viser til brev 27.9.2017 og tar bekreftelsen på ansvarsforhold av arkiv i ytre 
enheter til orientering. Vi lukker med dette avvik nr 1 i tilsynsrapporten. 
 
Vi imøteser tilbakemelding på de øvrige påleggene innen fristen 31.12.2017. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Kjetil Reithaug e.f. 
fagdirektør 

Lillian Lunden 
rådgiver 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk, og har derfor ingen håndskrevet signatur. 
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Dato: 27.09.2017 

Vår ref: 16/30045-18 

Deres ref: 2015/5340 
Arkivkode: --- 
Saksbeh.:  Karl Mork 
Tlf.    

 
  

 
 
 

Oppfølging av pålegg 1 etter tilsyn  
 
Det vises til deres brev av 14.9.2017 om oppfølging av pålegg 1 etter tilsyn 4.10.2016.  
 
Vi kan bekrefte at alle enheter som danner arkiv i kommunen er underlagt arkivansvarlig i AKST. Dette 
innebærer ingen endring av hvordan ansvaret var plassert ved tidspunktet for tilsyn, men det synes klart 
at ansvaret ikke har vært godt nok kjent eller fulgt opp. Vi presiserer derfor dette ansvaret overfor alle 
arkivdannende enheter, med kopi av informasjonen til AKST. Informasjonen blir sendt ut i dag.  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Karl Mork 
Kommunalsjef 
    
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
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Postadresse: Organisasjonsnummer: Telefon: post@arkivverket.no 
Pb. 4013 Ullevål Stadion 961 181 399 480 55 666 www.arkivverket.no 
0806 OSLO    

Arendal kommune  
 
Serviceboks 650 
4809 ARENDAL 
 

 
 

 
Din ref. Vår ref. Dato 
16/30045-16 2015/5340 LILLUN 14.09.2017 

 
 
 
 
Oppfølging av pålegg 1 etter tilsyn 
 
Viser til brev 18.8.2017 og oppfølging av pålegg nr 1 etter tilsyn 4.10.2016. 
 
Arendal kommune skriver at det ikke er gjort unntak eller begrensninger i forhold 
til Agder kommunale støttetjenester (AKST) sitt ansvar for arkivarbeidet i de ytre 
fagenheter. Dette er også tatt inn i den reviderte avtalen mellom Arendal kommune 
og AKST. Det står at AKST med dette er tildelt det faglige ansvaret for det totale 
arkivarbeidet i kommunen i alle enheter. 
 
I nest siste avsnitt i brevet 18.8.2017 kan det likevel se ut til at man avventer en ny 
arkivplan med rutiner og opplæring før ansvaret kan utøves i samtlige enheter. Frist 
for ferdigstillelse av arkivplanen er satt til 31.12.2017, og dokumentasjonen av 
ansvar og rutiner i arkivplan skal implementeres innen denne dato.  
 
Under tilsynet og i etterkant har det kommet tydelig fram at det er uklarheter i 
forbindelse med utøvelse og implementering av dette ansvaret. AKST må gis 
tilstrekkelige ressurser for å kunne ivareta disse oppgavene, og sammen med 
enhetene ha en felles forståelse for hvordan dette skal utøves i praksis.  
 
Utøvelse av ansvaret kan ikke utsettes. Før vi kan lukke avviket ber vi  om en 
bekreftelse fra kommunen på at alle enheter i kommunen som danner arkiv nå er 
underlagt arkivansvarlig i AKST, og at dette er kommunisert ut til alle enhetene. 
 
 
Frist for tilbakemelding: 6.10.2017 
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Med vennlig hilsen 
 
 
Kjetil Reithaug e.f. 
fagdirektør 

Lillian Lunden 
rådgiver 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk, og har derfor ingen håndskrevet signatur.
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ARENDAL KOMMUNE 
ENHETSADM. RÅDM. M/STAB 

 

Kontaktinformasjon: www.arendal.kommune.no Telefon: +47 37 01 30 00 
Postadresse: Postboks 123, 4891 GRIMSTAD E-post: postmottak@arendal.kommune.no 
Besøksadresse: Sam Eydes plass 2, 4836 ARENDAL   
Org.nr.: 940493021   

 

 

 
ARKIVVERKET 
Postboks 4015 Ullevål stadion 
0806 OSLO 
 
 
   

 
   

Dato: 18.08.2017 

Vår ref: 16/30045-16 

Deres ref: 2015/5340 LILLUN 
Arkivkode: --- 
Saksbeh.:  Karl Mork 
Tlf.    

 
  

 
 
 

Oppfølging av pålegg 1 og 5 etter tilsyn  
 
Viser til brev 4.7.2017 om oppfølging av pålegg nr. 1 og 5 etter tilsyn 4.10.2016.  

Arkivverket viser til tilsynsrapportens punkt 2.1 (Organisering av arkivtjenesten) hvor det står at det er uklart 

hvorvidt ansvaret for det totale arkivarbeidet i Arendal kommune faktisk er plassert hos AKST og underlagt 

fagleder for arkiv.  

Vi skriver i vårt brev 4.6.2017 at rådmannen i Arendal kommune har delegert det totale arkivarbeidet i 

kommunen til fagleder arkiv ved dokumentsenteret i Agder kommunale støttetjenester (AKST), som er et 

interkommunalt samarbeid mellom Grimstad og Arendal kommune. Fagleder arkiv er Arendal kommunes 

arkivleder. I gjeldende avtale (revidert mellom kommunene og AKST står det:  

«AKST innehar kompetanse innenfor fagområdene lønn, regnskap og arkivtjenester. Det betyr at ansvaret 

for all faglig utvikling, opplæring og oppfølging skal ligge hos AKST innenfor disse fagområdene.»  

I brev fra rådmannen til AKST 14.1.2016 skriver rådmannen  

«Det overordnede ansvaret for arkivet ligger til rådmannen. Forskriften legger til grunn at den daglige 

ledelsen av arkivtjenesten ligger hos en arkivansvarlig. Rådmannen legger til grunn at daglig leder med 

overordnet ansvar for driften av AKST også har myndighet til å ivareta kravet om en at AKST har en 

«daglig ledelse» som arkivansvarlig.»  

Det er ikke gjort unntak eller begrensninger hverken i gjeldende avtale med AKST eller i brevet fra rådmannen til 

AKST. Det vil si at dette ansvaret også gjelder ytre fagenheter. I forbindelse med kartlegging for å utarbeide ny 

arkivplan er det oppdaget at det i praksis er enheter i Arendal kommune som danner arkiv utenfor AKST og uten 

involvering, tilsyn eller oppfølging fra AKST. Når AKST har fått tildelt det daglige ansvaret for arkiv i Arendal 

kommune uten avgrensinger innebærer dette også å kvalitetssikre at enheter som danner arkiv utenfor AKST av 

tekniske hensyn knyttet til fagsystemer gjør dette på en forsvarlig måte. Dette innebærer ikke at ansvaret ikke er 

plassert, men heller at det er et stort behov for å få på plass en ny, oppdatert arkivplan med tilhørende rutiner og 

opplæring ved implementering.  

Arendal kommune er opptatt av å følge lover og regler på arkivområdet og anser det gjennomførte tilsynet med 

påfølgende arbeide for å lukke påleggene som svært viktig og positivt for kommunen. Vi håper dette brevet virker 

utfyllende og at pålegg 1 kan lukkes. Subsidiært ber vi om at fristen for pålegg 1 utvides til 31.12.2017 slik at 

lukkingen av dette punktet kan sees i sammenheng med ny arkivplan og plan for implementering av denne.  
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Med hilsen 
 
 
 
Karl Mork 
Kommunalsjef 
    
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
Kopi til: AKST Arendal kommune 
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 Postadresse: Organisasjonsnr. Telefon : 22 02 26 00  
 Se www.arkivverket.no 961 181 399 post@arkivverket.no 
    

Arendal kommune  
 
Postboks 123 
4891 GRIMSTAD 
 

 
 

 
Deres ref Vår ref. Dato 
16/30045-14 2015/5340 LILLUN 04.07.2017 
 
 
Oppfølging av pålegg 1 og 5 etter tilsyn 
 
Viser til brev 4.6.2017 vedrørende oppfølging av pålegg nr. 1 og 5 etter tilsyn 
4.10.2016. 
 
Pålegg 1 
I tilsynsrapportens punkt 2.1 (Organisering av arkivtjenesten) fremgår det uklart 
hvorvidt ansvaret for det totale arkivarbeidet i Arendal kommune faktisk er plassert 
hos AKST og underlagt fagleder for arkiv. Det står videre at arkivtjenesten ikke har 
oversikt og kontroll med arkivdanningen for fagarkiv i flere av kommunens enheter 
og sentrale fagfelt. Dette blir også presisert i rapportens punkt 2.2 (Arkivansvar). 
 
Vi kan ikke se at dette ansvaret er beskrevet i tilbakemeldingen vi har mottatt. I 
pålegget står det at kommunen må fatte vedtak om ansvarfordeling og organisering 
av det totale arkivarbeidet i kommunen, men vi kan ikke se i kommunens 
tilbakemelding at ansvaret for de ytre fagenhetene tydelig er plassert og fulgt opp. 
 
Vi henviser til tilsynsrapportens punkt 2.1 og 2.2, og ber om en ny tilbakemelding 
på dette avviket innen 15.08.2017. 
 
Pålegg 5 
Vi tar redegjørelsen i brev 4.10.2016 til orientering. Avviket lukkes. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Kjetil Reithaug e.f. 
fagdirektør 

Lillian Lunden 
rådgiver 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk, og har derfor ingen håndskrevet signatur.
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ARENDAL KOMMUNE 
ENHETSADM. RÅDM. M/STAB 

 

Kontaktinformasjon: www.arendal.kommune.no Telefon: +47 37 01 30 00 
Postadresse: Postboks 123, 4891 GRIMSTAD E-post: postmottak@arendal.kommune.no 
Besøksadresse: Sam Eydes plass 2, 4836 ARENDAL   
Org.nr.: 940493021   

 

 

 
ARKIVVERKET 
Postboks 4015 Ullevål stadion 
0806 OSLO 
 
 
   

 
   

Dato: 04.06.2017 

Vår ref: 16/30045-14 

Deres ref: 2015/5340 LILLUN 
Arkivkode: --- 
Saksbeh.:  Karl Mork 
Tlf.    

 
  

 
 
 

Utsettelse av frist for pålagte utbedringer  
 
Viser til deres brev datert 9.5.2017 og takker for utsettelse av fristene for påleggene etter tilsyn i fjor. 
Unntatt for utsatt frist var påleggene 1 og 5.  
 
Under følger en beskrivelse av hvordan avvik 1 og 5 er utbedret. Da arkivplanen ikke har fått sin 
endelige struktur kan vi ikke på det nåværende tidspunkt henvise til konkret avsnitt i arkivplanen. Dette 
vil imidlertid bli gjort når vi sender brev innen utgangen av året med beskrivelse av hvordan alle avvikene 
er utbedret.  
 
Pålegg 1)  
 
Innen 1.6.2017 må Arendal kommune fatte vedtak om ansvarsfordeling og organisering av det 
totale arkivarbeidet i kommunen. Dette skal inngå i kommunens arkivplan.  
 
Rådmannens arkivansvar 

 

I følge arkivforskriftens § 1-1 og kommunelovens § 23 har rådmannen øverste ansvar for kommunens 
arkiver og for at organisering og oppfølging av arkivarbeidet er i samsvar med lover og forskrifter om 
offentlig saksbehandling. Innholdet i kommuneadministrasjonens arkivansvar er ellers fastsatt i 
gjeldende lover og forskrifter og i retningslinjer gitt med hjemmel i dette lovverket. I Arendal kommune 
har rådmannen delegert det totale arkivarbeidet i kommunen til fagleder arkiv ved dokumentsenteret i 
Agder kommunale støttetjenester (AKST), som er et interkommunalt samarbeid mellom Grimstad og 
Arendal kommune. Fagleder arkiv er Arendal kommunes arkivleder.  
 
Organisering av arkivtjenesten 
Felles postmottak for Grimstad og Arendal kommune, dokumentsenteret, er organisert som en avdeling i 
det interkommunale samarbeidsorganet Agder kommunale støttetjenester (AKST). Dokumentsenteret 
fungerer som journalføringsenhet med ansvar for Arendal kommunes sakarkiv og tilhørende offentlige 
postjournal. 16. oktober 2016 gikk Arendal kommune over fra ePhorte til nytt sak/arkivsystem, og det 
meste av den administrative behandlingen skjer i dag i systemet Public 360. Dokumentsenteret 
journalfører dokumentasjon som skal inn i sak/arkivsystemet og i enkelte fagsystemer.  
Dokumentsenteret i Arendal kommune var inntil 01.01.2015 organisert som en enhet under avdelingen 
Publikumsrettet saksbehandling og service. Januar 2015 ble Dokumentsenteret nedlagt, og de ansatte 
ble ved en virksomhetsoverdragelse overført til Agder kommunale støttetjenester (AKST).  
 
Arkivorganisering  
Arkivarbeidet i Arendal kommune bygger på et skille mellom dagligarkiv, fjernarkiv og depot. 
 
a)   Elektronisk dagligarkiv i P360. Skannede inngående dokumenter blir lagt i mapper hos 
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dokumentsenteret og oppbevart i 3 mnd. før de blir makulert. 
b)   Fjernarkiv. Inneholder papirbasert materiale som ikke lenger er i aktiv bruk. Dette materialet er 
plassert på rådhuset i Arendal kommune og hos AKST.  
c)  Depot (Aust-Agder museum og arkiv, avd Kuben). Det er avlevert både papirarkiver og elektronisk 
materiale.  
  
Interkommunale samarbeid, interkommunale selskap, aksjeselskap med kommunalt eierskap og 
kommunale foretak 
En rekke offentlige tjenester for Arendal kommune er skilt ut som interkommunale samarbeid, 
interkommunale selskap, kommunale aksjeselskap eller kommunale foretak. Arkivdanningen ved disse 
organene faller utenfor kommunens normale ansvarsområde, men av hensyn til fremtidige brukere av 
arkivmaterialet følger her en oppdatert oversikt over hvilke tjenester dette gjelder i Arendal kommune: 
 
Interkommunale samarbeid (I henhold til §§ 27 eller 28 i kommuneloven)  
110 Alarm Sentral (§ 28-samarbeid) 
Agder kommunale støttetjenester – AKST (§ 27-samarbeid, eget rettssubjekt som har eget arkiv) 
Arendal Legevakt (§ 28-samarbeid, Arendal kommune har arkivansvaret) 
Interkommunal arbeidsgiverkontroll (§ 28-samarbeid, organisert som en enhet under Arendal kommune, 
som også har arkivansvaret) 
Offentlig fellesinnkjøp på Agder (OFA) (§ 27-samarbeid, Aust-Agder Fylkeskommune er arkivansvarlig) 
Friluftsrådet sør (Arendal kommune er arkivansvarlig) 
Østre Agder Brannvesen (vertskommunesamarbeid, Arendal kommune har arkivansvaret) 
Østre Agder Krisesenter (vertskommunesamarbeid, Arendal kommune har arkivansvaret) 
Østre Agder (§27-samarbeid, Arendal kommune har arkivansvaret) 
 
Interkommunale selskap IKS 
Aust-Agder Revisjon IKS 
Aust-Agder museum og arkiv (AAma) 
IKT-Agder IKS 
Konsesjonskraft IKS (tidl. Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS) 
Agder Renovasjon IKS 
Etablerersenteret IKS 
 
Aksjeselskap med kommunalt eierskap (Har separat arkivansvar og er pålagt å føre offentlig journal 
etter offentleglova § 2.) 
Actieselskapet Kolbjørn AS 
Aust-Agder Næringsselskap 
Arendal By AS 
Agder Energi AS  
Arendal Kunnskapspark Eiendom AS 
Arendal Festival Supply AS 
Arendal Lufthavn Gullknapp AS 
Aust-Agder Næringsselskap AS 
Canal Street AS 
Durapart AS 
Eydehavn Næringsutvikling AS 
Hove drifts- og utviklingsselskap AS 
P-hus vest AS 
Pollen P-hus AS 
Proflex AS 
Rehabiliteringssenteret AIR AS 
Sørnorsk Filmsenter AS 
Teaterplassen AS 
Torbjørnsbu Verksted AS 
Visit Sørlandet AS 
 
Kommunale foretak 
Arendal Eiendom KF 
Arendal Havn KF 
 
Pålegg 5) 
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Det må utarbeides rutiner for håndtering av henvendelser på SMS og via sosiale medier. Disse 
må tas med i ny arkivplan innen 1.6.2017.  
 
Rutiner for håndtering av SMS og kommunens Facebook-side. 

   
 

 

Kommunen har utadrettet kontakt med innbyggerne pr. telefon, brev, e-post eller og ved personlig 
oppmøte. Arendal kommune benytter Facebook kun som informasjons- og kommunikasjonskanal, og 
ingen saksbehandling skal foregå der. Kommunen mottar og sender også dokumenter via Altinn og 
digital postkasse. 
 
Facebook 
På spørsmål som krever saksbehandling må innsenderen gjøres oppmerksom på at det må sendes en 
formell henvendelse. Det må alltid vurderes om innlegg, kommentarer eller innspill er arkivverdige 
Dersom ett innlegg vurderes som arkivverdig blir det sendt på epost til 
Postmottak@arendal.kommune.no. 
 
SMS 
Tekstmeldinger (SMS) som mottas skal behandles som annen post hvis de inneholder opplysninger som 
inngår i saksbehandlingen. Hvis mulig skal saksbehandler videresende SMSen til sin egen e-post i 
kommunen, og journalføre denne i Public 360. Alternativt kan saksbehandler ta et skjermbilde av SMSen 
som importeres til Public 360.  

 

 
  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Karl Mork 
Kommunalsjef 
    
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
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Arkivsak-dok. 17/07193-6 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 14.03.2018 

 

 

 

   

 

 

Varslingsrutiner Arendal kommune januar 2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen og de nye varslingsrutinene for Arendal kommune tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget fikk i sitt møte 14.6.2017 sak 25/17 en orientering om arbeidet med revisjon av 

varslingsrutiner av kommunalsjef Karl Mork. Kontrollutvalget ba da om å få oversendt nye rutiner for 

varsling når disse var vedtatt. 

 

Saksopplysninger: 
Fra 1.7.2017 trådte det i kraft endringer i arbeidsmiljøloven med sikte på å styrke vernet for varslere. I 

forbindelse med dette gjennomførte rådmannen i samarbeid med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud 

en prosess for å endre kommunens rutiner for varsling. Kontrollutvalget fikk en orientering om denne 

prosessen i sitt møte 14.6.2017. 

 

Utover å tilpasse rutinene til lovendringene tar endringsforslaget sikte på å styrke saksbehandlingen i 

varslingssaker og å gjøre rutinene lettere å sette seg inn i både for arbeidstakere som ønsker å varsle, og 

de som skal håndtere et varsel. KS ga i september 2017 ut en ny veileder om ytringsfrihet og varsling, og 

mange av rådene herfra er også innarbeidet i forslaget til nye varslingsrutiner. 

 

Juridisk seniorrådgiver Sindre Kvammen vil orientere om de nye varslingsrutinene i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Å fastsette rutiner ligger under rådmannens myndighet. Det er likevel av interesse for kontrollutvalget å 

forsikre seg om at kommunen har rutiner for varsling på plass, for å vurdere risiko knyttet til dette 

fagområdet. 

 

Vedlegg:  

Varsling – rutine for varsler 

Varsling – rutine for mottaker av varsel 
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Varsling - rutine for deg som ønsker å varsle om kritikkverdige 
forhold i kommunen 
 
1. Innledning 

Arendal kommune ønsker at kritikkverdige forhold i kommunen avdekkes og ryddes opp i. Ansatte og 
innleide har rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen og varsling er dermed både 
lovlig og ønsket. 
 
Varsling oppleves ofte å være en krevende prosess for alle involverte parter. Det gjelder både den 
som velger å si fra om kritikkverdige forhold, den som mottar og skal behandle varselet samt den 
eller de som er gjenstand for kritikk. En pågående varslingssak kan også oppleves belastende for et 
helt arbeidsmiljø. Det er derfor svært viktig at alle involverte parter opptrer ryddig og gjennomtenkt.  
 
Denne veilederen / rutinen gjelder for deg som ønsker å varsle. Dersom du som varsler har behov for 
rådgivning i saken kan du også ta kontakt med Rådmannens stab personal, bedriftshelsetjenesten, 
tillitsvalgte eller verneombud.  
 
Arendal kommune har også utarbeidet rutine for den som mottar et varsel. Dette skal bidra til å sikre 
kvalitet og forsvarlighet i arbeidet med varslinger. Denne rutinen finner du [her].  

 

 
2. Arbeidstakers rett til å varsle 

Som arbeidstaker har du rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Dette følger av 
arbeidsmiljølovens regler:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I enkelte tilfeller har du som arbeidstaker en varslingsplikt i medhold av arbeidsmiljøloven § 2-3 og i 
enkelte særlover (eksempelvis innen helse og opplæring). Arbeidstaker skal for eksempel etter 
arbeidsmiljøloven § 2-3 si ifra til arbeidsgiver og verneombud om trakassering, diskriminering og feil 
eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse. Varsling i samsvar med slik plikt vil alltid være 
riktig og lovlig.  
 
For Arendal kommune er det viktig at du bruker retten til å varsle. Det at arbeidstakere sier fra er 
ofte den eneste måten ukultur og ulovlige forhold kan avdekkes og ryddes opp i. 
 
Din identitet er generelt et forhold som skal behandles med fortrolighet av alle involverte parter. 
Plikten til konfidensialitet rekker imidlertid ikke lenger enn til det punktet der rettigheten til den det 
varsles om slår igjennom. Som eksempel vil den det varsles om i mange tilfeller være part, og i 

§ 2 A-1.Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten 

 
(1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Innleid 

arbeidstaker har også rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten til innleier. 

 
(2) Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Arbeidstaker har uansett 

rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling. Det samme 
gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter. 

 
(3) Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med denne bestemmelsen. 

 

0 Tilføyd ved lov 16 juni 2017 nr. 42 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 16 juni 2017 nr. 752). 
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utgangspunktet ha rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter. Etter hovedregelen i 
offentleglova § 3 kan dessuten både den det varsles om og allmennheten ha innsynsrett i varselet og 
varslers identitet. Det vil også alltid være en risiko for at din identitet blir kjent knyttet til at 
omgivelsene kan resonnere seg frem til din identitet gjennom de undersøkelser som blir gjort og 
spørsmål som blir stilt ved oppfølgning av varselet. 
 
 
3. Hva vil det si å varsle om kritikkverdige forhold?  

For at forhold skal være kritikkverdig etter arbeidsmiljøloven er det flere forutsetninger som må 
være på plass. Dette avsnittet gir deg informasjon og veiledning til hjelp i denne vurderingen. 
 
«Kritikkverdige forhold» er det som er i strid med lover, forskrifter, avtaler, interne reglementer, 
rutiner og retningslinjer, samt allment aksepterte etiske normer. 
 
Eksempler på kritikkverdige forhold kan være korrupsjon, underslag/tyveri, seksuelle overgrep, brudd 
på taushetsplikt, forhold som medfører fare for liv og helse, miljøfarlige utslipp, rettighetsbrudd, 
maktmisbruk, mobbing og trakassering eller diskriminering.  
 
Kritiske ytringer, som faglig og politisk uenighet, er ikke varsling i arbeidsmiljølovens forstand. Dette 
er ikke kritikkverdige forhold.  
 
For at det skal være tale om varsling må det dreie seg om opplysninger som ikke er allment 
tilgjengelige, men som en arbeidstaker har fått rede på gjennom sitt arbeidsforhold og som kan ha en 
viss allmenninteresse. Interne personkonflikter vil for eksempel normalt ikke omfattes av begrepet. 

 
Varslingsordningen er primært ment for å melde inn kritikkverdige forhold som arbeidstaker 
observerer i virksomheten. 
 
Saker som tidligere har vært gjort kjent gjennom media vil som hovedregel ikke være varslingssaker.  
 
 
4. Forholdet til kommunens avvikssystem 
 
Arendal kommune ønsker generelt at kritikkverdige forhold skal avdekkes og ryddes opp i. Dette 
gjelder også for hendelser som ikke kommer inn under arbeidsmiljølovens definisjon av hva som er et 
kritikkverdig forhold, eksempelvis avvik.  
 
Mindre alvorlige brudd på kommunens rutiner og prosedyrer er eksempler på avvik. Melding av slike 
avvik skal skje gjennom kommunens system for avviksmelding [lenke], og ikke gjennom kommunens 
varslingsordning. Avvik som ikke følges opp og som derfor ikke lukkes, kan imidlertid bli et 
kritikkverdig forhold som bør varsles om gjennom kommunens varslingsordning.  
 
 
5. Hva vil det si å få varslervern 
 
Arbeidsgiver plikter å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for arbeidstakerne. Denne plikten 
gjelder generelt. I varslingssaker har arbeidsmiljøloven en bestemmelse som presiserer og 
understreker arbeidsgivers plikt i den situasjonen som varsler er i.  
 
Dette følger av arbeidsmiljøloven § 2 A-2 som sier at «Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i 
samsvar med § 2 A-1 er forbudt». Forbudet gjelder også innleid arbeidstaker som varsler. 
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Ulovlige gjengjeldelseshandlinger omfatter både formelle og uformelle negative reaksjoner. Varsler 
skal ikke ubegrunnet bli fratatt arbeidsoppgaver, bli oppsagt, forbigått i forhold til muligheter for 
faglig utvikling, stillingsopprykk mm. Mobbing og trakassering skal generelt ikke finne sted. Saklige 
motargumenter og motbevis regnes ikke som gjengjeldelse.  
  
 
6. Hvordan går du frem når du skal varsle 

a) Krav om forsvarlig fremgangsmåte 

Loven krever at arbeidstakerens fremgangsmåte ved varslingen er forsvarlig, jf. arbeidsmiljøloven § 
2A-1 (2). Forsvarlighetskravet skal ikke tolkes strengt, men arbeidstaker må tenke seg om før 
opplysninger om kritikkverdige forhold bringes videre. I praksis bør du stille deg følgende spørsmål:  
 

 Har jeg grunnlag for kritikken?  

 Hvordan bør jeg gå frem? 

 Hvem bør jeg si fra til? 
 
Varsler må være i god tro om det forholdet vedkommende varsler om. Dersom du har gjort det du 
med rimelighet kan for å bringe riktige fakta på bordet, så er det tilstrekkelig, selv om informasjonen 
i ettertid viser seg ikke å være korrekt.  
 
Dersom varsling skjer på en utilbørlig måte som unødvendig skader samarbeidsklimaet, 
arbeidsmiljøet eller enkeltpersoner i kommunen, for eksempel ved gjentatte grunnløse påstander 
mot kollegaer, vil varsling kunne være uforsvarlig.  
 
Det er alltid forsvarlig å varsle til tilsynsmyndigheter, som Arbeidstilsynet og Fylkesmannen, eller 
andre offentlige myndigheter. Det samme gjelder varsling i samsvar med varslingsplikt, jf. avsnitt 2 
ovenfor.   
 
b) Utforming av varselet 

Arbeidsgiver oppfordrer deg til å varsle skriftlig der det er mulig. Det gjelder likevel  ingen formkrav 
til hvordan du som varsler gir din informasjon. Muntlig varsling kan for eksempel være aktuelt der 
det ikke er tid til å varsle skriftlig. 
 
Det betyr at du selv velger måten det skal gjøres på – enten muntlig per telefon/møte, eller skriftlig 
ved brev/ e-post. Husk at e-post kan komme på avveie og at sensitiv personinformasjon ikke er like 
trygg der. Du har anledning til å ha med tillitsvalgt, annen tillitsperson eller verneombud i møte.  

 
Det er viktig at du beskriver hendelsen eller forholdet så godt som mulig slik at mottaker av varselet 
har grunnlag for å forstå at det er tale om et varsel, og tilstrekkelig informasjon til å undersøke saken. 
Vær derfor så spesifikk og presis som mulig i din beskrivelse av saken.  
 
Gi gjerne informasjon om følgende: 
 

 Ditt fulle navn og arbeidssted, om du ikke velger å være anonym.  

 Dato for rapportering 

 Hvilken avdeling gjelder varselet? 

 Når og hvor skjedde handlingen det varsles om? 

 Beskrivelse av det kritikkverdige forholdet.  
o Forsøk å svare på følgende spørsmål: hva, når, hvem, hvor og hvordan. 
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o Prøv å skille mellom det du tror og vet. 

 Hvordan har du fått kjennskap til forholdet det varsles om? 

 Hvem andre vet eller kan vite noe om forholdet? Gi gjerne navn på personer som du mener 
kan bidra med informasjon 

 Kom gjerne også med forslag til undersøkelser som kan avklare det forholdet som varslingen 
gjelder 

 
c) Valg av varslingskanal – intern varsling 

Du oppfordres fortrinnsvis til å melde fra internt til:  
 

 din nærmeste leder 

 tillitsvalgte og vernetjenesten 

 overordnet ledelse enten lokalt eller sentralt i kommunen 
 

Nærmeste leder eller eventuelt overordnet ledelse er de som normalt er nærmest til å undersøkte og 
raskt stoppe de kritikkverdige forholdene.  Det er også et mål at konflikter skal løses på et lavest 
mulig nivå i organisasjonen.  

 

 
7. Ekstern varsling 

a) Eksterne tilsyns- og kontrollmyndigheter 
 
Ansatte har rett til å varsle eksternt til tilsyns- og kontrollmyndigheter som Arbeidstilsynet, 
Datatilsynet, Politiet, Helsetilsynet og lignende instanser, jf. arbeidsmiljøloven § 2 A-1(2), andre 
punktum. Som nevnt i avsnitt 2 «Arbeidstakers rett til å varsle» har du som arbeidstaker i enkelte 
tilfeller også en varslingsplikt i medhold av arbeidsmiljøloven § 2-3 og i enkelte særlover (eksempelvis 
innen helse og opplæring). Slik varsling er alltid å anse som forsvarlig. Eksterne tilsyns- og 
kontrollmyndigheter har taushetsplikt om varslers identitet.  

 
b) Varsling til allmennheten 
 
Som det er redegjort for i avsnitt 5 «Hvordan går du frem når du skal varsle» punkt a) så krever loven 
at arbeidstakerens fremgangsmåte ved all form for varsling skal være forsvarlig. jf. arbeidsmiljøloven 
§ 2 A-1 (2). I avsnitt 5 opplyses det at forsvarlighetskravet ikke skal tolkes strenget, men arbeidstaker 
må gjøre det han eller kun med rimelighet kan for å bringe riktige fakta på bordet. Varsler må være i 
god tro om det forholdet vedkommende varsler om. Det kan skade arbeidsgivers legitime interesser 
dersom allmenheten på grunn av feilaktige opplysninger om et saksforhold mister tilliten til at 
kommunen har en forsvarlig saksbehandling. 
 
Dersom du ønsker å varsle allmennheten via media skjerpes kravene til at varselet skal vurderes å 
være forsvarlig. I tillegg til å være i god tro om det du varsler om bør du også: 

I. først ha forsøkt å varsle internt, eventuelt til offentlige myndigheter.  
II. tenke over at formålet med offentliggjøringen skal være å rette opp i forholdene, ikke 

offentliggjøringen i seg selv.  
III. ta hensyn til alle involverte parter.  

 
8. Anonym varsling 

Det er i utgangspunktet ønskelig at varsling skjer åpent og uten anonymitet fordi det vil bidra til å få 
saken best mulig opplyst. Anonym varsling kan også skape mistro og gi svekket tillit på 
arbeidsplassen.   
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Som varsler kan du imidlertid velge å være anonym ved å sende brev uten opplysninger om 
avsender, e-post fra en kryptert e-post adresse, eller ringe fra et hemmelig telefonnummer. 
Tillitsvalgte kan også motta varslinger og anonymisere varslers identitet før varselet formidles til 
arbeidsgiver. 
 
Mottaker av et anonymt varsel er avskåret fra å kontakte deg og får derfor ikke innhentet 
supplerende informasjon. Dette kan gjøre det vanskelig å behandle varselet. Det er derfor ekstra 
viktig at du beskriver det kritikkverdige forholdet så nøyaktig og fullstendig som mulig (vi viser her til 
avsnitt 5 b) for hvordan et varsel anbefales utformet). Du må også prøve å sannsynliggjøre de 
påstander som fremsettes.   
 
Et anonymt varsel som ikke er tilstrekkelig opplyst til at mottaker av varselet kan foreta en forsvarlig 
saksbehandling vil måtte avvises.   
 
9. Avslutning av saken 
 
Når saken avsluttes skal du motta en tilbakemelding om dette. Det vil fra sak til sak måtte vurderes 
ut fra lovverket hvilke detaljer om oppfølgningen du vil motta. Om varslingen for eksempel leder til 
en personalsak mot den varslingen gjelder, vil det normalt være taushetsplikt om behandlingen av en 
slik sak. 
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Varsling – rutine for deg som mottar varsel om kritikkverdige 
forhold i kommunen 
 
Rutine og saksbehandlingsprinsipper 
 

1. Innledning 

 
Arendal kommune ønsker at kritikkverdige forhold i kommunen avdekkes og ryddes opp i. Ansatte og 
innleide har rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen og varsling er dermed både 
lovlig og ønsket. 
 
Varsling oppleves ofte å være en krevende prosess for alle involverte parter. Det gjelder både den 
som velger å si fra om kritikkverdige forhold, den som mottar og skal behandle varselet og ikke minst 
for den eller de som er gjenstand for kritikk. En pågående varslingssak kan også oppleves belastende 
for et helt arbeidsmiljø. Det er derfor svært viktig at alle involverte parter opptrer ryddig og 
gjennomtenkt. 
 
Denne veilederen/rutinen gjelder for deg som mottar et varsel i linjen. Hvis du har spørsmål eller 
behov for prinsipielle avklaringer så kan du også kontakte Rådmannens stab juss.   
 
Arendal kommune har også laget en veileder / rutine for den som ønsker å varsle. Denne finner du 
her [link].  
 
2. Arbeidstakers rett til å varsle 

Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen 
virksomhet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

I enkelte tilfeller foreligger det også en varslingsplikt i medhold av arbeidsmiljøloven § 2-3 og i 
enkelte særlover (eksempelvis innen helse og opplæring). 
 
Ansatte som blir kjent med kritikkverdige forhold står fritt til selv å velge hvem en vil varsle internt. 
Det betyr at når du som leder, tillitsvalgt eller som del av vernetjenesten mottar et varsel, så må du 
motta informasjonen og ikke avvise varsleren eller stille spørsmål ved hvem varslingen er sendt til 
internt.  Et varsel skal imidlertid ikke ha parallelle behandlinger dersom den er sendt til flere internt.  
 
 

§ 2 A-1.Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten 

 
(1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Innleid 
arbeidstaker har også rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten til innleier. 

 
(2) Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Arbeidstaker har uansett 
rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling. Det samme 
gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter. 

 
(3) Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med denne bestemmelsen. 
 

0 Tilføyd ved lov 16 juni 2017 nr. 42 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 16 juni 2017 nr. 752). 
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3. Når du mottar varselet 

Det er viktig at du møter varsleren på en god og åpen måte og opptrer så nøytralt som mulig. I den 
første innledende fasen er hovedformålet å innhente den informasjonen som er nødvendig for å 
opplyse saken best mulig.  Du bør i denne fasen være forsiktig med å gå i diskusjon med varsleren 
eller tilkjennegi egen oppfatning av saken. 
 
Varslers identitet er et forhold som skal behandles med fortrolighet av alle involverte parter. Plikten 
til konfidensialitet rekker imidlertid ikke lenger enn til det punktet der rettighetene til den det varsles 
om eller allmennheten slår igjennom. Som eksempel vil den det varsles om i mange tilfeller være 
part, og i utgangspunktet ha rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter. Etter hovedregelen i 
offentleglova § 3 kan dessuten både den det varsles om og allmennheten ha innsynsrett i varselet og 
varslers identitet.  
 
Du bør også gjøre varsler oppmerksom på at det alltid vil være en risiko for at hans eller hennes 
identitet blir kjent knyttet til at omgivelsene kan resonnere seg frem til dette gjennom de 
undersøkelser som blir gjort og spørsmål som blir stilt ved oppfølgingen av varselet. Du bør også 
opplyse varsler om at hans eller hennes identitet vil bli kjent dersom det som følge av en varsling 
oppstår vitneplikt i retten.  
 
Arbeidsgiver oppfordrer til at det varsles skriftlig. Det er likevel ingen formkrav til hvordan varsleren 
gir sin informasjon, og det betyr at du kan motta varsler både muntlig, skriftlig og anonymt.  
 
Det er viktig å få avklart om vedkommende varsler etter arbeidsmiljøloven eller om det meldes et 
avvik. Hvis dette fremstår som uklart for deg så still et direkte spørsmål om dette.  
 
 
a) Ved skriftlig varsel 

 
Der varsler er kjent må du snarest mulig bekrefte overfor varsler at varsel er mottatt og vil bli fulgt 
opp. Ring gjerne vedkommende for å få avklart ønsket kommunikasjonsform.  E-post korrespondanse 
skal brukes med forsiktighet. Dersom e-post brukes, skal dette derfor avtales med varsler. 
 
Når avsender av varselet er kjent bør det vurderes om det er ønskelig og behov for å invitere 
varsleren inn til en samtale for å gjøre nødvendige avklaringer og innhente ytterligere informasjon 
om det kritikkverdige forholdet. Vurder alternativt om eventuell utfyllende informasjon skal 
innhentes skriftlig.  Sjekk om mottatt varsel inneholder tilstrekkelig informasjon til at det besvarer 
spørsmål listet i punkt b) nedenfor «Ved muntlig varsel».   
 
Du må informere varsler om videre saksbehandling og forventet fremdrift. Du må også orientere 
varsleren om at gjengjeldelse/negative reaksjoner mot varsling i henhold til arbeidsmiljøloven er 
forbudt. Varsler må derfor melde fra til sin leder eller annen overordnet dersom vedkommende 
opplever eventuelle negative reaksjoner eller sanksjoner som følge av varselet.   
 

 
b) Ved muntlig varsel 
 
Når du mottar et varsel muntlig bør du benytte anledningen til å stille spørsmål for å få opplyst 
varselet best mulig.  
 
Aktuelle spørsmål kan være: 
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 Hvilken avdeling gjelder varselet? 

 Når og hvor skjedde handlingen det varsles om? 

 Beskrivelse av det kritikkverdige forholdet. Be om at det gis en så nøyaktig beskrivelse av det 
som er observert som mulig 

o Forsøk å svare på følgende spørsmål: hva, hvem, hvor og hvordan. 
o Be varsler skille mellom hva vedkommende tror og vet. 

 Hvordan har vedkommende fått kjennskap til forholdet det varsles om? 

 Hvem andre vet eller kan vite om forholdet? 

 Har varsler forslag til undersøkelser som kan avklare det forholdet som varslingen gjelder? 
 

Avklar med varsler hvordan senere kommunikasjon skal foregå. E-post korrespondanse skal brukes 
med forsiktighet. Dersom e-post brukes, skal dette derfor avtales med varsler. 
 
Du må i etterkant av samtalen, og også under saksbehandlingen, løpende vurdere om det er behov 
for å ta ny kontakt med varsler for å innhente ytterligere informasjon.  
 
 
c) Anonyme varsler  
 
Varsler kan velge å varsle anonymt ved å sende brev uten opplysninger om avsender, e-post fra en 
kryptert e-post adresse, eller ringe fra et hemmelig telefonnummer.  

Anonyme varsler byr på flere utfordringer men skal ikke automatisk avvises. En av utfordringene er at 
det er vanskelig for deg som mottaker av varselet å få innhentet ytterligere informasjon fra varsler 
siden denne ikke er kjent.  
 
Avgjørelsen av om du skal følge opp varselet eller om varselet skal avvises vil bero på en konkret 
vurdering fra sak til sak av blant annet: 
 

 Sakens karakter 

 Muligheten for en forsvarlig saksbehandling gjennom at varselet er tilstrekkelig opplyst og at 
varsler har sannsynliggjort påstandene.  

 
Når varsler ikke er kjent er du som mottaker av det anonyme varselet avskåret fra å gi en 
tilbakemelding til varsler om sakens status, utfall mv.  
 
 
4. Vurdering av om varselet er et kritikkverdig forhold etter arbeidsmiljøloven 

Som mottaker av varselet skal du uten ugrunnet opphold undersøke sakens fakta og gjøre de 
undersøkelser som er nødvendig for å avklare om noe kritikkverdig har skjedd.  
 
Det er flere forutsetninger som må være på plass for at forholdet det varsles om skal være 
kritikkverdig etter arbeidsmiljøloven. Dette avsnittet gir deg informasjon og veiledning til hjelp i 
denne vurderingen. 
 
«Kritikkverdige forhold» er det som er i strid med lover, forskrifter, avtaler, samt Arendal 
kommunes etiske standard eller andre interne regler, rutiner og retningslinjer. Brudd på den 
alminnelige oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt, kan også bli vurdert å være 
kritikkverdig. 
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Eksempler på kritikkverdige forhold kan være korrupsjon, underslag/tyveri, seksuelle overgrep, brudd 
på taushetsplikt, forhold som medfører fare for liv og helse, miljøfarlige utslipp, rettighetsbrudd, 
maktmisbruk, mobbing og trakassering eller diskriminering.  
 
Kritiske ytringer, som faglig og politisk uenighet, er ikke varsling i arbeidsmiljølovens forstand. Dette 
er ikke kritikkverdige forhold.  

 
For at det skal være tale om varsling må det dreie seg om opplysninger som ikke er allment 
tilgjengelige, men som en arbeidstaker har fått rede på gjennom sitt arbeidsforhold og som kan ha en 
viss allmenninteresse. Interne personkonflikter vil for eksempel normalt ikke omfattes av begrepet. 
 
Saker som tidligere har vært gjort kjent gjennom media vil som hovedregel ikke være varslingssaker.  
 
Hvis du vurderer at det innkomne varselet ikke er et kritikkverdig forhold etter arbeidsmiljølovens 
definisjon så avsluttes «varslingssaken», og alle involverte parter informeres om vurderingen som 
ligger til grunn for avgjørelsen.  
 
En del saker ligger i gråsonen for å komme inn under arbeidsmiljølovens definisjon av kritikkverdige 
forhold. Det er viktig at også disse avvikene/kritikkverdige hendelsene følges opp og lukkes selv om 
saken avsluttes som varslingssak. Konklusjonen/utfallet av saken skal i så fall meldes videre til 
overordnet leder.  
 
 
5. Forholdet til kommunens avvikssystem 
 
Mindre alvorlige brudd på kommunens rutiner og prosedyrer er eksempler på avvik. Melding av slike 
avvik skal skje gjennom kommunens system for avviksmelding [lenke], og ikke gjennom kommunens 
varslingsordning. Avvik som ikke følges opp og som derfor ikke lukkes, kan imidlertid bli et 
kritikkverdig forhold som bør varsles om gjennom kommunens varslingsordning.  
 
 
6. Kontradiksjon – retten til å uttale seg 

Etter kontradiksjonsprinsippet skal den som varslingen gjelder gjøres kjent med varslingen og få 
anledning til å uttale seg.  
 
Du må som mottaker av varselet derfor straks vurdere når denne orienteringen skal gis.   
 
I utgangspunktet så skal du orientere den det varsles om med en gang et varsel er mottatt. Du har 
likevel anledning til å gjøre innledende undersøkelser i en lukket fase med få involverte for å få mer 
kunnskap/ informasjon om saken før orientering gis. Det bør likevel ikke gå mer enn to uker fra 
varselet er mottatt til den det varsles om blir orientert.  
 
Det kan også være tilfeller der sakens karakter og de videre undersøkelser tilsier at vedkommende 
ikke gjøres kjent med varslingen. Eksempelvis dersom saken er anmeldt til politiet.  
 
 
7.  Saksbehandling av varselet 

Saksbehandling av innkomne saker gjøres i henhold til ordinære saksbehandlingsregler nedfelt i lov 
og reglement. Forvaltningslovens alminnelige prinsipper om forsvarlig saksbehandling, herunder 
taushetsplikt, regler om habilitet, undersøkelses- og dokumentasjonsplikt og 
kontradiksjonsprinsippet følges.  
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Det opprettes sak i 360 hvor alle dokumenter knyttet til varselet blir arkivert. 
 
Varsler skal så snart som mulig gis en bekreftelse på at varselet er mottatt og vil bli fulgt opp i tråd 
med rutinene.  
 
I tilfelle varselet ikke innehar tilstrekkelig bevis eller hvor oppfølging og undersøkelser av varselet 
ikke kan bekrefte varselet, skal saken avsluttes. 
 
Et varsel om kritikkverdige forhold vil oftest oppleves belastende både for varsler og for den det 
varsles om, og kan være utfordrende for arbeidsmiljøet i organisasjonen. Som mottaker av varselet 
må du derfor tilstrebe en så rask saksbehandling som praktisk mulig, hensyntatt krav til kvalitet og 
forsvarlig saksbehandling. Dette medfører at du må være bevisst på de frister som settes for 
eventuelle møter og tilbakemeldinger og prøve å unngå eventuelle forsøk på å trenere saksgangen 
fra en av partene.  
 
Når saken avsluttes av den som er ansvarlig for oppfølgningen gis den som har varslet en 
tilbakemelding om dette. Det må vurderes fra sak til sak hvilken informasjon som kan gis varsleren. 
Om varslingen for eksempel leder til en personalsak mot den varslingen gjelder, vil det normalt være 
taushetsplikt om behandlingen av en slik sak. 
 
 
8. Varslervern  

Arbeidsgiver plikter å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for arbeidstakerne. Denne plikten 
gjelder generelt. I varslingssaker har arbeidsmiljøloven en bestemmelse som presiserer og 
understreker arbeidsgivers plikt i den situasjonen som varsler er i.  

 
Dette følger av arbeidsmiljøloven § 2 A-2 som sier at «Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i 
samsvar med § 2 A-1 er forbudt».  
 
Ulovlige gjengjeldelseshandlinger omfatter både formelle og uformelle negative reaksjoner. Varsler 
skal ikke ubegrunnet bli fratatt arbeidsoppgaver, bli oppsagt, forbigått i forhold til muligheter for 
faglig utvikling, stillingsopprykk mv. Mobbing og trakassering skal generelt ikke finne sted. Varsler må 
imidlertid i likhet med alle ansatte tåle saklige motargumenter. 
 
Eventuell påstand om gjengjeldelse må undersøkes. Gjengjeldelse vil kunne bli arbeidsrettslig 
sanksjonert.   

 
 
9. Særlig om varsling mot rådmann 
 
Varsling som er rettet mot rådmannen skal oversendes ordføreren. 
 
Ved varsling rettet mot rådmannen vil det måtte gjøres en alminnelig habilitetsvurdering etter 
forvaltningsloven § 6, jf. § 8.  
 
Dersom rådmannen er inhabil skal det om nødvendig oppnevnes en setterådmann som kan håndtere 
saken på vegne av kommunen, jf. forvaltningsloven § 9.  
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Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Kommunale foretak i Arendal 

kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Forslag til vedtak legges frem i møtet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Arendal kontrollutvalg behandlet i sitt møte 7.9.2016 plan for forvaltningsrevisjonen «Kommunale 

foretak i Arendal kommune». Følgende problemstillinger ble vedtatt undersøkt: 

1. Er organiseringen og driften av de kommunale foretakene i samsvar med kommunens intensjoner 

og føringer? 

2. Hvilke styrings- og rapporteringsrutiner foreligger mellom foretakene og kommunen? Og er 

rutinene hensiktsmessige for å sikre bystyrets eierstyring og demokratisk kontroll? 

 

Rapporten fra forvaltningsrevisjonsprosjektet ble behandlet av kontrollutvalget i deres møte 5.1.2017 sak 

1/17. Kontrollutvalget tok rapporten til orientering og oversendte den til bystyret med følgende forslag til 

vedtak: 

 

Bystyret tar rapporten Forvaltningsrevisjon Kommunale foretak i Arendal kommune til orientering, og 

ber om at følgende tiltak gjennomføres med utgangspunkt i revisjonens funn og konklusjoner i prosjektet: 

a. Rådmannen foretar en generell gjennomgang av Arendal Havn KF sine oppgaver, ansvar 

og aktiviteter, herunder bl.a. avklare hva som omfattes av havnevirksomhet i forhold til 

ev. annen virksomhet i foretaket, samt avklare grensesnittet mot Arendal Eiendom KF i 

forhold til drift, vedlikehold og utvikling av kommunale eiendommer, i dialog med begge 

foretakene. 

b. Rådmannen foretar en felles gjennomgang av foretakene i forhold til styring og 

rapportering og utarbeider så langt som praktisk mulig en felles ramme for styring og 

kontroll av og rapportering fra foretakene, herunder: 

i. Utarbeide vedtekter for foretakene og ev. andre aktuelle styringsdokumenter om 

hensiktsmessig, sett hen til kommunens eierstrategi for foretakene mv. 

ii. Samt ev. utarbeide retningslinjer for bl.a. skriftlig rapportering og 

saksbehandling til bystyret (ref. også neste punkt) og for samhandling og 

møtepunkter mellom foretaket og henholdsvis rådmannen og politisk ledelse. 

c. Bystyret ber om at foretakene redegjør muntlig til bystyret, fast, halvårlig og samtidig i 

samme møte, om aktiviteter og planer, fordelt på de enkelte virksomhetsområdene i hvert 

foretak (ev. i tilknytning til behandling av melding til bystyret fra foretakene). 
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d. Rådmannen bes redegjøre skriftlig for gjennomføring av tiltakene kontrollutvalget senest 

innen 15.10.2017. 

 

Rapporten ble behandlet i bystyret 16.3.2017 sak 17/30. Følgende vedtak ble fattet: 

 

1) Bystyret tar rapporten til orientering. 

2) Bystyret ber havnestyret utrede hvilke av de oppgavene som bystyret har gitt foretaket reguleres 

av lov om havne og farvannsloven og som dermed er en del av havnekapitalen. På bakgrunn av 

rapporten legger rådmannen frem en sak til bystyret. 

3) Bystyret vedtar nye vedtekter for foretakene som tydeliggjør: 

- oppgaver og ansvar 

- styring og rapportering 

4) Bystyret ber om at styreleder i foretakene redegjør muntlig til formannskapet halvårlig. 

 

 

Saksopplysninger: 
Det endelige vedtaket i bystyret 16.3.2017 inneholdt ingen tidsfrist for gjennomføring av tiltak eller 

henvisning til oppfølging i kontrollutvalget. Kontrollutvalget har likevel plikt etter forskrift om 

kontrollutvalg § 12 til å påse at bystyrets vedtak i tilknytning til behandling av rapporter om 

forvaltningsrevisjon følges opp, og til å rapportere til bystyret om oppfølgingen av rapporten. 

 

Rådmannen er invitert til møtet for å orientere om oppfølgingen av bystyrets vedtak i saken. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Forslag til vedtak legges frem i møtet ut fra rådmannens redegjørelse i saken. 

 

Vedlegg:  

Forvaltningsrevisjon Kommunale foretak – bystyrets behandling 
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Rapport fra forvaltningsrevisjonen Styring, organisering og 

ressursbruk på barnehageområdet 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar rapporten Styring, organisering og ressursbruk på barnehageområdet til orientering 

og oversender den til bystyret med følgende innstilling til vedtak: 

 

Bystyret tar rapporten Styring, organisering og ressursbruk på barnehageområdet til orientering og ber 

rådmannen: 

- Foreta risikovurderinger i forhold til de negative tendensene i utvikling av antall barn i 

barnehagene sett opp mot organisering av ressursene i de kommunale barnehagene. Dette bør 

sees i sammenheng med at kommunen allerede i dag har høye kostnader per barn i barnehage i 

forhold til sammenlignbare kommuner. 

- Være oppmerksom på den økende tendensen til sykefravær i enkelte barnehageenheter, da det 

høye sykefraværet kan utgjøre en betydelig risiko knyttet til kommunens ressursbruk på 

barnehageområdet. 

 

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 junimøte 2018. Senest til kontrollutvalgets 

andre møte i 2019 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding på hvordan vedtaket og 

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

 

 

Bakgrunn for saken: 
Arendal kontrollutvalg bestilte i sitt møte 9.2.2017 plan for forvaltningsrevisjonen Barnehage i tråd med 

vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019. Kontrollutvalget behandlet prosjektplanen i sitt møte 

14.6.2017 sak 30/17. Følgende vedtak ble fattet: 

 

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonen Styring, organisering og ressursbruk på 

barnehageområdet fra Aust-Agder Revisjon IKS i tråd med fremlagt plan. Rapport fra prosjektet 

forventes til behandling senest på kontrollutvalgets første møte i 2018. 

Kontrollutvalget ber om å bli holdt underrettet om prosjektets fremdrift underveis. 

 

Den vedtatte planen viste til at formålet ville være å gjennomgå kommunens barnehagestruktur, og se på 

hvordan organiseringen av barnehagene påvirker kommunens totale kostnadsbilde. Videre skulle 

prosjektet se på kommunens håndtering av tilsynsplikten med barnehagene, både offentlige og private. 

Planen inneholdt følgende problemstillinger: 
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1. Hvordan kan ressursbruken på barnehageområdet i Arendal kommune beskrives sett i forhold til 

sammenlignbare kommuner? 

2. Hvordan praktiserer og ivaretar kommunen sin tilsynsplikt som barnehagemyndighet? Og 

foreligger det samsvar mellom formelle styringsverktøy og det reelle ansvaret som 

barnehagemyndighet? 

 

Kontrollutvalget har senere fått melding om at rapporten kommer til behandling på utvalgets andre møte i 

2018. 

 

Saksopplysninger: 
I arbeidet med problemstilling nr. 1 har revisjonen funnet at Arendal har en relativt høy andel private 

barnehager. Nær 80 % av barnehagene i Arendal er ikke-kommunale. Tilsvarende er også andelen av barn 

som er i private barnehager høy – bare 26 % av barn i barnehage er i en kommunal barnehage. 

Fordelingen mellom private og kommunale barnehager i seg selv trenger ikke være kostnadsdrivende. 

Men statlige tilskudd til private barnehager går gjennom kommunene. Overføringene til de private 

barnehagene skal regnes ut etter de faktiske utgiftene til driften av de kommunale barnehagene. Dermed 

vil kostnadseffektiviteten kommunen kan oppnå i sine egne barnehager, påvirke overføringene til de 

private barnehagene, og gjennom det de totale kostnadene på barnehageområdet. 

 

Revisjonen finner at ressursbruken på barnehageområdet i Arendal kommune er høyere enn i 

sammenlignbare kommuner. Tilsvarende gjelder for utgiftsnivå pr. innbygger 1-5 år. Det ligger i 

forvaltningsrevisjonens natur at revisjonen ut fra et slikt funn vil gi anbefalinger som kan påvirke 

kostnadseffektiviteten i tjenesten. Revisjonen har derfor analysert aktuelle faktorer som påvirker 

ressursbruken på barnehageområdet. 

 

Revisjonen finner at voksentettheten i de kommunale barnehagene i Arendal er høy. Dette kan være en 

ønsket situasjon, med tanke på at høyere voksentetthet kan føre til bedre kvalitet på tjenesten, lavere 

sårbarhet ved fravær og økt fleksibilitet til å ta inn nye barn gjennom året. Samtidig peker revisjonen på at 

høyere voksentetthet gir et høyere kostnadsnivå, som altså igjen vil gi høyere overføringer fra kommunen 

til de private barnehagene. Revisjonen peker også på at en nedgang i antall barn i barnehagealder i 

kommunen, gjør at det er mindre grunnlag for å opprettholde så høy bemanning. 

 

Revisjonen finner videre at det er et høyt og stigende sykefravær i enkelte av barnehageenhetene i 

kommunen. Når syke ansatte blir erstattet av vikarer, øker tjenestens kostnader, og da vil også 

overføringene til de private barnehagene øke tilsvarende. 

 

I sitt arbeid med problemstilling nr. 2 har revisjonen undersøkt hvordan kommunen løser oppgavene 

knyttet til ansvaret som barnehagemyndighet. I rapporten peker de på tre funksjoner kommunen har som 

barnehagemyndighet når de skal sikre at barn får et godt og forsvarlig barnehagetilbud. De skal 

- gi aktiv veiledning som sikrer at krav i barnehageloven med forskrifter blir etterfulgt,  

- foreta godkjenning av barnehager etter vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og 

innhold, og  

- føre tilsyn med alle barnehagene, som et virkemiddel for å sikre at kvaliteten på tilbudet til barna 

blir tilfredsstillende. 

 

Revisjonen finner at kommunen har en egen plan for tilsyn, at kommunen har et godt utarbeidet 

styringsverktøy som styrker og bevisstgjør på ansvaret som tilsynsmyndighet, og at kommunen har gode 

metoder for gjennomføring av tilsyn. På et overordnet nivå mener revisjonen at det foreligger samsvar 

mellom kommunens styringsverktøy og praktisering av ansvaret som barnehagemyndighet. 

 

Revisjonen konkluderer med å gi følgende anbefalinger til kommunen: 

 

- Revisjonen anbefaler at kommunen foretar risikovurderinger i forhold til de negative tendensene 

i utviklingen av antall barn i barnehagene sett opp mot organisering av ressursene i de 
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kommunale barnehagene. Dette bør sees i sammenheng med at kommunen allerede i dag har 

høye kostnader per barn i barnehage i forhold til sammenlignbare kommuner. 

 

- Revisjonen anbefaler at kommunen er oppmerksomme på den økende tendensen til sykefravær i 

enkelte barnehageenheter, da det høye sykefraværet kan utgjøre en betydelig risiko knyttet til 

kommunens ressursbruk på barnehageområdet. 

 

I tillegg til at informantene i prosjektet har hatt anledning til å verifisere de fakta som er beskrevet i 

rapporten, har rådmannen i tråd med lovverket fått rapporten til uttalelse. I sin uttalelse takker rådmannen 

for det grundige arbeidet som er gjort, og han peker på at en del punkter allerede er under arbeid. Bl.a. er 

bemanningen i barnehagene redusert med 8 årsverk fra 1.8.2017, for å tilpasse bemanningen til behovet. 

Behovet for antall årsverk i kommunale barnehager er også planlagt vurdert ved barnehageopptaket i 

mars 2018. Videre viser rådmannen til drøftinger og tiltak rettet mot det høye sykefraværet, som er en 

betydelig risiko knyttet til både ressursbruk og kvalitet på tilbudet for barna. 

 

Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck vil legge frem rapporten i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet mener at revisjonen har fulgt opp det vedtaket som lå i bestillingen av 

forvaltningsrevisjonen, og de vedtatte problemstillingene er grundig belyst. Anbefalingene viser tilbake til 

analyser knyttet til den første problemstillingen – det er her det etter revisjonens vurdering kan gjøres et 

arbeid for å bedre kostnadseffektiviteten i tjenesten. Når det gjelder prosjektets andre problemstilling, er 

det positivt at revisjonen vurderer at det er samsvar mellom kommunens foreliggende styringsverktøy og 

praktiseringen av ansvaret som barnehagemyndighet.  

 

Ut fra rådmannens uttalelse ser sekretariatet at rådmannen er i gang med vurderinger av 

bemanningssituasjonen og tilpasning av bemanningen i de kommunale barnehagene, og at dette også vil 

være på agendaen ved barnehageopptaket i mars 2018. I tillegg er det allerede arbeid i gang for å finne 

tiltak som kan redusere sykefraværet. Dette er positivt. Sykefravær vil føre til risiko for økte kostnader og 

redusert kvalitet i tjenesten, slik rådmannen påpeker. I tillegg ser sekretariatet at et høyt sykefravær på 

sikt vil kunne ha en negativ påvirkning både på de sykmeldte ansatte selv og arbeidsmiljøet i tjenesten der 

det er høyt sykefravær. Det vil derfor være langsiktig gevinst på flere områder av redusert sykefravær. 

 

Det synes ut fra våre vurderinger å være mulig og ønskelig å få en plan for det videre arbeidet allerede før 

sommeren 2018. Tilpasninger i bemanning og arbeid med tiltak mot sykefravær er imidlertid tidkrevende 

prosesser, og sekretariatet ser det som et realistisk tidsperspektiv å få rådmannens rapportering på tiltak 

og effekt i starten av 2019. 

 

Vedlegg:  

Rapporten Styring, organisering og ressursbruk på barnehageområdet i Arendal kommune 

Prosjektplan barnehage Arendal kommune 
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1. SAMMENDRAG 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Styring, organisering og ressursbruk på barnehageområdet» i 

Arendal kommune har hatt til hensikt å se på organiseringen av barnehagesektoren i lys av 

kommunens ressursbruk, og hvilke styringsverktøy kommunen anvender ved sitt ansvar som 

lokal barnehagemyndighet. Formålet har vært å gjennomgå kommunens barnehagestruktur og 

hvordan organiseringen av barnehagene er med å påvirker kommunens totale kostnadsbilde. 

Det har videre vært formålstjenlig å se på kommunens styringsverktøy som 

barnehagemyndighet, herunder praktiseringen av tilsynsplikten ved de kommunale og private 

barnehagene.  

Prosjektet har blitt gjennomført av Aust-Agder Revisjon IKS i perioden september 2017 – 

februar 2018 etter bestilling fra kontrollutvalget. Forvaltningsrevisjonsprosjektet har lagt til 

grunn følgende problemstillinger: 

1) Hvordan kan ressursbruken på barnehageområdet i Arendal kommune beskrives 

sett i forhold til sammenlignbare kommuner? 

 

2) Hvordan praktiserer og ivaretar kommunen sin tilsynsplikt som 

barnehagemyndighet? Og foreligger det samsvar mellom formelle styringsverktøy 

og det reelle ansvaret som barnehagemyndighet? 

Gjennom arbeidet med prosjektet har revisjonen lagt til grunn et sett med kriterier for å på 

best mulig måte besvare problemstillingene. Revisjonskriteriene har i hovedsak tatt 

utgangspunkt i barnehagelovens bestemmelser med tilhørende forskrifter. Faglige 

utredninger, forskningsrapporter samt uttalelser, artikler og høringsnotat fra departementet og 

direktoratet er videre eksempler på kriterier som er anvendt for å gi et best mulig normativt 

grunnlag for rapportens vurderinger og konklusjoner.  

Faktagrunnlaget baserer seg på en metodisk innhenting av data, hovedsakelig gjennom en 

kvalitativ tilnærming ved dokumentanalyse av kommunens oversendte materiale, offentlig 

tilgjengelige styringsdokumenter samt statistiske fremstillinger gjennom KOSTRA. Dialog 

med ansatte i kommunen har i tillegg bidratt med supplerende informasjon og 

tilgjengeliggjøring av dokumentasjon som har vært en sentral del av revisjonens 

faktagrunnlag.  

Arendal kommunes ansvar som lokal barnehagemyndighet er regulert i barnehageloven § 8, 

hvor det heter at kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med 

gjeldende regelverk samtidig som de er ansvarlig for å tilby barnehageplass til alle barn som 

er bosatt i kommunen. Som lokal barnehagemyndighet er Arendal ansvarlig for å forvalte 

statlige midler til private barnehager, midler som beregnes gjennom en finansieringsmodell 

for tilskudd til de private barnehagene. Finansieringsordningen skal sikre at alle barn i 

kommunen får et godt tilbud, uavhengig om de går i en kommunal eller privat barnehage. 
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Kommunen er videre ansvarlig for å føre tilsyn, både med de private og med sine egne 

kommunale barnehager. Utover kommunens rolle som barnehagemyndighet, har Arendal en 

sentral rolle som stor barnehageeier ved sine 12 barnehager. Omtrent halvparten av Norges 

barnehager drives av kommunene selv, og de har følgelig et selvstendig ansvar for å levere 

god kvalitet i tjenestetilbudet ved den enkelte barnehage.  

 

Problemstilling 1 – Ressursbruk på barnehageområdet i Arendal i forhold til 

sammenlignbare kommuner 

Arendal kommune har med sine 45 000 innbyggere 58 godkjente barnehager. Av disse er 12 

av barnehagene kommunale (fordelt inn i syv enheter), 45 er private og én er åpen barnehage. 

Sett i forhold til sammenlignbare kommuner og grupper har Arendal en relativt høy andel 

private barnehager, da nærmere 80 % av barnehagene i kommunen utgjør private barnehager. 

Flere av de kommunale barnehagene er organisert i middels-store enheter, med over 50 barn i 

hver av de seks største barnehagene (telling pr. 15.09). Sett i lys av sammenlignbare 

kommuner har Arendal noe lavere andel barn i kommunale barnehager enn alle de syv 

sammenligningsenhetene foruten om én kommune. Arendal kommune har med sine 26 

prosent, mye lavere andel barn i kommunale barnehager enn de øvrige kommunene da de 

fleste fordeler seg rundt 40 prosent.   

Da grunnlaget for beregning av tilskudd til de private barnehagene baserer seg på 

ressursbruken i de kommunale, er det viktig at Arendal drifter økonomisk effektive 

kommunale barnehager slik at kommunens totale utgifter kan reduseres på sikt. Revisjonen 

observerer at Arendal har vesentlig høyere kostnader på barnehageområdet enn 

sammenlignbare kommuner når det gjelder utgifter per barn. Sammenlignet med Grimstad 

som nabokommune har Arendal 21.000 kroner mer i utgifter per barn i kommunal barnehage, 

og tilsvarende har kommunen 15.300 kroner mer enn gjennomsnittlige kostnader i KOSTRA-

gruppe 13 per barn. Tilsvarende kostnadsnivå observeres ved utgifter per innbygger 1-5 år, 

hvor Arendal kommune har et høyere utgiftsnivå enn alle de syv sammenlignbare 

kommunene og enhetene. Revisjonen registrerer likevel kommunens bevissthet rundt de høye 

kostnadene, hvor det vises til en kombinasjon av Arendals høye voksentetthet, noe høyere i 

lønnsutgifter samt ledige barnehageplasser som følge av nedgang i antall barn. Nedgangen i 

antall barn er viktig at blir hensyntatt i kommunens vurderinger av risiko ved organiseringen 

av egne barnehager, da kommunen selv peker på sammenheng mellom nedgang i antall barn 

og kommunens høye kostnader per barn. 

Knyttet til kommunes bemanning skiller Arendal kommune seg ut blant de komparative 

enhetene, da kommunen har en høyere voksentetthet enn alle de sammenlignbare kommunene 

og gruppene. En høy voksentetthet vil kunne øke kvalitetsfaktorene ved at det er flere voksne 

fordelt på barna, i tillegg vil den enkelte barnehage ha større handlingsrom og kapasitet til å ta 

opp flere barn ved behov. På en annen side kan den høye voksentettheten føre til en mer 

ressurskrevende og kostbar drift da det er mer ressurskrevende å ha flere ansatte. Det er derfor 
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viktig at kommunen aktivt følger opp utviklingen i antall barn med bemanningssituasjonen, 

slik at bemanningen og voksentettheten tilpasses det reelle behovet i den enkelte barnehage.  

Barnehagenes åpningstider, alderssammensetning samt oppholdstid er alle faktorer som kan 

ha en reell påvirkning på kommunens ressursbruk, da eksempelvis utvidede åpningstider kan 

være kostnadsdrivende. Ved de respektive faktorene finner revisjonen lite indikasjoner på at 

Arendal kommune har tendenser til mindre kostnadseffektiv drift. Alle barnehagene i Arendal 

har åpningstider over 9 timer om dagen, men det er likevel kun i overkant av 20 prosent med 

utvidede åpningstider. Sett i sammenheng med utgiftsnivå, finner revisjonen ingen korrelasjon 

mellom åpningstider og ressursbruk blant de presenterte kommunene. Revisjonen registrerer 

videre at kommunen har svært lav andel barn i deltidsplasser, og kun noen få timer forskjell 

ved gjennomsnittlig oppholdstid per barn mellom kommunale og private barnehager. 

Gjentakende tendenser til høyt sykefravær i barnehagene vil kunne være en kostnadsdriver for 

kommunen, både sett hen til den enkelte barnehages utgifter samtidig som at kommunens 

totale ressursbruk vil kunne øke da grunnlaget for tilskudd til private barnehager er høyere. 

Revisjonen registrerer at de kommunale barnehagene i Arendal har høyere langtidsfravær enn 

korttidsfravær, hvor fire av totalt syv barnehageenheter har et høyere sykefravær enn 

kommunens mål. Revisjonen bemerker spesielt to av enhetene med henholdsvis 16,7 prosent 

og 15,9 prosent fravær, langt høyere enn kommunens mål på 7,4 prosent. Etter revisjonens 

vurdering oppfordres kommunen og barnehagene til å ha en bevissthet rundt dette og 

kontinuerlig arbeide med forebyggende tiltak knyttet til sykefravær. 

Etter gjennomgang av dokumentasjon knyttet til kommunens beregning og prosess ved 

tilskuddsberegning til private barnehager, finner revisjonen kommunens system som 

tilfredsstillende og strukturert. Tilskudd til private barnehager følger av kommunens 3 årlige 

telletidspunkter (15.des, 15. aug., 15. sept.). Den enkelte barnehage er pliktig til å holde 

kommunens felles barnehagesystem oppdatert til enhver tid, hvor kommunen som 

barnehagemyndighet tar utgangspunkt i rapportering gjennom dette systemet som grunnlag 

for tilskuddsutbetaling på de respektive telledatoene. Revisjonen opplever kommunens felles 

rapporteringssystem som et strukturert og viktig verktøy for å forebygge feil i rapporteringen 

fra barnehagene.  

 

Problemstilling 2 – Kommunen som barnehagemyndighet og tilsynsansvar  

Kommunens ansvar som tilsynsmyndighet reguleres av barnehageloven, og innebærer at de 

som lokal barnehagemyndighet skal føre tilsyn med alle barnehager for å sikre kvalitet og 

regeletterlevelse. Tilsynsoppgaven er spesielt viktig for å kunne kontrollere at 

barnehagelovens krav følges i praksis, og at kommunen som barnehagemyndighet har innsyn i 

hva som skjer i barnehagene rundt om i kommunen. For å sikre at kvaliteten og innholdet i 

tilbudet til barna er tilfredsstillende, er det viktig at kommunen utøver systematiske og 

regelmessige tilsyn.  
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Arendal kommune har utarbeidet en egen plan for tilsyn av barnehager, en plan som i 

overgangen 2017/2018 er under endring med sikte på et mer detaljert verktøy for 

tilsynsarbeidet. Som tilsynsmyndighet er det viktig at kommunen har et organisatorisk og 

tydelig skille mellom rollen som barnehagemyndighet og rollen som barnehageeier, da 

kommunen er ansvarlig for å føre tilsyn med sine egne barnehager i tillegg til de private. 

Planen for tilsyn har derfor til hensikt å legge tydelige føringer både for barnehageeiere, 

barnehageansatte og foresatte, samtidig som planen presenterer ulike virkemidler kommunen 

anvender som tilsynsformer. Etter revisjonens vurdering har Arendal kommune godt 

utarbeidede styringsverktøy som bidrar til å styrke og bevisstgjøre deres ansvar som 

tilsynsmyndighet.  

Gjennom barnehageloven § 16 pliktes kommunen til å føre systematiske og regelmessige 

tilsyn med alle barnehager for å sikre god kvalitet og innhold i barnehagene. Loven legger 

ingen detaljerte føringer for hvordan tilsynene skal gjennomføres, men 

Kunnskapsdepartementets veileder viser til en rekke ulike metoder som kommunene kan 

anvende. Revisjonen registrerer at Arendal kommune har gode utarbeidede metoder for tilsyn, 

herunder både stedlige tilsyn, hendelsesbaserte tilsyn, dokumenttilsyn ved webbaserte tilsyn 

samt at BASIL-rapporteringen anvendes.  

Revisjonen finner det positivt at kommunen gjennom handlingsprogram 2017-2020 har en 

bevisst plan og målsetting for tilsyn med barnehagene i respektive periode, med spesifikk 

opplisting på type tilsyn og tidspunkt for gjennomføring. Kommunens øvrige presenterte 

styringsverktøy ved årshjul, maler for vedtak, varsler for tilsyn mm., finner revisjonen som 

tilfredsstillende for at kommunen skal ivareta sitt ansvar som lokal barnehagemyndighet. I 

henhold til barnehageloven § 8 skal kommunen som lokal barnehagemyndighet gi veiledning 

og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Som en del av 

barnehagemyndighetens veiledningsansvar og «påse»-rolle avholdes det årlige 

utviklingssamtaler med alle barnehagene i kommunen, hvor kommunen møter barnehagen og 

samarbeidsutvalget/foreldrerådet til dialog. 

Ved revisjonens gjennomgang av kommunens utførte tilsyn i 2016 og 2017 fremkommer det 

at samlede tilsyn v/ utviklingssamtaler er gjennomført ved totalt 57 samtaler, samtidig som 

kommunen har gjennomført webbaserte tilsyn ved alle kommunens barnehager i både 2016 

og 2017 i tillegg til den årlige BASIL-rapporteringen fra barnehagene. På et overordnet nivå 

mener revisjonen det foreligger samsvar mellom kommunens foreliggende styringsverktøy og 

praktiseringen av ansvaret som barnehagemyndighet. 
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Revisjonen har følgende anbefalinger: 

 Revisjonen anbefaler at kommunen foretar risikovurderinger i forhold til de negative 

tendensene i utviklingen av antall barn i barnehagene sett opp mot organisering av 

ressursene i de kommunale barnehagene. Dette bør sees i sammenheng med at 

kommunen allerede i dag har høye kostnader per barn i barnehage i forhold til 

sammenlignbare kommuner  

 

 Revisjonen anbefaler at kommunen er oppmerksomme på den økende tendensen til 

sykefravær i enkelte barnehageenheter, da det høye sykefraværet kan utgjøre en 

betydelig risiko knyttet til kommunens ressursbruk på barnehageområdet 
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2. INNLEDNING  

Barnehager er en sentral del av den kommunale forvaltningen, og utgjør en kjerneoppgave for 

alle norske kommuner. Barnehagen har en viktig rolle i samfunnet og et stort medansvar for at 

barn får en trygg og god oppvekst. Flertallet av barn mellom ett og fem år tilbringer mye tid i 

barnehagen, og det er derfor et viktig mål om at alle barn skal sikres gode og trygge oppvekst- 

og opplæringsvilkår gjennom barnehagen.1  

Kommunens ansvar knyttet til barnehager er regulert av barnehageloven § 82, hvor det heter at 

kommunen utgjør den lokale barnehagemyndigheten. Dette innebærer at kommunen skal gi 

veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Kommunen har 

videre ansvar for å tilby barnehageplass til alle barn som er bosatt i kommunen, jfr. bhl. § 8, 2. 

ledd. Utover kommunens rolle som barnehagemyndighet har de i tillegg en sentral rolle som 

stor barnehageeier. Omtrent halvparten av Norges barnehager drives av kommunene selv, og 

de har følgelig et selvstendig ansvar for å levere god kvalitet i tjenestetilbudet ved den enkelte 

barnehage.3  

Arendal kommune har totalt 58 barnehager, hvor 12 av disse er kommunale og følgelig 46 er 

private barnehager. I kommunen er det totalt 2223 barn i barnehage uavhengig av oppholdstid 

eller alder, hvor andelen barn i private barnehager utgjør 74,3 % av disse4. Med en relativt 

høy andel private barnehager, er det viktig at kommunen har gode styringsverktøy for å føre 

tilsyn og kontroll både overfor de private barnehagene, og i sin dobbeltrolle som 

barnehagemyndighet og barnehageeier. Kommunen som barnehagemyndighet er videre 

ansvarlig for å forvalte statlige midler til ikke-kommunale barnehager5, midler som beregnes 

gjennom en finansieringsmodell for tilskudd til private barnehager. Finansieringsordningen 

skal sikre at alle barn i samme kommune får et godt tilbud, uavhengig om de går i en 

kommunal eller privat barnehage. Tilskuddet beregnes med utgangspunkt i gjennomsnittlige 

utgifter til de kommunale barnehagene i den enkelte kommune, hvor de private barnehagene 

har krav på tilskudd som tilsvarer 100 prosent av det de kommunale barnehagene får i 

offentlig finansiering.6  

Ressursbruk på barnehageområdet kan variere mye blant ulike kommuner, da det er mange 

forhold og lokale føringer som kan innvirke på kommunens totale kostnadsbilde. Eksempelvis 

setter barnehageloven et minstekrav på ett opptak i året, jfr. bhl. § 12 a. Kommunen kan 

utover dette gjennom lokale føringer fastsette flere opptak og søknadsfrister, som igjen kan ha 

en effekt på kommunens ressursbruk. Flere forhold ved blant annet struktur og produktivitet 

                                                                 
1 St.meld. nr. 41 (2008-2009). Kvalitet i barnehagen.  
2 LOV-2005-06-17-64. Lov om barnehager (Barnehageloven), heretter forkortet bhl. 
3 Kommunenes organisasjon KS – rapport R8954. Utført av Agenda Kaupang 17.06.2015. Kommunen som 
barnehagemyndighet 
4 Basert på datamateriale fra tellinger pr. 18.09.2017 
5 Heretter omtalt som private barnehager 
6 Kunnskapsdepartementet, artikkel oppdatert 06.07.2017 – «Finansiering av barnehager» 
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kan også påvirke kommunens kostnadsbilde, herunder eksempelvis bemanningsnormer, 

åpningstider, andel små eller store barn, lokalisering, tellerutiner og kapasitet. Forholdene i de 

kommunale barnehagene har totalt sett en dirkete innvirkning på utgiftene til de private 

barnehagene, da de ovennevnte faktorene kan gi større utslag i både tilskuddsmodellen og ved 

foreldrenes valg av barnehage. 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet ble bestilt av kontrollutvalget i Arendal 14.06.2017 (sak 

30/17), med bakgrunn i overordnet analyse (2015-2016) og plan for forvaltningsrevisjon7. 

Formålet med prosjektet vil være å gjennomgå kommunens barnehagestruktur, og hvordan 

organiseringen av barnehagene påvirker kommunens kostnadsbilde. Videre vil det være 

formålstjenlig å se nærmere på kommunens rolle som barnehagemyndighet med tilhørende 

styringsverktøy.  

Revisjonens funn og anbefalinger er utledet gjennom en grundig dokumentanalyse sett opp 

mot rapportens revisjonskriterier. Prosjektet er for øvrig gjennomført etter gjeldende standard 

for forvaltningsrevisjon.8 

 

 

  

 

  

                                                                 
7 Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019. Vedtatt av Arendal kontrollutvalg 09.03.2016 (sak 13/16) 
8 RKS 001 Standard for forvaltningsrevisjon. Fastsatt av NKRFs styre 1. februar 2011 og gjort gjeldende som god 

kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjonsprosjekter 
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3. PROSJEKTETS FORMÅL, METODE OG AVGRENSING 

3.1. FORMÅL 

Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet vil i henhold til kontrollutvalgets bestilling, ha 

til hensikt å beskrive ressursbruken på barnehageområdet i Arendal sett i forhold til 

sammenlignbare kommuner. Det vil herunder være aktuelt å se på ulike potensielle årsaker til 

kommunens kostnadsbilde, og hvordan dagens organisering og forholdet mellom kommunale 

og private barnehager potensielt innvirker på kommunens totale ressursbruk.  

Det er ønskelig med en barnehagesektor som drives rasjonelt og effektivt, og det er derfor 

viktig at det foreligger en bevissthet fra kommunen på de ulike forholdene som spiller inn på 

barnehagesektorens ressursbruk.  

Kommunen som barnehagemyndighet har blant annet en tilsynsplikt som innebærer et ansvar 

for å påse at alle barnehageeiere oppfyller eierplikter og minimumskrav i henhold til 

barnehageloven med forskrifter. Det vil i den forbindelse være formålstjenlig å se på 

kommunens styringsverktøy som barnehagemyndighet, i lys av ansvaret for alle barnehager – 

både kommunale og private. Det vil her blant annet være hensiktsmessig å se på kommunens 

håndtering av tilsynsplikten med barnehagene.  

 

3.2. PROBLEMSTILLINGER 

Problemstillingene er utarbeidet på bakgrunn av risikovurderingene i «Overordnet analyse 

2015-2016» for Arendal kommune. Analysen peker på flere potensielle risikoelementer ved 

kommunens høye andel private barnehager, og sårbarheten knyttet til organisering av- og 

eventuelle endringer i utgifter til de kommunale barnehagene. Analysen peker videre på 

kommunen som barnehagemyndighet, og styringen og tilsynsplikten knyttet til dette.  

Prosjektplan for arbeidet ble behandlet av kontrollutvalget 14.06.2017 (sak 30/17), hvor det 

ble vedtatt to problemstillinger:  

1) Hvordan kan ressursbruken på barnehageområdet i Arendal kommune beskrives 

sett i forhold til sammenlignbare kommuner? 

 

2) Hvordan praktiserer og ivaretar kommunen sin tilsynsplikt som 

barnehagemyndighet? Og foreligger det samsvar mellom formelle styringsverktøy 

og det reelle ansvaret som barnehagemyndighet?  
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3.3.  METODEVALG, GJENNOMFØRING OG AVGRENSING 

Prosjektets metodiske fremgangsmåte baserer seg i all hovedsak på en kvalitativ tilnærming i 

form av en grundig dokumentanalyse av foreliggende materiale. Analysen har bestått av en 

studie av kommunens styringsdokumenter og verktøy, i hensikt å kartlegge Arendals 

totaloversikt knyttet til kommunale og private barnehager. Dokumentanalysen har videre blitt 

supplert av ulike statistiske fremstillinger gjennom KOSTRA, for å gi et best mulig 

kostnadsbilde av kommunens ressursbruk på barnehageområdet i forsøk å få frem de 

økonomiske og organisatoriske konsekvensene som kan påvirke. Revisjonen har videre vært i 

dialog med kommunens ansatte på barnehageområdet ved rådmannens stab, oppvekst, der det 

har vært behov for avklaringer eller utdypelser av informasjon.  

Vurderingen av det metodiske arbeidets validitet og reliabilitet handler om å belyse dataenes 

troverdighet og gyldighet. Validiteten handler om hvorvidt de innsamlede dataene er aktuelle 

for å besvare problemstillingene, og om revisjonens funn er autoritative og representative i 

forhold til fenomenet som er undersøkt. Dokumentene som er analysert for å besvare 

problemstillingene har vært offentlige tilgjengelige dokumenter, eller dokumenter som er 

forelagt revisjonen av kommunen direkte.  

Validiteten styrkes ytterligere ved at rapportens datagrunnlag er faktaverifisert av Arendal 

kommunes kontaktperson for prosjektet. En slik faktaverifisering gir mindre rom for 

potensielle fallgruver ved eventuell feiltolkning av informasjon som er forelagt. Rådmannen i 

Arendal har i tillegg hatt den endelige rapporten til høring. Tilbakemeldinger og uttalelser fra 

rådmannen ligger vedlagt i rapporten.  

Reliabilitetsvurderingen omhandler hvorvidt de innsamlede dataene er pålitelige, og om 

dataene er gjenstand for etterprøvbarhet. Rapporten har både på detaljert og overordnet nivå 

vært gjenstand for intern og ekstern kvalitetskontroll. Gjennomgående i rapportens arbeid har 

flere forvaltningsrevisorer vært involvert i prosessen, og den metodiske innsamlingen av data 

har vært grundig forankret og kvalitetssikret internt. 

Utfordringen med å revidere barnehageområdet er at sektoren stadig er i endring da spesielt 

antall barn i barnehagen vil variere i løpet av prosjektets fremdrift. Revisjonen har derfor 

konsekvent anvendt datagrunnlag fra tellinger høst 2017. Ved vurderingen av kommunens 

ressursbruk er KOSTRA-tall og regnskapstall for 2016 anvendt som en del av 

faktagrunnlaget, da regnskapstall for 2017 ikke var klart ved revisjonens arbeid. Revisjonen 

har likevel anvendt budsjettall for 2018, da dette ble vedtatt av bystyret høst 2017. Det vil for 

øvrig presiseres at revisjonen ikke har gjort noen egne vurderinger av private barnehager 

isolert, da dette faller utenfor rammene for forvaltningsrevisjon. Private barnehager vil 

derimot anvendes for å danne et bilde av kommunens totale ressursbruk, da grunnlaget for 

beregning av tilskudd til de private barnehagene baserer seg på ressursbruken i de 

kommunale.  
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Revisjonens vurderinger og konklusjoner er blitt gjort på bakgrunn av den informasjon som er 

blitt forelagt og vært tilgjengelig gjennom prosessen. Det er derfor ønskelig å presisere at der 

vi enkelte steder kan konkludere med mangelfull dokumentasjon eller manglende rutiner, er 

dette på bakgrunn av materialet revisjonen har blitt forelagt i arbeidsprosessen, og ikke 

nødvendigvis at dokumentasjonen og rutinene ikke eksisterer.  

Prosjektet er utført av forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck og ansvarlig forvaltningsrevisor 

Kristian Fjellheim Bakke 
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4. PROBLEMSTILLINGER 

4.1. FØRSTE PROBLEMSTILLING 

 

1) Hvordan kan ressursbruken på barnehageområdet i Arendal beskrives sett i forhold 

til sammenlignbare kommuner? 

 

4.1.1. REVISJONSKRITERIER 

Revisjonskriterier er de krav, normer og standarder som utgjør grunnlaget for de vurderinger 

revisjonen skal måle objektet opp mot og i forhold til. Kriteriene i følgende kapittel vil 

omhandle barnehagelovens bestemmelser knyttet til barnehageeieres ansvar, finansiering av 

barnehagene, moderasjonsordninger og bemanning.  

Barnehagesektoren er sammensatt og kompleks, både sett hen til omfang, innhold og struktur. 

Det stilles større og flere krav til barnehagene som et resultat av en stor økning i antall 

barnehageplasser, herunder både krav til innhold og kvalitet, økt satsning på kompetansetiltak 

for barnehagepersonalet og krav om likeverdig behandling av godkjente barnehager. 

Sistnevnte bidrar til en bedring av rammevilkårene til ikke-kommunale barnehager samtidig 

som det vil utvikle tilbudet og kvaliteten i alle barnehagene.9 Om lag halvparten av alle 

barnehagevirksomheter i Norge er drevet av private eiere, en utvikling som kan ses i 

sammenheng med etterspørsel, mangel på barnehageplasser og det senere kravet om full 

barnehagedekning.10  

Barnehagelovens kapittel 1 regulerer bestemmelser knyttet til barnehagens innhold og formål. 

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som ivaretar barnets behov for omsorg og 

lek, samtidig som den skal fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jfr. 

bhl. §§ 1 og 2. I forlengelse av lovens innholdsbeskrivelse vises det til departementets 

rammeplan som fastsetter nærmere regler om barnehagens innhold og oppgaver11, jfr. bhl. § 2, 

ledd 7. Rammeplanens innhold er forpliktende for alle barnehager da barnehageeiere og 

kommunen som barnehagemyndighet har et juridisk ansvar for å drive i samsvar med gjeldene 

lovverk. Rammeplanen skal videre utgjøre et pedagogisk arbeidsdokument for de som jobber i 

barnehagen, og et verktøy for hva foresatte kan forvente av barnehagen.12  

Kommunens ansvar innenfor barnehageområdet er regulert i barnehageloven § 8, hvor det 

heter at kommunen utgjør den lokale barnehagemyndigheten. De skal gi veiledning og påse at 

barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jfr. § 8 ledd 1. I barnehagetjenesten 

                                                                 
9 St.meld. nr. 41 (2008/2009) Kvalitet i barnehagen. Side 21 
10 Ot.prp. nr. 72 (2004-2005) Om lov om barnehager (barnehageloven). Side 10 
11 FOR-2017-04-24-487 Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (rammeplanen) 
12 Utdanningsdirektoratet – Presentasjon av ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) 
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har kommunen to separate roller som er viktig å skille fra hverandre. Den ene rollen knytter 

seg til ansvaret som lokal barnehagemyndighet. Kommunen er her ansvarlig for 

kvalitetskontroll i både kommunale og private barnehager, og skal videre påse at alle 

barnehager drives «forsvarlig og lovlig». Denne rollen må kommunen være veldig bevisst på 

å skille fra sin rolle som barnehageeier. Som barnehageeier har kommunen et selvstendig 

ansvar for lovverkets krav til god kvalitet i tjenesten, samtidig som de har ansvar for 

kvalitetskontrollen som lokal barnehagemyndighet.13 Barnehageeier skal videre etter 

barnehageloven § 7 første ledd, drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og 

regelverk. Det er på bakgrunn av dette viktig at disse rollene holdes separat fra hverandre.   

Som lokal barnehagemyndighet har Arendal kommune en rekke ansvarsoppgaver. 

Kommunen har etter barnehageloven § 8 andre ledd en plikt til å tilby barnehageplass til alle 

barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, hvor søknadsfrist til opptaket 

fastsettes av kommunen selv, jfr. bhl. § 12 a, ledd 4. Godkjenning av barnehager faller også 

inn under ansvaret som barnehagemyndighet, og innebærer at kommunen skal avgjøre 

søknader om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og 

innhold etter lovens bestemmelser, jfr. bhl. § 10. Ved godkjenning har kommunen også 

anledning til å sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid i 

barnehagen, jfr. bhl. § 10, ledd 2. Videre er kommunen ansvarlig for å føre tilsyn med alle 

barnehager, og følgelig gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved 

godkjente barnehager. De respektive ansvarsområdene kommunen har som lokal 

barnehagemyndighet vil bli nærmere omtalt under problemstilling 2, innrettet mot 

kommunens praktisering av ansvaret som barnehagemyndighet.  

 

Finansiering av kommunale og private barnehager  

Finansieringen av barnehager foregår i hovedsak gjennom rammetilskudd fra staten, fra 

kommunens egne midler og fra foreldrebetaling. Barnehagetilskuddet fra staten var tidligere 

overført som øremerkede midler, men finansieres nå gjennom kommunens frie inntekter 

innlemmet i kommunens rammetilskudd.14 Dette innebærer at kommunene selv vedtar hvor 

mye de ønsker å bruke på barnehagesektoren gjennom sitt kommunale budsjett.  

Som lokal barnehagemyndighet er det kommunen som forvalter de statlig tilskuddene som 

skal gå til ikke-kommunale barnehager i kommunen, jfr. bhl. § 8, ledd 6. Etter 

hovedbestemmelsen i Barnehageloven § 14 skal kommunen yte tilskudd til ordinær drift av 

alle godkjente ikke-kommunale barnehager i kommunen, forutsatt at barnehagen har søkt om 

godkjenning før sektoren er blitt rammefinansiert. Videre legges det føringer om at alle 

barnehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd, samt at utbetaling av 

tilskudd skal skje hvert kvartal inntil kommunen fatter endelig vedtak, jfr. § 14, ledd 3 og 4.  

                                                                 
13 Kommunenes organisasjon KS – rapport R8954. Utført av Agenda Kaupang 17.06.2015. Kommunen som 
barnehagemyndighet. Side 11 
14 St.meld. nr. 41 (2008/2009) Kvalitet i barnehagen. Side 14 
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Beregning av tilskudd til private barnehager er en omfattende og detaljert finansieringsmodell 

som reguleres i egen forskrift til barnehagelovens § 14, «Forskrift om tilskudd til private 

barnehager».15 Revisjonen vil følgelig presentere hovedtrekkene i finansieringsmodellen, med 

utgangspunkt i de mest sentrale beregninger forskriften presenterer sett hen til 

problemstillingen: 

§ 3 Driftstilskudd til ordinære barnehager. Kommunen skal gi driftstilskudd beregnet ut 

fra gjennomsnittlig ordinære utgifter per heltidsplass i tilsvarende kommunale ordinære 

barnehager – fratrukket administrasjonsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift på 

pensjonsutgifter. Kommuneregnskapet fra 2 år før tilskuddsåret skal utgjøre grunnlaget for 

beregningen. For tilskuddsåret 2017 skal dermed kommunen bruke kommuneregnskapet for 

2015 i beregning av tilskudd.  

Beregningen av satsene for driftstilskudd skal være i samsvar med forholdstall for 

finansiering av plasser for barn over og under 3 år, hvor barn under 3 år skal vektes 1,8 

ganger høyere enn barn over 3 år. Dette begrunnes i at mindre barn krever mer kapasitet og 

ressurser enn større barn. Beregning av antall heltidsplasser omtales mer detaljert under 

«Opptaks- og tellingsrutiner» på neste side.  

§ 4 Pensjonspåslag på driftstilskudd. Av driftstilskuddet skal kommunen gi et påslag for 

pensjonsutgifter på 13 prosent av lønnsutgiftene i de kommunale ordinære barnehagene – 

hvor pensjonsutgift og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgiften skal trekkes fra. Kommunen 

skal legge til arbeidsgiveravgift på summen av påslaget. Pensjonspåslaget på 13 prosent 

innebærer at omtrent 90 prosent av de private ordinære barnehagene får dekket sine 

pensjonsutgifter, da enkelte barnehager har så høye pensjonsutgifter at påslaget ikke dekker 

utgiftene. Slike barnehager kan etter forskriftens § 4a søke til kommunen om å få dekket sine 

pensjonsutgifter, et virkemiddel ment for å sikre driften av slike barnehager.16 

§ 5 Administrasjonspåslag på driftstilskudd. Kommunen skal gi påslag for 

administrasjonsutgifter på 4,3 prosent av gjennomsnittlige brutto driftsutgifter i kommunale 

ordinære barnehager, familiebarnehager og åpne barnehager. Påslaget skal dekke de utgifter 

kommunen har som barnehageeier til fellesadministrasjon knyttet til drift av kommunale 

barnehager. Dette omfatter sektoruavhengige utgifter ved eksempelvis regnskap og revisjon, 

personalfunksjon, HMS og IKT-tjenester.17 Det skal videre gis tilskudd til pedagogisk 

bemanning til private ordinære barnehager, beregnet ut ifra den enkelte heltidsplass etter 

forskriftens satser (2158 kr. for barn 0-2 år, 1199 kr. for barn 3-6 år) jfr. forskriften § 5a.  

§ 6 Kapitaltilskudd til ordinære private barnehager. Kommunen skal gi kapitaltilskudd ti 

private ordinære barnehager per heltidsplass ut fra barnehagebyggets byggeår. Tilskuddet er 

                                                                 
15 FOR-2015-10-09-1166. Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager (Forskrift om tilskudd til 
private barnehager) 
16 Utdanningsdirektoratet. Artikkel oppdatert 10.05.2017 «Finansiering av private barnehager»  
17 Ibid 
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gradert iht. byggeåret, med en laveste minimumssats på 8600 kroner. Dersom barnehagen er 

ny eller har stor økning i godkjent areal, skal kommunen gi kapitaltilskudd per heltidsplass for 

arealet ut fra barnehagens godkjenningsår etter satser fastsatt i § 6 andre ledd.  

§ 9 Vedtak om sats. Kommunen må fatte vedtak om satser til barnehagene innen 31. oktober 

i året før tilskuddsåret. Kommunens egne satser skal indeksreguleres med kommunal deflator 

før kommunen fatter vedtak om tilskudd, jfr. forskriften § 10. 

§ 11 Begrensninger i kommunens tilskuddsplikt. Ved beregning av tilskuddet til de 

private barnehagene skal kommunen trekke fra beløp tilsvarende det andre offentlige tilskudd 

og indirekte offentlig økonomisk støtte dekker av barnehagens drifts- og 

administrasjonsutgifter samt kapitalkostnader. Dersom den private barnehagen har lavere 

foreldrebetaling enn tilsvarende kommunale barnehager, er ikke kommunen pliktig til å dekke 

denne differansen. Kommunen har heller ikke plikt til å gi tilskudd for flere barn enn det den 

private barnehagen er godkjent for.  

Kommunen som lokal barnehagemyndighet har også mulighet for å avkorte tilskuddene etter 

barnehagelovens §§ 14a og 16a. For at kommunen har anledning til dette må det enten være 

tilfeller hvor tilskuddene brukes til andre formål enn barnehage, hvis det betales overpris for 

tjenester fra «nærstående», eller hvis lønnsutgiftene per barn er urimelig lave.18 For private 

barnehager stiller barnehageloven § 14a videre krav til bruk av offentlig tilskudd og 

foreldrebetaling. Alle offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna til gode, hvor 

barnehageeier etter tredje ledd er pliktig å kunne dokumentere dette.  

 

Moderasjonsordninger  

I barnehageloven § 15 vises det til Forskrift om foreldrebetaling19, som omhandler 

bestemmelser knyttet til foreldrebetaling i barnehagen ved søskenmoderasjon, 

inntektsgradering og maksimalgrenser. I forskriftens § 1 «Maksimalgrense» heter det at 

foreldrebetaling for en plass i barnehage ikke skal settes høyere enn en maksimalgrense, en 

grense som fastsettes gjennom Stortingets årlige budsjettvedtak. Maksimalprisen for 2017 er 

definert til 2 730 kr. per måned, og totalt 30 030 kr. per år. Fra 1. januar 2018 økte prisen for 

full barnehageplass i alle barnehager til 2 910 kroner pr. måned. Prisen gjelder for alle typer 

barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Det er derimot opp til den enkelte 

barnehage å tilby foreldre en lavere pris enn maksimalprisen.20  

I forlengelse av maksimalpriser for foreldrebetaling er det gjennom forskrift om 

foreldrebetaling en bestemmelse knyttet til ulike moderasjonsordninger i forbindelse med 

                                                                 
18 Kommunenes organisasjon KS – rapport R8954. Utført av Agenda Kaupang 17.06.2015. Kommunen som 
barnehagemyndighet. Side 19 
19 FOR-2005-12-16-1478. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager  
20 Utdanningsdirektoratet. Artikkel oppdatert 22.12.2016. «Foreldrebetaling» 
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betalingen, jfr. § 3. Bestemmelsen regulerer både forhold innenfor søskenmoderasjon, 

inntektsregulert betaling og friplassordninger.  

Gjennom søskenmoderasjon kan kommunen sørge for at foreldre får redusert betaling ved å 

tilby minimum 30 prosent søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for barn 2, og minimum 50 

prosent for barn nr. 3 eller flere, jfr. forskriften § 3 ledd 1. Søskenmoderasjon skal omfatte 

søsken som bor fast sammen, og skal også tilbys i de tilfeller søsknene går i forskjellige 

barnehager innen samme kommune. Videre heter det i bestemmelsen at barnehageeiere av det 

offentlige skal få dekket reduksjon i foreldrebetalingen knyttet til søskenmoderasjon. 

Kommunen kan utover forskriftens bestemmelse gi lokale retningslinjer om hvordan 

søskenmoderasjonen skal forvaltes, jfr. § 3 ledd 2. 

For familier og husholdninger med lavere inntekt åpner lovverket opp for to 

moderasjonsordninger. Den første omfatter en nasjonal ordning hvor kommunen skal tilby 

enten fritak eller reduksjon i foreldrebetalingen, jfr. forskriften § 3 ledd 3. Ordningen 

innebærer at dersom den årlige fastsatte maksimalprisen utgjør med enn 6 prosent av 

husholdningens samlede inntekt, skal du ha reduksjon i foreldrebetalingen. For 2017 gjelder 

dermed denne ordningen for familier med en samlet inntekt på mindre enn 500 500 kroner per 

år. Ved søskenmoderasjon hos familier med lav inntekt, gjelder foreldrebetalingen for barn 2, 

3 eller flere, henholdsvis 50 prosent og 70 prosent av betalingen for første barn, jfr. § 3 ledd 3. 

Den nasjonale ordningen for foreldrebetaling gjelder uavhengig om barnehagen drives 

kommunalt eller privat. Kommunen har som lokal barnehagemyndighet ansvaret for å tilby 

ordningen, og har også ansvaret for å refundere inntektstapet til de private barnehagene der 

foreldre har fått vedtak om redusert betaling.21  

Den andre moderasjonsordningen knyttet til foreldrebetaling omhandler gratis kjernetid for 

familier med lav inntekt, jfr. forskriften § 3 siste ledd. Fra 1. august 2016 innførte regjeringen 

at alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, har rett til å få 20 timer gratis 

oppholdstid i barnehagen per uke. For å bli omfattet av denne ordningen er det for 

barnehageåret 2017/2018 fastsatt av Stortinget en maksimal inntektsgrense på 450 000 kroner 

samlet for husholdningen22.  

Inntektsgrensen var opprinnelig satt til 428 000 kroner gjennom statsbudsjettet (Prop. 1 S 

2016-2017), men ble av regjeringen gjennom revidert nasjonalbudsjett 2017 justert opp til 

450 000 kroner. Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har heltids- eller 

deltidsplass, og om du har privat eller kommunal barnehageplass.23 Retten til gratis kjernetid 

er gjeldende fra oppstart av hvert barnehageår, uavhengig av når kommunen har fattet 

vedtaket, jfr. forskriften § 3, ledd 4. 

  

                                                                 
21 Ibid 
22 Kunnskapsdepartementet. Artikkel oppdatert 31.08.2017. «Finansiering av barnehager» 
23 Utdanningsdirektoratet. Artikkel oppdatert 22.12.2016. «Foreldrebetaling» 
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Bemanning 

Gjennom barnehageloven med tilhørende forskrift er det lagt nasjonale føringer for å sikre 

kvalitet i barnehagetilbudet. Kravene til pedagogisk bemanning skal sikre at det i hver enkelt 

barnehage er tilstrekkelig personale med pedagogisk kompetanse for å ivareta et systematisk 

arbeid med barnas behov for omsorg, lek og læring etter lovens krav.24  

Barnehageeier har en plikt til å drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og 

regelverk, jfr. bhl. § 7. Barnehageeier skal derfor påse at kravene til kompetanse og 

bemanning følges etter barnehagelovens §§ 17 og 18 med tilhørende forskrifter. I 

bestemmelsene i barnehageloven knyttet til bemanning og kompetanse ved de ansatte, heter 

det at bemanningen må være tilstrekkelig til at personale kan drive en tilfredsstillende 

pedagogisk virksomhet. Gjennom forskrift om pedagogisk bemanning i barnehager stilles det 

videre et minimumskrav til at barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning 

(pedagognormen).25  Det stilles herunder et krav på minst én pedagogisk leder per 14-18 barn 

over 3 år, og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under 3 år, jfr. forskriften § 1.  

I forskriftens § 1 heter det videre at dersom antallet overstiger med ett barn, utløses kravet om 

en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. I veileder om kravene til pedagogisk bemanning 

er det lagt til grunn at det ikke er adgang til at barnehageeier beregner en prosentvis andel av 

en pedagogstilling per barn. Dette bekreftes også i Kunnskapsdepartementets rundskriv, hvor 

det uttrykkes at det ikke er adgang for en praksis med utgangspunkt i en beregnet 

prosentandel av en pedagogstilling per barn. Barnehagen må dermed opprette én hel ny 

stilling som pedagogisk leder dersom barnehagen tar inn ett barn utover forskriftens 

maksimalgrenser.26  

Sett hen til barn med deltidsplasser i barnehagen, må det i henhold til forskriften være 

oppholdstid på 6 timer eller mer per dag. I barnehager hvor barn har kortere oppholdstid per 

dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder. I forbindelse med utarbeidelse av dagens 

barnehagelov valgte departementet og Stortinget å videreføre gjeldende regler for pedagogisk 

bemanning, herunder at antall pedagoger skal beregnes basert på hver enkelt barn, og at 

barnas oppholdstid i barnehagen ikke skulle være avgjørende. Kravet til pedagogisk 

bemanning per barn uavhengig av oppholdstid begrunnes med at pedagogen også har ansvar 

for det øvrige personalet og utviklingen av barnehagen som pedagogisk virksomhet. 

Arbeidsoppgavene er derfor ikke kun knyttet til å ivareta ansvaret for barna som faktisk 

oppholder seg i barnehagen samtidig.27  

                                                                 
24 Kunnskapsdepartementet: Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter, 
rundskriv F-4266/2011 
25 FOR-2017-06-22-1049. Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager  
26 Kunnskapsdepartementet: Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter, 
rundskriv F-4266/2011 
27 Utdanningsdirektoratet. Unntak fra kravet om pedagogisk bemanning ved redusert oppholdstid. 28.01.2015 
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Det ligger til barnehageeierens styringsrett å bestemme hvordan personalressursene 

organiseres innenfor loven og forskriftens rammer. Pedagognormen stiller ikke direkte krav til 

fordelingen av pedagogiske ledere mellom små- og storbarnsavdelinger, og det er følgelig opp 

til barnehageeier å vurdere bemanningen i barnehagen som helhet. Kommunen har som lokal 

barnehagemyndighet ansvar for å gi veiledning og føre tilsyn med at regelverket etterleves og 

oppfylles av den enkelte barnehage.28 

Som lokal barnehagemyndighet har kommunen anledning til å gi midlertidig dispensasjon fra 

utdanningskravet etter bestemmelsene i forskriften §§ 2 og 3. Dersom bemanningen ikke 

anses som forsvarlig, kan kommunen stenge barnehagen, midlertidig eller varig.29 

Dispensasjonsadgangen gjelder likevel kun i forhold til forskriftens § 1 (pedagognormen). 

Barnehageeier kan ikke dispensere fra kravet om at den samlede bemanningen skal være 

tilstrekkelig for å drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.30  

Det er i dag stor mangel på kvalifisert pedagogisk personale i flere deler av landet, og det er 

derfor mange barnehager som har dispensasjon og ikke oppfyller forskriftens krav til 

pedagogisk bemanning. Kunnskapsdepartementet sendte våren 2017 ut forslag om skjerpet 

norm for pedagogisk bemanning og en minimumsnorm for grunnbemanning ut på høring, 

med høringsfrist innen 13. oktober 2017.31 I departementets høringsnotat foreslås det et 

skjerpet krav til dagens pedagognorm (forskriftens § 1), hvor det stilles krav til at 

barnehagene skal ha en bemanning som tilsvarer minimum én pedagogisk leder per 7 barn 

under tre år, og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.32 Kommunene vil få kompensert 

behovet for økte ressurser allerede fra august 2017, for å bedre muligheten til å rekruttere nye 

pedagogiske ledere raskere. I høringsnotatet foreslås det videre at dersom flertallet av barna i 

barnehagen har kortere oppholdstid enn seks timer per dag, kan barnehagen ha én pedagogisk 

leder per 20 barn ved barn over 3 år, og én pedagogisk leder per 10 barn ved barn under 3 år. 

Barnehagestyrerens tid til administrasjon og ledelse skal ikke inngå i beregningen av normen 

for pedagogisk bemanning.33 

Forslaget til en styrket pedagog- og bemanningsnorm har videre til hensikt at ufaglærte 

assistenter skal erstattes med barnehagelærere eller andre som oppfyller kompetansekravet for 

pedagogiske ledere. Kostnadene kommunene får kompensert har dermed til hensikt å dekke 

lønnsforskjellene mellom disse ansattgruppene. Kommunene og barnehagene vil for øvrig stå 

fritt til å bruke den økte finansieringen fra staten til enten å dekke økte utgifter til å styrke den 

                                                                 
28 Kunnskapsdepartementet: Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter, 
rundskriv F-4266/2011 
29 Kommunenes organisasjon KS – rapport R8954. Utført av Agenda Kaupang 17.06.2015. Kommunen som 
barnehagemyndighet. Side 29 
30 Kunnskapsdepartementet: Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter, 
rundskriv F-4266/2011  
31 En bedre barnehage – Bemanning i barnehagen  
32 Kunnskapsdepartementet. Høringsnotat. Forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, 
friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning. 22.06.2017 
33 Ibid 
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pedagogiske bemanningen, eller til å styrke grunnbemanningen ut fra lokale behov.34 I NOU 

2012 «Til barnets beste» er det videre en målsetting at alle barnehager skal ha minimum 50 

prosent barnehagelærere av grunnbemanning på 3 årsverk innen 2020.  

 

4.1.2. FAKTA 

Barnehagene i Arendal kommune skal etter visjonen i årsplanen være en pedagogisk 

virksomhet som skal ivareta barnas medvirkning og tilrettelegge for dette tilpasset barnas 

alder, erfaring og individuelle behov. Det er videre et mål om et godt leke- og læringsmiljø 

med gjensidig og trygt samarbeid med foreldre, ansatte og kommunen.35 Følgende kapittel vil 

redegjøre for ulike faktorer som kan bidra til å påvirke kommunens ressursbruk på 

barnehageområdet, og hvordan organiseringen av barnehagene er i Arendal sett i forhold til 

sammenlignbare kommuner. 

Med ressursbruk menes kommunens totale ressursbruk på barnehageområdet, herunder både 

kostnader som knytter seg til drift av egne barnehager som barnehageeier samt de utgifter som 

knytter seg til rollen som lokal barnehagemyndighet og følgelig tilskudd til private 

barnehager. Det vil derfor i rapporten presenteres et komparativt datagrunnlag med 

strukturelle og organisatoriske forhold ved både kommunale og private barnehager. 

Vurderingene vil likevel kun se på de private barnehagene i sammenheng med kommunale, da 

de faller innunder kommunens ansvar som barnehagemyndighet. Det vil dermed ikke gjøres 

egne vurderinger av de private barnehagene isolert, da dette faller utenfor 

forvaltningsrevisjonens rammer. Da grunnlaget for beregning av tilskudd til de private 

barnehagene baserer seg på ressursbruken i de kommunale, er det viktig å vurdere forhold ved 

driften da økonomisk effektive kommunale barnehager vil redusere kommunens utgifter 

knyttet til tilskudd til de private barnehagene. Dette understrekes også i kommunens budsjett 

2018 hvor det beskrives at god drift i de kommunale barnehagene medfører lavere tilskudd til 

de private barnehagene på sikt36. 

Arendal kommune har med sine 45 000 innbyggere totalt 58 godkjente barnehager. Av disse 

er 12 av barnehagene kommunale (fordelt inn i syv ulike enheter), 45 er private og én åpen 

barnehage37. Omtrent halvparten av alle Norges barnehager drives kommunalt, og sett hen til 

dette har Arendal en relativt lav andel da de kommunale barnehagene kun utgjør 20,6 prosent 

av alle barnehagene. Dette vil isolert sett ikke påvirke kommunens totale ressursbruk, men 

danner et bilde av kommunens organisering av barnehagesektoren.  

                                                                 
34 Kunnskapsdepartementet. Høringsnotat. Forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, 
friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning. 22.06.2017 
35 Arendal kommune – Årsplan for barnehagene 2017-2018  
36 Arendal kommune. Budsjett 2018 – Handlingsprogram 2018-2021. Side 87 (133) 
37 For full oversikt – se vedlegg 1 
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For å danne et best mulig komparativt grunnlag har vi valgt å sammenligne Arendal 

kommunes ressursbruk opp mot Grimstad, Lillesand, Kristiansand, Porsgrunn og Skien 

kommune. Bakgrunnen for dette er at flere av kommunene er tilnærmet like Arendal sett hen 

til både størrelse og geografisk beliggenhet. Revisjonen har i tillegg valgt å se kommunens 

ressursbruk i sammenheng med Aust-Agder fylke samt KOSTRA-gruppe 13 som utgjør en 

samling av store kommuner utenom de fire største byene og som anses som tilnærmet like sett 

hen til sammenligningsgrunnlag. 

 

Finansiering og ressursbruk  

Arendal kommunes totale utgifter knyttet til barnehagesektoren består i hovedsak av drift av 

egne kommunale barnehager, tilskudd til de private barnehagene samt investeringskostnader 

til egne barnehager. Utgifter knyttet til drift av egne kommunale barnehager er 100 prosent 

integrert i kommunens budsjett, med inndeling etter den enkelte barnehageenhet. I Arendal 

kommunes budsjett for 2018 fremkommer det at barnehagesektoren samlet sett var budsjettert 

med en ramme på 272 mill. kroner, noe som er en økning på 9,9 mill. kroner fra fjorårets 

budsjett (2017).38 I dette budsjettet utgjør de største postene tilskudd til private barnehager, 

refusjoner til barnehagene som følge av redusert foreldrebetaling samt utbetalinger og 

innbetalinger i forbindelse med gjestebarn til og fra andre kommuner. Av budsjettet for 

barnehager 2018 utgjør tilskudd til de private barnehagene totalt 255 mill. kroner. De 

kommunale barnehagene omfattes ikke av rammen på 272 mill. kroner, men er budsjettert 

med egne budsjettrammer som syv egne enheter. De syv barnehageenhetene fordeler seg 

følgende i budsjett 201839: 

I 1000 kr Strømmen40 Tromøy Hisøy Sentrum Øst Stinta Jovannslia Øyestad 

Budsjett 

2018 
19 377 8 685 11 143 9 836 12 045 11 167 10 893 

 

Kostnader knyttet til barnehagesektoren er komplekse da det er mange elementer som 

innvirker på det totale kostnadsbilde. Det vil dermed ved komparative fremstillinger med 

andre kommuner kunne fremkomme nyanserte og varierende resultater. Revisjonen vil etter 

beste evne forsøke å fremstille en så realistisk og nyansert fremstilling av kommunens 

ressursbruk som mulig, sett i sammenheng med andre komparative kommuner.     

Av kommunens totale netto driftsutgifter utgjorde barnehagesektoren i Arendal 15,1 prosent i 

2016, et utgiftsnivå som ligger noe over flere tilsvarende kommuner. Grimstad, Skien og 

Porsgrunn kommune har på sin side relativt lave utgifter i barnehagesektoren sett hen til 

kommunenes totale driftsutgifter, med henholdsvis 14,4 prosent, 13,8 prosent og 13,2 prosent. 

                                                                 
38 Arendal kommune. Budsjett 2018 – Handlingsprogram 2018-2021. Side 87 (133) 
39 Ibid side 9 (31) 
40 Strømmen oppvekstsenter er en kombinert enhet av både barnehage, skole og SFO 
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På den andre siden har Arendal lavere utgifter enn både Kristiansand og Lillesand kommune, 

med hhv. 15,9 prosent og 21 prosent.41 Ved de respektive statistikkvariablene i KOSTRA er 

det flere faktorer som kan innvirke og danne et noe unyansert bilde, da kommunenes totale 

netto driftsutgifter kan bestå av mange ulike og varierende faktorer.  

Sett hen til kommunens utgifter til barnehager per innbygger totalt, ligger Arendal på 

tilsvarende nivå som flere av de sammenlignbare kommunene. Kommunene fordeler seg 

omtrent likt som prosentvis forbruk av kommunens totale netto driftsutgifter, hvor Arendal i 

2016 brukte 8157 kroner per innbygger på barnehager. Skien kommune har med laveste 

kostnader 7084 kroner per innbygger, mens Lillesand som eneste av kommunene over 8200 

kroner har utgifter pr. innbygger på 9271 kroner.42  

Ved å se på utgiftene kommunen har fordelt på den enkelte innbygger i barnehagealder, 

registrerer derimot revisjonen at Arendal legger seg høyere på kostnader enn alle de 

sammenlignbare kommunene, KOSTRA-gruppen og landsgjennomsnittet. Slik det fremgår av 

tabellen nedenfor ligger eksempelvis Grimstad og Kristiansand kommune, som ved andre 

komparative fremstillinger har mye fellestrekk på utgiftsnivå, betraktelig lavere enn Arendal 

på utgifter per innbygger i alder 1-5 år.  

 
Tabell 1: KOSTRA-statistikk 2016. C. Barnehager – Nøkkeltall (K). Tabell 04903 

Arendal kommunes kostnader per innbygger i barnehagealder var i 2016 på 146 783 kroner, 

betydelig høyere enn nabokommunen Grimstad med 129 498 kroner og Kristiansand med 

132 516 kroner. Sett i sammenheng med KOSTRA-gruppe 13 ser en videre at Arendal har 

nærmere 10 000 kroner høyere kostnader per barn i alderen 1-5 år.43  

Revisjonen har videre sett på Arendals utgiftsnivå knyttet til KOSTRAs statistikkvariabel 

«Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage», en variabel som gir 

                                                                 
41 KOSTRA-statistikk 2016. C. Barnehager – Nøkkeltall (K). Tabell 04903 
42 Ibid 
43 Ibid 
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et tydeligere bilde på kostnader knyttet opp mot de kommunale barnehagene. Revisjonen 

registrerer at Arendal kommune har vesentlig høyere kostnader per barn i kommunal 

barnehage enn alle de sammenlignbare kommunene og gruppene. Utgiftene fordeler seg 

følgende blant de komparative enhetene: 

Tabell 2: Fordeling av antall barn i kommunale og private barnehager. Basert på telling pr. 15.09.2017 

Slik det fremkommer av tabellen, har Arendal kommune 201 621 kroner i korrigerte brutto 

driftsutgifter per barn i kommunale barnehager, over 21.000 kroner mer per barn enn 

Grimstad som den kommunen med laveste kostnader. Sammenlignet med KOSTRA-gruppen, 

en samling av kommuner med mange like egenskaper, har Arendal 15.300 kroner mer i 

kostnader per barn i kommunal barnehage. Revisjonen observerer videre at Arendal 

kommune har hatt en kraftig økning i utgiftene per barn i kommunal barnehage de siste 3 

årene, hvor en ser av fremstillingen at kostnadene har økt med over 30.000 siden 2014:44 

 

Det er flere forhold som kan innvirke på det faktum at Arendal kommunes utgifter per barn i 

kommunal barnehage skiller seg ut i så stor grad som tabellen ovenfor viser, da høye 

kostnader kun har gitt utslag ved enkelte av de presenterte statistikkvariablene. Pedagogisk 

bemanning og voksentetthet per barn er sentrale faktorer som direkte kan føre til at 

kostnadene per plass er høyere enn sammenlignbare kommuner. Kommunen beskriver selv 

den store økningen i årsmeldingen for 2016, og mener dette blant annet skyldes økte 

                                                                 
44 KOSTRA-statistikk. C. Barnehager – Nøkkeltall (K). Tabell 04903 
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lønnsutgifter, en økning i andel barn med ekstra ressurser samt noe ledig kapasitet i 

kommunale barnehager som følge av nedgang i antall barnehagebarn45.  

Av oversikten nedenfor ser en budsjett og regnskap 2016 for de syv barnehageenhetene som 

kommunens totalt 12 barnehager er inndelt i46.  

Tall i 1000 kr Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik i kr. Avvik i % 

Strømmen bhg. enhet 18 961 18 788 - 3 340 - 1,0  

Tromøy bhg. enhet   9 683   9 508 - 175 - 1,8 

Hisøy bhg. enhet 12 061 12 504 + 443 + 3,5 

Sentrum Øst bhg. enhet 10 111   9 583 - 528 - 5,5 

Stinta bhg. enhet 13 254 13 294 + 39 + 0,3 

Jovannslia bhg. enhet 14 168 14 522 + 353 + 2,4 

Øyestad bhg. enhet 12 834 13 394 + 560 + 4,2 

Resultatene blant de syv barnehageenhetene viser et mindreforbruk ved 3 av enhetene, et 

merforbruk ved 3 av enhetene, samt én enhet med et minimalt mindreforbruk på 0,3 prosent. I 

årsrapport 2016 beskrives merforbruket med flere faktorer, herunder at enheter eksempelvis 

har vært underfinansiert knyttet til midler til vikarer samt høye vikarutgifter grunnet sykdom. 

Både vikarbruk samt lavere fødselstall og utfordringer ved å fylle opp barnehageplassene, 

beskrives som utfordrende ved flertallet av barnehageenhetene.47 Sykefravær vil bli redegjort 

nærmere for senere i delkapittelet, under «bemanning».  

 

 

Tilskudd til private barnehager  

Barnehageloven § 14 samt forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager utgjør det 

rettslige grunnlaget Arendal kommune som barnehagemyndighet må følge ved beregning og 

utbetaling av tilskudd. Desember 2016 behandlet Arendal bystyre nye lokale retningslinjer for 

tildeling av tilskudd til private barnehager, gjeldende fra 1. januar 201748. De lokale 

retningslinjene regulerer kommunens praktisering av finansieringsmodellen og gjennomføring 

av detaljer ved denne. 

I de lokale retningslinjene pkt. 5 presenteres kommunens årlige brev og vedtak til de private 

barnehagene, herunder varsling og vedtak om tilskuddssatser, formelle vedtak om tilskudd 

samt brev om utbetaling. Revisjonen har fått oversendt de respektive dokumentene, og 

opplever en detaljert redegjørelse av grunnlaget for tilskuddene. I «Vedtak om sats til private 

ordinære barnehager i Arendal kommune for 2017» oversendt til alle de private barnehagene, 

                                                                 
45 Arendal kommune. Årsrapport 2016. Side 19 
46 Ibid side 140 - 162 
47 Ibid 
48 Lokale retningslinjer for tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Arendal kommune. 
Behandlet i bystyret 08.12.2016, sak 16/199 
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redegjør kommunen for gjeldende driftstilskuddssatser, barnehagenes klageadganger og det 

rettslige grunnlaget for beregningen.  

Videre i vedtak om sats til private barnehager redegjøres det for hvordan kommunen har 

beregnet driftstilskuddet, herunder beregning av «gjennomsnittlige driftsutgifter per 

heltidsplass», med følgelig beregning av administrasjonsutgifter og pensjonspåslag som skal 

fratrekkes. Kommunen beskriver videre i vedtaket hvordan kommunal lønns- og prisvekst 

omregnes etter forskriftens bestemmelser. Etter forskrift om tildeling av tilskudd til private 

barnehager § 3 skal kommunen beregne antall heltidsplasser i ordinære kommunale 

barnehager som danner deler av grunnlaget for tilskuddsberegningen. Revisjonen registrerer 

at Arendal kommune i vedtaket til de private barnehagene redegjør for det rettslige 

grunnlaget, etterfulgt av en presentasjon av barnetall ved omregnede heltidsplasser. Det vises 

videre til hvordan kommunen har deflatorjustert driftsutgifter ved små og store barn, med 

beregning av fratrukket foreldrebetaling.  

Av vedtak om kommunalt tilskudd, har revisjonen fått oversendt mal på vedtak gjeldende for 

periodene januar-juni, juli-august og september-desember. Her fremkommer det hvordan 

kommunen beregner tilskudd i henhold til forskriften, og hvordan det beregnes sum for 

tilskudd for gjeldende kvartal. Tilskuddsperiodene følger av kommunens tellinger av barn, 

hvor Arendal har valgt å ha to ekstra lokale tellinger i tillegg til det rettslige kravet på én gang 

i året. Av de lokale retningslinjene pkt. 4 fremkommer det at barn i de private barnehagene 

skal telles ved følgende tidspunkter gjennom året: 

- Barnetall pr. 15.12 året før tilskuddsåret skal gjelde for perioden januar til juni 

- Barnetall pr. 15.08 skal gjelde for august og september måned 

- Barnetall pr. 15.09 skal gjelde for perioden oktober til desember   

Barnehagene er videre iht. retningslinjene pkt. 4 pliktig til å holde kommunens felles 

barnehagesystem (IST) oppdatert til enhver tid, et system som skal utgjøre løpende oppdaterte 

lister med oversikt over barn og deres oppholdstid, alder og annen relevant informasjon. 

Kommunen som barnehagemyndighet tar så utgangspunkt i rapportering gjennom IST-

systemet som grunnlag for tilskuddsutbetaling på de respektive telledatoene. I tillegg til 

oversendte maler for vedtak, vedtakssatser og lokale retningslinjer har revisjonen videre fått 

tilgang til kommunens detaljerte regneark som anvendes i den reelle kalkuleringen av 

tilskudd. Revisjonen har ikke foretatt en kontroll av hvorvidt de utbetalte tilskuddene er 

utregnet korrekt, men anser kommunens regneark som godt utarbeidet med bevissthet rundt 

beregning av de enkelte punktene.  

Forskrift om foreldrebetaling § 3 utgjør det rettslige grunnlaget for Arendal kommunes plikt 

til å tilby moderasjonsordninger i foreldrebetalingen ved søskenmoderasjon, inntektsregulert 

betaling og friplassordninger. På kommunens egne hjemmesider finner revisjonen utfyllende 

informasjon om både priser, søskenmoderasjon, redusert pris for foresatte med lav inntekt 
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samt gratis kjernetid for 3, 4 og 5-åringer, samt hvordan foreldre kan søke om dette49. I 

kommunens egne vedtekter for de kommunale barnehagene i Arendal50, vises det til i § 11 

Foreldrebetaling kommunens eget regelverk for foreldrebetaling. I dette regelverket beskrives 

moderasjonsordningene i mer detaljert form, herunder foreldres mulighet til både 

søskenmoderasjon, reduksjon i foreldrebetalingen samt gratis kjernetid51.  

I de lokale retningslinjene for tildeling av tilskudd til private barnehager vises det også til 

moderasjonsordningene i pkt. 8 og 9, og hvordan de private barnehagene i henhold til 

forskriftens bestemmelser skal kompenseres fra kommunen for utgifter knyttet til dette52. 

Supplerende til kommunens opplysninger om moderasjonsordningene, har revisjonen fått 

oversendt en mal for beregning av foreldrebetaling i barnehage fra kommunen, samt mal for 

vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid og mal for vedtak om refusjon 

søskenmoderasjon til de barnehagene.  

 

Organisering  

Arendal kommune har totalt 12 egne kommunalt driftede barnehager som er organisert inn i 

syv ulike barnehageenheter; Strømmen enhet, Stinta enhet (Strømsbuåsen bhg og Gåsungen 

bhg), Tromøy enhet (Fjellvik bhg og Fabakken bhg), Hisøy enhet (Stemmehagen bhg), 

Sentrum Øst enhet (Møllers Asyl bhg og Gullfakse bhg), Jovannslia enhet (Jovannslia bhg og 

Lia bhg) og Øyestad enhet (Rykene bhg og Engene bhg).  

Revisjonen har mottatt oppdatert oversikt over barnehagebarn fra kommunen (telleskjema), 

hvor det fremgår at det pr. 15.09 er totalt 2223 barn som går i barnehagene i Arendal, hvorav 

571 barn går i kommunale barnehager. Flere av de kommunale barnehagene er organisert som 

middels-store enheter, noe som gjør at forholdet mellom antall barn i kommunale og private 

barnehager fordeler seg følgende: 

 
Tabell 3: Fordeling av antall barn i kommunale og private barnehager. Basert på telling pr. 15.09.2017 

                                                                 
49 Arendal kommunes hjemmesider. Barnehage – Priser og betaling   
50 Arendal kommune – Vedtekter for kommunale barnehager i Arendal. Gjeldende fra 01.08.2015 
51 Arendal kommune – Regler for foreldrebetaling i kommunale barnehager. Gjeldende fra 01.01.2016 
52 Lokale retningslinjer for tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Arendal kommune. 
Behandlet i bystyret 08.12.2016, sak 16/199  
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De fleste av kommunens egne barnehager er alle relativt store enheter, med over 50 barn i 

hver av de seks største barnehagene (telling pr. 15.09). Slik det fremgår av barnetall høst 2017 

ser det ut til at de kommunale barnehagene er organisert i noe større enheter sammenlignet 

med de private, da de kommunale har et gjennomsnitt på 47 barn per barnehage mot de 

private med et snitt på 36 barn per barnehage.   

Av tabellen nedenfor fremgår det hvordan andel barn i kommunale barnehager fordeler seg 

blant sammenlignbare kommuner og grupper. Slik en ser av tabellen har Arendal har noe 

lavere andel barn i kommunale barnehager enn alle de sammenlignbare «enhetene» foruten 

om Grimstad. Arendal kommune har med sine 26 prosent, mye lavere andel barn i 

kommunale barnehager enn de øvrige kommunene da de fleste fordeler seg rundt 40 prosent.   

 
Tabell 4: KOSTRA-statistikk 2016. C. Barnehager – Nøkkeltall (K). Tabell 04903 

Aldersfordelingen ved små og store barn (hhv. under/over 3 år) mellom kommunale og 

private barnehager, er en strukturell variabel som kan ses i sammenheng med kommunens 

ressursbruk. En ujevn fordeling vil kunne gi utslag på kommunens ressursbruk ved tilskudd til 

de private barnehagene, da grunnlaget for beregning av kostnader ved de kommunale 

barnehageplassene vil kunne bli høyere. På bakgrunn av forholdstallet for fordeling av 

kostnader mellom små og store barn, skal det i henhold til forskrift om tilskudd til private 

barnehager vektes 1,8 ganger mer for små barn enn store. Det vil si at de minste barna antas å 

koste 80 % mer pr. plass enn de største barna.53   

Slik en kan se av tabellen nedenfor, har de private barnehagene i Arendal kommune en høyere 

andel små barn i barnehagene pr. 15.09, og følgelig at de kommunale har noe flere store barn:  

 

                                                                 
53 Telemarkforskning TF-rapport 274 (2010) «Utgifter i barnehager – Nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd 
til private barnehager»   
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Tabell 5: Fordeling av små og store barn i kommunale og private barnehager (i prosent). Fra tellinger 15.09.17 

Som det fremgår av tabellen ovenfor er 28 prosent av de totale antall barn i kommunal 

barnehage under 3 år, sammenlignet med de private hvor 35 prosent utgjør små barn. 

Tilsvarende ser vi noe ulikheter ved store barn mellom de to driftstypene, med henholdsvis 72 

prosent store barn i de kommunale mot 65 prosent i de private barnehagene. 

Barnehagenes åpningstider er en ytterligere faktor som kan ha en reell påvirkning på 

kommunens ressursbruk, da eventuelle utvidede åpningstider kan være kostnadsdrivende. Det 

legges for øvrig ingen nasjonale føringer i lov, forskrift eller rundskriv sett hen til 

åpningstider, verken overfor private eller kommunale barnehager. Arendal kommune har 

utarbeidet et sett med vedtekter, som er gjeldende for alle de kommunale barnehagene54. I 

vedtektenes § 13 reguleres barnehagenes åpningstider, hvor det heter at «De kommunale 

barnehager har åpningstid fra kl. 07.00 til kl. 16.30. Ytterligere utvidelse av åpningstid kan 

gjøres ved den enkelte barnehage ved vedtak i barnehagens samarbeidsutvalg». Under 

oppstartsmøte med spesialrådgiver på barnehage i Arendal kommune, bekreftes også dette 

ved at de kommunale barnehagene har felles faste åpningstider og at de private innenfor sin 

styringsrett følgelig bestemmer selv.  

Av fremstillingen nedenfor ser en hvordan åpningstidene blant de ulike kommunene fordeler 

seg, hvor en ser at Arendal har noe lange åpningstider men likevel relativt gjennomsnittlig 

sammenlignet med de øvrige kommunene. Alle barnehagene i Arendal har åpningstider over 9 

timer om dagen, men det er likevel kun i overkant av 20 prosent med utvidede åpningstider 

(over 10 timer). Til sammenligning har flere av de øvrige kommunene langt flere barnehager 

med utvidede åpningstider, samtidig som det kun er Arendal som ikke har barnehager med 

daglige åpningstider under 9 timer.  

                                                                 
54 Arendal kommune – Vedtekter for kommunale barnehager i Arendal. Gjeldende fra 01.08.2015 
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Tabell 6: KOSTRA-statistikk 2016. C. Barnehager – Nøkkeltall (K). Tabell 04903 

Sett i sammenheng med utgiftsnivå, finner revisjonen ingen høy korrelasjon mellom 

åpningstider og ressursbruk blant de presenterte kommunene. Sett hen til Skien som ved 

samtlige fremstillinger har et lavere utgiftsnivå enn de øvrige kommunene, har tilnærmet lik 

fordeling av barnehagenes åpningstider som Arendal. Kristiansand kommune har på sin side 

en stor andel barnehager med utvidede åpningstider, men ligger betydelig lavere på utgifter 

per innbygger 1-5 år. For øvrig baseres barnehagers utvidede åpningstider på en reell 

behovsvurdering, og det vil dermed kunne oppstå større variasjoner i fremstillingen fra ett år 

til et annet.   

I forlengelse av åpningstider er det sentralt å se på variabelen knyttet til barnas oppholdstid i 

barnehagen, og hvorvidt det i Arendal kommune er mange barn i deltidsplasser. Fordeling av 

barn i heltids- og deltidsplasser mellom kommunale og private barnehager vil kunne ha en 

reell påvirkning på kommunens ressursbruk ved beregning av tilskudd til private barnehager. 

Deltidsplasser omtales her etter KOSTRAs definisjon av en deltidsplass, som utgjør en 

oppholdstid på mindre enn 33 timer per uke. På bakgrunn av data fra tellinger pr. 15.09 finner 

revisjonen at Arendal kommune har svært få barn med oppholdstid under 33 timer pr. uke. I 

de kommunale barnehagene utgjør barn med deltidsplass 3,5 prosent, og kun 0,7 prosent i de 

private barnehagene. Av de sammenlignbare kommunene, fordeler også oppholdstid seg 

tilsvarende Arendal med en lav andel deltidsplasser. Revisjonen har supplert med fordeling av 

deltidsplasser, sett på gjennomsnittlig oppholdstid per uke i de kommunale og private 

barnehagene. På bakgrunn av tellinger pr. 15.09 fremkommer det at de kommunale 

barnehagene har en gjennomsnittlig oppholdstid per barn på 44,1 timer pr. uke, og de private 

med 48,1 timer per uke.  

Barnehageloven §§ 12 og 12a setter krav til at kommunen skal ha en samordnet 

opptaksprosess med de kommunale og private barnehagene, med videre et minstekrav på ett 

opptak i året. Arendal kommunes opptaksprosess er organisert med ett hovedopptak i august 

hvert år, med supplerende opptak utover dette. Supplerende opptak beskriver kommunen 

følgende: «Barnehageplassene som blir ledige i løpet av året blir fortløpende tilbudt søkere til 
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aktuelle barnehager. Det gjelder også plasser med oppstart i august som er ledige etter at 

barn i hovedopptaket har fått tilbud.»55 Arendal kommune organiserer for øvrig opptaket med 

ett hovedopptak med frist 1. mars tilegnet plasser som blir ledig fra august som følge av at 

barn starter på skolen. Hovedopptaket blir ifølge kommunen avsluttet når alle søkere med 

lovfestet rett til barnehageplass har fått tilbud. De øvrige resterende plassene fordeles videre 

til søkere i løpende/supplerende opptak. De private barnehagene har for øvrig egne 

opptakskriter innenfor sin styringsrett, som legger føringer for hvem som får tilbud om ledige 

plasser ved hovedopptaket. Barn med nedsatt funksjonsevne samt barn med vedtak etter 

barnevernloven har for øvrig prioritet ved opptakene.56  

Barnehagesektoren påvirkes av mange elementer, og er spesielt følsom knyttet til svingninger 

i antall barn som blir født samt tilflyttere til kommunen. En gjentakende faktor som kan være 

en kostnadsdriver for barnehagene er større svingninger i barnetall, og følgelig faren for at 

mange plasser står ledig dersom det forekommer store differanser mellom alderskull ved 1-

åringer og 6-åringer. Ved samtaler med spesialrådgiver på barnehageområdet i kommunen, 

uttrykkes det at kommunen de siste årene har opplevd utfordringer knyttet til færre søknader 

og færre barn til barnehagene. Ledige plasser belyses videre i kommunens handlingsprogram 

2017-2020. Kommunen skisserer her at nedgangen i antall barn de siste årene har medført 

økte kostnader pr. barn i de kommune, som en følge av at plassene som står ledige ikke har 

medført færre ansatte57. Etter samtale med spesialrådgiver på barnehageområdet i kommunen 

nevnes det for øvrig at det jobbes mye med effektivisering på bemanningsområdet for å 

imøtekomme utfordringene ved blant annet nedgang i antall barn.  

I en oversikt fra kommunen oppdatert oktober 2017, fremkommer det at kommunen som 

helhet har 88 ledige plasser i både kommunale og private barnehager. Av disse er 41 plasser 

ledige for store barn (3-5 år) og 47 ledige for små barn (0-2 år). Revisjonen registrerer for 

øvrig at store deler av de ledige plassene ligger i de private barnehagene, da ledige plasser i de 

kommunale barnehagene kun utgjør totalt 10 plasser uavhengig av alder.58 

Det er videre under kommunens ansvar som barnehagemyndighet å avgjøre alle søknader 

knyttet til godkjenning av barnehager, jfr. bhl. § 10. Revisjonen har fått tilgang til en rekke 

dokumenter knyttet til kommunens godkjenningsmyndighet, hvor kommunens rutiner knyttet 

til dette fremstår som tilfredsstillende. En fremlagt godkjenning av en privat barnehage i 

Arendal i 2016 viser at kommunen har vurdert ett sett med kriterier før endelig godkjenning 

av barnehagen, med godt opplyst om klageadgang, pedagogkrav, begrunnelse og grunnlag for 

vedtak. 

 

                                                                 
55 Arendal kommunes hjemmesider. Barnehage – Opptak og frister 
56 Ibid 
57 Arendal kommune «Budsjett 2017 – Handlingsprogram 2017-2020» 
58 Arendal kommunes hjemmesider. Barnehage – Ledige barnehageplasser 
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Bemanning 

Gjennom barnehageloven med tilhørende forskrift er det lagt nasjonale føringer for å sikre 

kvalitet i barnehagetilbudet. Kravene til pedagogisk bemanning skal sikre at det i hver enkelt 

barnehage er tilstrekkelig personale med pedagogisk kompetanse for å ivareta et systematisk 

arbeid med barnas behov for omsorg, lek og læring etter lovens krav.59 Gjennom forskrift om 

pedagogisk bemanning i barnehager stilles det videre et minimumskrav til at barnehagen skal 

ha en forsvarlig pedagogisk bemanning (pedagognormen), med krav om minst én pedagogisk 

leder per 14-18 barn over 3 år, og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under 3 år.60  

Det stilles for øvrig ingen lovkrav til voksentetthet, det vil si at det er ingen norm for antall 

barn det skal være per voksen. Det stilles likevel et lovkrav om at bemanningen må være 

tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.  

Ved revisjonens gjennomgang av Utdanningsdirektoratets statistikkportal, fremkommer det at 

de kommunale barnehagene i Arendal ved utgangen av 2016 alle oppfylte pedagognormen i 

henhold til forskriften.61 Revisjonen registrerer at kommunen har en bevisst profil knyttet til 

kompetanse blant ansatte i barnehagene og utvikling av disse. I kommunens egen 

kompetanseplan for barnehager 2015/2017 og 2018/2020 beskrives kommunens organiserte 

kompetansetiltak for å oppnå en økt kvalitet i den enkelte barnehage. Kompetanseplanen 

presenterer både detaljert kursoversikt for de ansatte, samt hvilke målsettinger som ligger bak 

i forhold til hva kommunen ønsker å oppnå med en kompetanseheving av personalet i 

barnehagene.62  Sett hen til statistikkvariabelen til KOSTRA knyttet til antall barn per årsverk 

i kommunale barnehager, ser man av tabellen nedenfor at Arendal har en del høyere 

voksentetthet enn de sammenlignbare kommunene.  

 
Tabell 7: KOSTRA-statistikk 2016. C. Barnehager – Nøkkeltall (K). Tabell 04903 

                                                                 
59 Kunnskapsdepartementet: Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter, 
rundskriv F-4266/2011 
60 FOR-2017-06-22-1049. Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager  
61 Barnehagefakta.no  
62 Arendal kommune – Kompetanseplan for barnehager 2015-2017 og 2018-2020  
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Slik tabellen viser, har Arendal ved sine kommunale barnehager kun 5,6 barn per voksen 

(årsverk), en noe høy voksentetthet sett i lys av de sammenlignbare kommunene hvor de fleste 

har 6,3 og 6,5 barn per årsverk. En høy voksentetthet vil kunne øke kvalitetsfaktorene ved at 

det er flere voksne fordelt på barna, i tillegg vil den enkelte barnehage ha større handlingsrom 

og kapasitet til å ta opp flere barn ved behov.  

En høy voksentetthet slik som Arendal har, kan på en annen side føre til en mer 

ressurskrevende og kostbar drift da det er mer ressurskrevende å ha flere ansatte. Arendal 

kommunes høye voksentetthet vil dermed kunne være positivt for kvaliteten i barnehagene, 

samtidig som det vil kunne ha et negativt utslag på kommunens ressursbruk. 

Utdanningsdirektoratet gjennomfører på landsbasis en foreldreundersøkelse knyttet til 

barnehagene, hvor ulike kvalitetsindikatorer undersøkes i alle barnehager. Det er for øvrig 

ikke publisert/tilgjengelig resultater knyttet til kvalitet i de fleste barnehagene i Arendal. Slike 

resultater ville i så fall kunne anvendes i kommunens vurderinger om sammenheng mellom 

kostnader og kvalitet ved høy voksentetthet i barnehagene.  

I Arendals handlingsprogram 2018-2021 vises det til at kommunens høye netto driftsutgifter 

per innbygger som presentert tidligere i delkapittelet, kan ha årsak i at det er færre barn per 

ansatt i Arendal enn i sammenlignbare kommuner. Det beskrives videre:63 

«Høy voksentetthet i barnehagene bør gi seg utslag i god kvalitet, men det koster. Vi bør 

i 2018 ha mål om å redusere forskjellen i voksentetthet og netto driftsutgifter pr. barn 

sammenlignet med G13. Fulle barnegrupper i våre kommunale barnehager er et uttalt 

mål.» 

Dersom de kommunale barnehagene driver mindre kostnadseffektivt grunnet høy bemanning, 

vil dette igjen kunne ha en reell påvirkning på kommunens totale ressursbruk på 

barnehagesektoren da kostnader i de kommunale barnehagene danner grunnlaget for tilskudd 

til de private barnehagene.  

Sykefravær er en annen faktor som kan ha en reell påvirkning på kommunens ressursbruk. 

Dersom de kommunale barnehagene viser tendenser til høyere sykefravær enn normalt, vil 

dette kunne være en indikator som kan være kostnadsdrivende for kommunen. Gjennom 

årsplan 2016 definerer kommunen et mål ved sykefraværet på minimum 92,6 prosent nærvær. 

Målt opp mot dette, har fire av de syv kommunale barnehageenhetene høyere sykefravær enn 

kommunens mål. Sykefraværet fordeler seg følgende blant de syv barnehageenhetene64:     

 

 

                                                                 
63 Arendal kommune. Budsjett 2018 – Handlingsprogram 2018-2021. Side 89 (134) 
64 Arendal kommune. Årsrapport 2016 
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Årsmelding  

2016 (tall i %) 

Sykefravær 

korttid 

Sykefravær 

langtid 

Nærvær Enhetens 

mål 

Avvik fra  

kommunens mål 

Strømmen bhg. enhet 3,4 8,8 87,8 92,2 - 4,8 

Tromøy bhg. enhet 1,4 1,7 96,9 - + 4,3 

Hisøy bhg. enhet 2,6 4,7 92,7 - + 0,1 

Sentrum Øst bhg. enhet 3,1 13,6 83,3 90 - 9,3 

Stinta bhg. enhet 1,8 4,9 93,3 93 + 0,7 

Jovannslia bhg. enhet 2,3 13,6 84,1 90 - 8,5 

Øyestad bhg. enhet 2,5 8,2 89,2 93 - 3,4 

Slik det fremkommer av tabellen ovenfor, er det vesentlig høyere langtidssykefravær blant 

alle enhetene enn det er korttidsfravær. Av de fire enhetene med høyere sykefravær totalt sett 

enn kommunens mål på 92,6 prosent nærvær, registrerer revisjonen spesielt Jovannslia 

barnehageenhet og Sentrum Øst barnehageenhet med sitt nærvær på henholdsvis 84,1 og 83,3 

prosent. Barnehagene beskriver gjennom kommunens årsrapport 2016 det høye sykefraværet 

med blant annet ansatte med alvorlige og kroniske sykdommer, og enkelte med overgang til 

uføretrygd. Både de respektive enhetene samt Øyestad barnehageenhet opplyser at de følger 

kommunens sykemeldingsoppfølging og har samtidig samarbeid med både NAV, Agder 

Arbeidsmiljø og Durapart. Strømmen beskriver også at de har utfordringer med fravær, og at 

problemer jevnlig er diskutert i HMS-utvalg hvor det fremkommer at lite tyder på at fraværet 

er arbeidsrelatert.65  

Revisjonen har i tillegg gjennomgått sykefraværet for 2014 og 2015, og observerer tendenser 

til at sykefraværet i de fire enhetene har hatt en negativ utvikling ved økning i sykefravær fra 

både 2014 til 2015 og videre til 2016. Sentrum Øst har som den barnehageenheten med høyest 

sykefravær, hatt en årlig økning fraværet med nærmere 5 prosent økning de siste 3 årene, fra 

hhv. 12 prosent i 2014, 13,7 prosent u 2015 til 16,7 prosent i 2017. Tilsvarende økning har 

Jovannslia barnehageenhet hatt, med en økning på 6,3 prosent de siste 3 årene, fra 9,6 prosent 

i 2014, 14,8 prosent i 2015 og 15,9 prosent i 2016.  

 

  

                                                                 
65 Arendal kommune. Årsrapport 2016 
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4.1.3 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON 

Med Arendals høye andel private barnehager på nærmere 80 %, er det viktig at kommunen 

har et realistisk bilde på de forhold ved kommunale barnehager som kan innvirke på 

kommunens totale ressursbruk på området, herunder tilskudd til private barnehager. Dette er 

viktig både for kommunen som barnehageeier ved sine 12 barnehager, og som Arendals 

lokale barnehagemyndighet etter barnehageloven § 8. Organiseringen av barnehagesektoren i 

Arendal utgjør en viktig del av kommunens totale kostnadsbilde, og er viktig da en effektiv og 

god drift av de kommunale barnehagene også har direkte sammenheng med tilskudd til de 

private barnehagene. 

Sett hen til kommunens ressursbruk på barnehageområdet bemerker revisjonen at Arendal har 

vesentlig høyere kostnader enn sammenlignbare kommuner når det gjelder utgifter per barn. 

Sammenlignet med Grimstad som nabokommune har Arendal 21.000 kroner mer i utgifter per 

barn i kommunal barnehage, og tilsvarende har kommunen 15.300 kroner mer per barn enn 

gjennomsnittlige kostnader i KOSTRA-gruppe 13. Tilsvarende kostnadsnivå observeres ved 

utgifter per innbygger 1-5 år, hvor Arendal kommune har et høyere utgiftsnivå enn alle de 

sammenlignbare kommunene og enhetene. Revisjonen registrerer kommunens bevissthet 

rundt de høye kostnadene, hvor det vises til en kombinasjon av Arendals høye voksentetthet, 

høyere lønnsutgifter samt ledige barnehageplasser som følge av nedgang i antall barn. Det er 

dermed viktig at kommunen vurderer risikoen knyttet til organisering av sine ressurser, da det 

pekes på sammenheng mellom nedgang i antall barn og kommunens høye kostnader per barn. 

Revisjonen bemerker at Arendal kommune har en høyere voksentetthet enn samtlige av de 

sammenlignbare kommunene og enhetene. Høy voksentetthet vil kunne øke kvalitetsfaktorene 

ved at det er flere voksne fordelt på barna, men det kan på en annen side føre til en mer 

ressurskrevende og kostbar drift. Dersom de kommunale barnehagene driver mindre 

kostnadseffektivt grunnet høy bemanning, vil dette igjen kunne ha en reell påvirkning på 

kommunens totale ressursbruk ved barnehagesektoren da kostnader i de kommunale 

barnehagene danner grunnlaget for tilskudd til de private barnehagene. Det er i forlengelse av 

voksentettheten viktig at kommunen aktivt følger opp nedgangen i antall barn og søknader i 

de kommunale barnehagene med bemanningssituasjonen, slik at årsverk i den enkelte 

barnehage kontinuerlig tilpasses det reelle behovet ved antall barn i barnehagen.  

Både åpningstider og fordeling av små og store barn er etter revisjonens vurdering lite 

fravikende, uten store forskjeller fra gjennomsnittet. Alle barnehagene i Arendal har 

åpningstider over 9 timer om dagen, men det er likevel kun i overkant av 20 prosent med 

utvidede åpningstider. Sett i sammenheng med utgiftsnivå, finner revisjonen ingen høy 

korrelasjon mellom åpningstider og ressursbruk blant de presenterte kommunene. Revisjonen 

registrerer videre at kommunen har svært lav andel barn i deltidsplasser, og kun noen få timer 

forskjell ved gjennomsnittlig oppholdstid per barn mellom kommunale og private barnehager.  
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Tendenser til høyt sykefravær i barnehagene vil kunne være en kostnadsdriver for kommunen, 

både sett hen til den enkelte barnehages direkte utgifter samtidig som at kommunens totale 

ressursbruk vil kunne øke da beregningsgrunnlaget for tilskudd til private barnehager vil være 

høyere. Revisjonen registrerer at de kommunale barnehagene i Arendal har vesentlig høyere 

langtidsfravær enn korttidsfravær, hvor fire av totalt syv barnehageenheter har høyere 

sykefravær enn kommunens mål. Revisjonen bemerker spesielt to av enhetene med 

henholdsvis 16,7 prosent og 15,9 prosent fravær, langt høyere enn kommunens mål på 7,4 

prosent. Etter revisjonens vurdering bør barnehagene øke bevisstheten og kontinuerlig arbeide 

med forebyggende tiltak knyttet til sykefravær. 

Etter gjennomgang av dokumentasjon knyttet til kommunens beregning og prosess ved 

tilskudd til private barnehager, finner revisjonen kommunens system som tilfredsstillende og 

strukturert. Tilskudd til private barnehager følger kommunens 3 årlige telletidspunkter 

(15.des., 15. aug., 15. sept.). Den enkelte barnehage er pliktig til å holde kommunens felles 

barnehagesystem oppdatert til enhver tid, hvor kommunen som barnehagemyndighet tar 

utgangspunkt i rapportering gjennom dette systemet som grunnlag for tilskuddsutbetaling på 

de respektive telledatoene. Revisjonen opplever kommunens felles rapporteringssystem som 

et strukturert og viktig verktøy for å forebygge feil i rapporteringen fra barnehagene.  
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4.2. ANDRE PROBLEMSTILLING 

 

2) Hvordan praktiserer og ivaretar kommunen sin tilsynsplikt som 

barnehagemyndighet? Og foreligger det samsvar mellom formelle styringsverktøy 

og det reelle ansvaret som barnehagemyndighet? 

 

4.2.1. REVISJONSKRITERIER 

Revisjonskriteriene i følgende kapittel vil ta utgangspunkt i kommunen som lokal 

barnehagemyndighet, og de ansvarsområder og oppgaver ved denne rollen som følger av 

loven. Det vil videre være aktuelt å belyse kommunens tilsynsansvar som 

barnehagemyndighet, med de lovregler og veiledere som er gjeldene. Revisjonen vil for øvrig 

ikke vurdere kvaliteten i det enkelte tilsynet kommunen har gjennomført, men vil se på 

strukturen og gjennomføringen av kommunens totale tilsyn.   

Kommunen som lokal barnehagemyndighet  

Etter barnehageloven § 8 første ledd utgjør kommunen den lokale barnehagemyndigheten, og 

skal gi veiledning og påse at alle barnehager drives i samsvar med gjeldende regelverk. Loven 

gir kommunen som barnehagemyndighet noen virkemidler for å oppfylle sitt ansvar. 

Barnehagelovens kapittel 4 om barnehagemyndighetens generelle oppgaver beskriver i 

hovedtrekk tre virkemidler kommunen har til disposisjon i rollen som barnehagemyndighet; 

de skal gi veiledning, godkjenne barnehager samt føre tilsyn med offentlige og private 

barnehager.66 

Alle kommuner har rollen som barnehagemyndighet, og de aller fleste har også egne 

kommunale barnehager. Disse kommunene innehar derfor en dobbeltrolle både som 

barnehageeier og som lokal barnehagemyndighet, en balansegang som kan være utfordrende å 

ivareta i praksis. Kommunen må derfor selv avklare håndteringen av dobbeltrollen slik at 

både myndighetsoppgavene og eieroppgavene blir ivaretatt på en god måte.67  

Kommunen som barnehagemyndighet har som nevnt tre funksjoner når de skal sikre at barn 

får et godt og forsvarlig barnehagetilbud. De skal gi aktiv veiledning som sikrer at de krav 

som settes i barnehageloven med tilhørende forskrifter blir etterfulgt. Kommunen skal videre 

foreta godkjenninger etter vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, 

jfr. bhl. § 10, jfr. §§ 1 og 2.  Den siste funksjonen er kommunens plikt til å føre tilsyn med 

                                                                 
66 Utdanningsdirektoratet. Veileder om kommunens rolle som barnehagemyndighet   
67 Ibid 
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barnehagene, som et virkemiddel for å sikre at kvaliteten på tilbudet til barna blir 

tilfredsstillende.68  

Godkjenningsplikten kommunen har som barnehagemyndighet følger av barnehagelovens  

§ 10, hvor det heter at kommunen avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av 

barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold. Kommunen kan i godkjenningen sette 

vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid, jfr. bhl. § 10, 2. 

ledd. Bestemmelsen i barnehageloven § 10 stilles det krav til at barnehagen skal være en 

pedagogisk virksomhet som skal gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Dette 

medfører krav til utforming, innhold og bemanning.69 Barnehager som kommunen finner 

egnet i tråd med formåls- og innholdsbestemmelsen (jfr. bhl. §§ 1 og 2), har rett til 

godkjenning. Dette gir dermed lik rett til etablering for kommunale og private barnehager.70  

Som lokal barnehagemyndighet skal kommunen ved godkjenning videre fastsette barnas 

innendørs leke- og oppholdsareal. Barnehageeier fastsetter barnehagens arealnorm, det vil si 

antall kvadratmeter per barn. Arealberegningen skal ved fastsettelsen av leke- og 

oppholdsarealet ta utgangspunkt i de områdene og rommene som står til disposisjon for 

barnas daglige aktiviteter.71 Som godkjenningsmyndighet ligger det videre i kommunens 

ansvar å påse at personalet i barnehagen driver en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet i 

forhold til bemanning, jfr. bhl. § 18. Kommunen må derfor kunne stille krav om en 

bemanningsplan som viser at driften av barnehagen er forsvarlig og i henhold til loven og 

rammeplanens krav. Ved godkjenning skal videre barnehagens vedtekter foreligge, hvor 

barnehageeier er ansvarlig for å utforme disse i henhold til kravene i barnehageloven § 7, ledd 

4.  

Alle personer som er ansatt i barnehage og andre personer som regelmessig oppholder seg i 

barnehagen, skal legge frem politiattest, jfr. bhl. § 19. Kommunen har innenfor sin 

godkjenningsmyndighet mulighet til å kontrollere at tilfredsstillende attester foreligger. Før 

kommunen kan gi godkjenning ved en barnehage, skal politiattest for barnehageeier foreligge. 

Som lokal barnehagemyndighet må kommunen videre sørge for å gjøre påtegning i sine 

papirer om at tilfredsstillende attester er levert og kontrollert.72   

Avgjørelser knyttet til godkjenning av barnehager er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 

2b, og følger dermed saksbehandlingsreglene etter denne lov.73 Vedtaket om godkjenning av 

barnehager skal utføres så konkret og presist som mulig av hensyn til tilsynsansvaret  

kommunen har som barnehagemyndighet i ettertid.  

                                                                 
68 Kunnskapsdepartementet. Veileder. Tilsyn med barnehager 
69 Kunnskapsdepartementet. Veileder. Godkjenning av barnehager 
70 Kunnskapsdepartementet. Rundskriv F-08/2006. Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) 
med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene 
71 Kunnskapsdepartementet. Veileder. Godkjenning av barnehager 
72 Ibid 
73 LOV-1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), heretter fvl.  
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Kommunen som tilsynsmyndighet  

Kommunen er som barnehagemyndighet pliktig til å føre tilsyn med alle barnehage-

virksomheter, jfr. bhl. § 16. Tilsyn er en viktig del av kommunens ansvar for å sikre 

barnehager med høy kvalitet. Tilsynsoppgaven er spesielt viktig for å kunne kontrollere at 

barnehagelovens krav følges i praksis, og at kommunen som barnehagemyndighet har innsyn i 

hva som skjer i barnehagene rundt om i kommunen. For å sikre at kvaliteten og innholdet i 

tilbudet til barna er tilfredsstillende, er det viktig at kommunen utøver systematiske og 

regelmessige tilsyn.  

Kommunen som barnehagemyndighet skal føre tilsyn med både kommunale og private 

barnehager som er godkjent etter barnehageloven §§ 6 og 11. Dette omfatter både ordinære 

barnehager, familiebarnehager samt åpne barnehager. De fleste åpne barnehager har 

åpningstid/kjernetid på mindre enn 20 timer i uken, og er derfor ikke godkjenningspliktige 

etter barnehageloven § 6. Dersom en åpen barnehage likevel er godkjent, skal kommunen føre 

tilsyn med barnehagen.74 Barnehageloven § 8 femte ledd sikrer videre kommunen rett til 

innsyn i dokumenter og adgang til barnehagelokalene i den utstrekning dette anses som 

nødvendig for å ivareta oppgaven som tilsynsmyndighet. 

I barnehagelovens lovkommentarer beskrives det at kommunen som tilsynsmyndighet skal 

vurdere om barnehagene drives etter lovens regler og for øvrig driver forsvarlig. I forhold til 

lovlighetskravet skal kommunen eksempelvis vurdere hvorvidt reglene om pedagogisk 

bemanning er fulgt. Som tilsynsmyndighet skal kommunen videre føre kontroll med at 

barnehager som har fått godkjenning har gjennomført de utbedringene som eventuelt var stilt 

som vilkår ved godkjenningen. Tilsynsansvaret omfatter videre også tilsyn med barnehagens 

innhold og kvalitet i henhold til rammeplanen.75  

Dersom kommunen ved tilsyn oppdager ulovlige eller uforsvarlige forhold, kan barnehagen 

gis pålegg om retting i form av et vedtak etter forvaltningslovens bestemmelser. Dersom 

pålegget om retting ikke overholdes, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller permanent 

stenging av barnehagen.76  

Som lokal barnehagemyndighet innehar kommunen en dobbeltrolle som både barnehageeier 

og tilsynsmyndighet i forhold til barnehagene. Ved denne kombinasjonen er det viktig at både 

private og kommunale barnehager har tillit til kommunens tilsyn samtidig som kommunen er 

bevisst på sin dobbeltrolle, slik at alle barnehager sikres likebehandling. 

Kunnskapsdepartementet oppfordrer i sin veileder at kommunen som tilsynsmyndighet 

utarbeider en plan for tilsyn for å tydeliggjøre sin dobbeltrolle, hvor planen skal være kjent for 

både barnehageeiere, barnehageansatte og foreldre.77  

                                                                 
74 Kunnskapsdepartementet. Veileder. Tilsyn med barnehager  
75 Kunnskapsdepartementet. Rundskriv F-08/2006. Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) 
med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene 
76 Ibid 
77 Kunnskapsdepartementet. Veileder. Tilsyn med barnehager 
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Gjennomføring av tilsyn kan foregå gjennom flere ulike aktiviteter og metoder, både gjennom 

innhenting av dokumentasjon og ved tilstedeværende tilsyn. Innhenting av informasjon 

gjennom årsplaner og evalueringsrapporter, årsmelding, vedtekter, brukerundersøkelser og 

lignende er eksempler på tilsyn kommunen kan gjennomføre ved dokumentinnhenting. Tilsyn 

gjennom innhenting av informasjon vil som et supplement til anmeldte og uanmeldte 

tilsynsbesøk, sikre kommunen et bredere innsyn i den enkelte barnehage. Dette betyr at tilsyn 

er en sentral oppgave som kommunen utfører kontinuerlig, og dermed ikke kun ved anmeldte 

eller uanmeldte tilsynsbesøk i barnehagene. Som barnehagemyndighet er dermed 

tilsynsplikten en sentral del av kommunens ansvar på barnehageområdet.78  

Etter Kunnskapsdepartementets veileder om tilsyn med barnehager beskrives det at det er 

nødvendig at kommunen har en egen plan for tilsyn, en plan som sier noe om hva det skal 

føres tilsyn med og hvor ofte tilsynet skal utføres. Departementet presenterer et sett med faser 

kommunen bør anvende for å få gode rutiner for systematisk tilsynsarbeid; Igangsetting, 

kartlegging, planlegging og prioritering, utøvelse av tilsyn, rapportering og oppfølging.79  

Ved igangsetting av tilsyn er det viktig å gi nødvendige opplysninger til de berørte partene, 

samtidig som kommunen avklarer egne forventninger og hva tilsynet skal omfatte og 

inneholde. Kommunen bør videre orientere barnehageeier i forkant før igangsetting av 

tilsynsarbeidet. Videre er det viktig at kommunen som tilsynsmyndighet har rutiner og system 

for kartlegging ved innhenting av opplysninger fra barnehagene, ved eksempelvis samordning 

av informasjon om antall barn, alder, oppholdstid, vedtekter, dispensasjoner og lignende. Når 

all informasjon er systematisert bør kommunen utarbeide en plan for utøvelse av tilsyn med 

følgelig prioritering ut ifra hvilke behov som foreligger ved de ulike barnehagene. 

Utøvelsen av tilsyn kan skje både ved anmeldt og uanmeldt tilsyn. Veilederen beskriver at 

barnehagene ved anmeldt tilsyn skal varsles i god tid i forkant, og at kommunen bør ha 

samtaler med både eier, styrer og representant fra barnehagens samarbeidsutvalg for å sikre 

best mulig informasjon. Kommunen kan videre gjennomføre hendelsesbaserte tilsyn på 

bakgrunn av eksempelvis mottatte bekymringsmeldinger, samt tilsyn gjennom uanmeldte 

besøk hvor barnehagen ikke skal varsles på forhånd.  Kommunen bør videre ha gode rutiner 

for rapportering etter hvert tilsyn, hvor det bør fremgå om tilsynet har avdekket ulovlige eller 

uforsvarlige forhold som medfører pålegg om retting til barnehageeier, jfr. bhl. § 16. 

Rapporteringen skal videre inneholde en sammenfatning av de forhold som fremkommer av 

tilsynet, med underskrifter av de som har utført tilsynet. Avslutningsvis må kommunen sikre 

rutiner for oppfølging av avvik og pålegg, i form av regler for oppfølging og eventuelle planer 

for nye tilsyn.  

 

                                                                 
78 Kunnskapsdepartementet. Veileder. Tilsyn med barnehager 
79 Ibid 
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4.2.2. FAKTA 

Kommunens ansvar som tilsynsmyndighet reguleres av barnehageloven, og innebærer at de 

som lokal barnehagemyndighet skal føre tilsyn med alle barnehager for å sikre kvalitet og 

regeletterlevelse. Følgende kapittel vil redegjøre for Arendal kommunes formaliserte rutiner 

og planer, praktisering samt gjennomføring av tilsyn med kommunale og private barnehager. 

Under revisjonens arbeid er det blitt orientert om at kommunens tilsynsdokumenter er under 

arbeid for forbedring. Revisjonen har fått tilgang til både de nåværende og utkast til reviderte 

dokumenter som grunnlag for å besvare problemstillingen.  

Kommunens styringsverktøy  

For å ivareta ansvaret som tilsynsmyndighet er det avgjørende med godt utarbeidede systemer 

ved både dokumenter og planer som kan anvendes som effektive styringsverktøy. Arendal 

kommune har utarbeidet en egen plan for tilsyn av barnehager, en plan som i overgangen 

2017/2018 er under endring med sikte på et mer detaljert verktøy for tilsynsarbeidet80. Som 

tilsynsmyndighet er det viktig at kommunen har et organisatorisk og tydelig skille mellom 

rollen som barnehagemyndighet og rollen som barnehageeier, da kommunen er ansvarlig for å 

føre tilsyn med sine egne barnehager i tillegg til de private. Planen for tilsyn har derfor til 

hensikt å legge tydelige føringer både for barnehageeiere, barnehageansatte og foresatte. 

I utkast til den reviderte tilsynsplanen beskrives hensikten med kommunens tilsyn følgende: 

«Tilsyn skal være et verktøy for å sikre barn gode oppvekstsvilkår og gjennom kommunens 

tilsyn skal det sikres at følgende er ivaretatt»:  

- Barnehagen drives i henhold til lover, forskrifter og kommunale vedtak 

- Eier av barnehagen er bevisst på sitt ansvar for egen barnehages virksomhet i 

henhold til lov om barnehager med forskrift 

- Tilsynet skal være en pådriver for kvalitetsutvikling i barnehagene og en pådriver 

for lærende organisasjoner  

I utkast til plan for tilsyn med barnehager presenteres de ulike formene for tilsyn kommunen 

anvender; varslet/systemrettet tilsyn, dokumenttilsyn og hendelsesbasert tilsyn. Varslet tilsyn/ 

systemrettet tilsyn omfatter et varslet stedlig tilsyn som beskrives som en «systematisk 

undersøkelse for å fastslå om aktiviteter og tilhørende resultater er i samsvar med krav 

fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift». Kommunen skal her gjennom tilsynet få en 

gjennomgang av hva barnehagen gjør for å ivareta det ansvar og de plikter som er fastsatt i 

regelverk. Dokumenttilsyn er videre en av tilsynsmetodene kommunen anvender, i form av 

mer jevnlige kontroller eller ved stikkprøvekontroller. Etter kommunens tilsynsplan skal 

dokumenttilsynet «… sikre at barnehagene drives i henhold til godkjenning og følger lovens 

krav til det å være en pedagogisk virksomhet.» Kommunen som tilsynsmyndighet har i tillegg 

mulighet til å foreta uanmeldte tilsynsbesøk, ofte på bakgrunn av konkrete hendelser eller 

                                                                 
80 Arendal kommune – Plan for tilsyn av barnehager 
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bekymringsmeldinger kommunen har mottatt. Bruken av hendelsesbaserte tilsyn som 

virkemiddel omtales i tilsynsplanen ved at det bør vurderes opp mot behovet for en dialog 

mellom kommunen som barnehagemyndighet og barnehageeiere som en del av kommunens 

veiledningsplikt. 

I Arendal kommunes handlingsprogram 2017-2020 beskrives følgende plan og mål for tilsyn i 

respektiv periode81:  

- Det skal føres skriftlig tilsyn hvert år i alle barnehagene 

- Det skal gjøres stedlig tilsyn i alle barnehagene i perioden 

- Det skal gjøres uanmeldte tilsyn i barnehager ved behov i perioden 

- Det skal gjennomføres dokumenttilsyn i perioden  

Kommunens tilsynsplan utdyper videre at de skriftlige årlige tilsynene skal gjennomføres som 

nettbaserte tilsyn i perioden november-desember for alle barnehager hvert år. 

Dokumenttilsynene skal derimot gjennomføres i løpet av perioden 2016-2020 ved at 

kommunen skal få fremlagt årsplaner, beredskapsplaner med mer. 

Revisjonen har fått forelagt utkast til årshjul for dokumenttilsyn utarbeidet av rådmannens 

stab oppvekst, som kommunens styringsverktøy for gjennomføring av tilsynene.  

Måned Lovbestemmelse Kontroll 

September 

Dokumenttilsyn 

§ 17 – Styrer 

 

§ 18 – Øvrige ansatte  

 

Forskrift om midlertidig og varig 

dispensasjon og unntak fra utdannings-

kravet fra styrer og pedagogisk leder  

Forskrift om pedagogisk bemanning  

- Barnehagens leder har utdanning i samsvar med 

kravene i bhl.  

- Barnehagen har tilstrekkelig antall barnehage-

lærere i samsvar med kravene i lov og forskrift 

- Barnehagens pedagogiske ledere har utdanning i 

samsvar med krav i bhl. 

- Styrer og pedagogiske ledere uten godkjent 

utdanning har dispensasjon fra utdanningskravet 

Oktober 

Dokumenttilsyn 

§ 4 – Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

§ 19 – Politiattest  

§ 20 – Taushetsplikt 

§ 21 - Opplysningsplikt til sosialtjenesten 

§ 22 – Opplysningsplikt til barnevernet 

§ 23 – Helsekontroll av barn og personale 

- Barnehagen har opprettet foreldreråd og 

samarbeidsutvalg med korrekt sammensetning 

- Alle som er ansatt har levert godkjent politiattest 

før ansettelse og attesten er makulert, fått 

informasjon om opplysningspliktene m.m. 

- Alle barn har levert egenerklæring om 

helsestasjonkontroll 

Oktober  

Dokumenttilsyn 

§ 14a – Krav til bruk av offentlige 

tilskudd og foreldrebetaling i ikke-

kommunale barnehager. Økonomiforskrift 

til barnehageloven 

 

§ 15 – Foreldrebetaling og forskrift om 

foreldrebetaling 

- Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal 

komme barna i barnehagen til gode 

- Rimelig årsresultat 

- Foreldrebetalingen tilsvarer makspris 

- Moderasjonsordninger praktiseres i tråd med bhl. 

- Kostpenger tilsvarer regnskapsførte utgifter til kost 

- Ordning til ev. ekstra utgifter til aktiviteter er 

godkjent av foreldrerådet 

                                                                 
81 Arendal kommune «Budsjett 2017 – Handlingsprogram 2017-2020». Side 95 
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November 

Dokumenttilsyn 

§ 2 – Barnehagens innhold 

 

Rammeplan for barnehagens innhold 

Årsplan er ferdig utarbeidet og fastsatt av 

samarbeidsutvalget  

November/ 

Desember 

Dokumenttilsyn 

 

Webtilsyn 

 

Desember 

Dokumenttilsyn 

BASIL-rapportering  

Utkast til årshjul gir et bilde av kompleksiteten bak et tilsyn, og noe av det juridiske 

rammeverket barnehagene skal etterleve. Som barnehagemyndighet har kommunen ansvar for 

å kontrollere at barnehagene driver sin virksomhet i henhold til lov og forskrift, herunder 

blant annet; Barnehageloven med forskrifter, Rammeplan for barnehagens innhold og 

oppgaver82, Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr83, Forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager84 og skoler mv., Lov om brannvern85, Lov om produktkontroll86 samt Plan- og 

bygningsloven87.88  

Revisjonen har gjennom arbeidet mottatt flere dokumenter som kommunen anvender i sitt 

tilsynsarbeid, herunder mal på tilsynsrapporter, mal på varsel om tilsyn samt eksempel på en 

barnehages egenvurdering. Etter et gjennomført tilsyn utarbeider kommunen en foreløpig og 

endelig tilsynsrapport, hvor det gjennomgås bakgrunnen for tilsynet, gjennomføring, hva 

tilsynet har avdekket, kommunens vurderinger av lovbrudd samt konklusjon. Det oppgis 

videre barnehagens frist for retting av lovbrudd, innsynsrett og klageadgang, hvor den 

endelige tilsynsrapporten underskrives kommunalsjef oppvekst og spesialrådgiver for 

barnehage, før den sendes over til respektiv barnehage.   

 

Praktiseringen av tilsyn  

I henhold til barnehageloven § 8 første ledd, heter det at kommunen som lokal 

barnehagemyndighet skal gi veiledning og påse at barnehagen drives i samsvar med gjeldende 

regelverk. Som en del av barnehagemyndighetens veiledningsansvar og «påse»-rolle avholdes 

det årlige utviklingssamtaler med alle barnehagene i kommunen, hvor kommunen møter 

barnehagen og samarbeidsutvalget/foreldrerådet til dialog.   

Spesialrådgiver på barnehage i kommunen beskriver utviklingssamtalene som en god måte å 

jobbe på, hvor flere barnehager er fornøyde med arbeidet. Hun beskriver videre at samtalene 

gir kommunen et bredere perspektiv på flere temaer ettersom foreldre også deltar på disse.  

                                                                 
82 FOR-2017-04-24-487 Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (rammeplanen) 
83 FOR-1996-07-19-703 Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr  
84 FOR-1995-12-01-928 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. 
85 LOV-2002-06-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff 
86 LOV-1976-06-11-79 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) 
87 LOV-2008-06-27-71 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 
88 Arendal kommune – Plan for tilsyn av barnehager 
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Revisjonen har blitt forelagt sentrale dokumenter knyttet til utviklingssamtalene, hvor det 

fremgår at det i forkant av samtalene sendes ut et egenvurderingsskjema til alle medlemmer 

av samarbeidsutvalget som barnehagestyrer samler inn. Egenvurderingsskjemaet baseres på 

sentrale bestemmelser i barnehageloven og rammeplanen, med hovedfokus på områdene 

«lek» og «godt språkmiljø for alle barn» i eksemplaret oversendt revisjonen. I etterkant av 

samtalen fyller barnehagestyrer inn dette i et skjema «Barnehagens samlede vurdering av 

egen praksis», som oversendes til barnehagemyndigheten. Revisjonen har fått tilgang til en 

slik vurdering, og ser at skjema deles inn i to deler; praksis som bør endres og praksis som må 

endres. Slike endringstiltak er da inndelt i et skjema etter hvilken praksis som må/bør endres, 

mål, tiltak, hvem som er ansvarlig og frist for retting. 

Revisjonen har i forbindelse med prosjektet innhentet en oversikt fra kommunen, over alle 

tilsyn barnehagemyndigheten har gjennomført i 2014, 2015, 2016 og 2017.  

Gjennom hele 2014 ble det gjennomført stedlig tilsyn i alle barnehagene i kommunen, hvor 

temaet var foreldremedvirkning etter barnehageloven §§ 1 og 4. Kommunen hadde her en 

grundig gjennomgang ved alle barnehagene. Det ble i 2014 i tillegg gjennomført webbasert 

tilsyn samt den årlige BASIL-rapporteringen (årlig rapportering til Utdanningsdirektoratet) i 

desember. Kommunen gjennomførte tilsyn på med følgende resultater ved webbaserte tilsyn i 

2014: 

o System som sørger for at barn med særlige behov og rett til spesialpedagogisk hjelp 

får slik hjelp 

o Ansatte har levert politiattest 

o Etablerte rutiner for behandling av politiattest 

o Ansatte har skrevet under taushetserklæringer 

o Informasjon til ansatte om konsekvenser ved brudd på taushetsløfter 

o Ansatte orientert om opplysningsplikten 

o Rutiner for å handle når det er bekymring for barn 

Kommunen opplyser at det gjennom 2015 ble det foresatt webbaserte tilsyn i alle 

barnehagene, hvor tilsynene ble foretatt i utgangen av 2015. Hendelsesbasert tilsyn ble 

gjennomført i én barnehage i 2015.  

I 2016 ble det gjennomført fire ulike tilsynsformer med de kommunale og private 

barnehagene i Arendal; utviklingssamtaler, webbaserte tilsyn, hendelsesbaserte tilsyn samt 

BASIL-rapportering. På våren og høsten 2016 ble det gjennomført 26 utviklingssamtaler med 

samarbeidsutvalgene i barnehagene. Kommunen beskriver utviklingssamtalene som «… 

forebyggende for barnehagene og et oversiktsbilde for barnehagemyndigheten som er helt 

unikt i forhold til barnehagenes kvalitet på tilbudet». Samtalene skal avdekke 

regeletterlevelse, og der det påpekes at det må fornyes eller fjernes praksis som strider mot 

barnehageloven og rammeplanen må barnehagen dokumentere i etterkant hva som skal gjøres, 
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hvilke tiltak, hvem som har ansvaret og tidsperspektivet. Dette blir igjen fulgt opp i ny 

samtale og eventuelt åpning av tilsyn ved fraværende oppfølging.  

Det ble i tillegg gjennomført webbaserte tilsyn for alle barnehagene med dokumenttilsyn av 

vedtekter og årsplan mm, samt BASIL-rapportering fra alle barnehagene. 

Barnehagemyndigheten avsluttet i 2016 i tillegg fire hendelsesbaserte tilsyn i fire private 

barnehager.   

I 2017 gjennomførte kommunen tilsvarende tilsyn som i 2016; utviklingssamtaler, webbaserte 

tilsyn, hendelsesbaserte tilsyn samt BASIL-rapportering. Våren 2017 gjennomførte 

kommunen 31 utviklingssamtaler med samarbeidsutvalgene i barnehagene, hvor høsten 2017 

ble brukt til oppfølging av samtalene. Videre ble det gjennomført webbaserte tilsyn i 

desember ved alle barnehagene, samtidig som det var rapportering i BASIL og 

dokumentasjon om oppfølging av pedagognorm første halvdel av desember for alle 

barnehagene. Kommunen gjennomførte avslutningsvis fire hendelsesbaserte tilsyn, tre i 

private barnehager og én i kommunal barnehage.  

 

4.2.3. REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON 

Som lokal barnehagemyndighet er det viktig at Arendal kommune ivaretar ansvaret som 

tilsynsmyndighet på en god måte, med godt utarbeidede systemer og styringsverktøy. Som 

barnehagemyndighet skal Arendal kommune etter barnehageloven § 8 påse at alle barnehager 

drives i henhold til gjeldende regelverk.  

Etter revisjonens vurdering har Arendal kommune godt utarbeidede styringsverktøy som 

bidrar til å styrke og bevisstgjøre deres ansvar som tilsynsmyndighet. Arendals utarbeidede 

tilsynsplan hvor det presenteres ulike virkemidler kommunen anvender som tilsynsformer 

finner revisjonen som positivt, da det foreligger en bevissthet og tydelige føringer både for 

barnehageeiere, barnehageansatte og foresatte.  

Gjennom barnehageloven § 16 pliktes kommunen til å føre systematiske og regelmessige 

tilsyn med alle barnehager for å sikre god kvalitet og innhold i barnehagene. Loven legger 

ingen detaljerte føringer for hvordan tilsynene skal gjennomføres, men 

Kunnskapsdepartementets veileder viser til en rekke ulike metoder som kommunene kan 

anvende. Revisjonen registrerer at Arendal kommune har gode utarbeidede metoder for tilsyn, 

herunder både stedlige tilsyn, hendelsesbaserte tilsyn, dokumenttilsyn ved webbaserte tilsyn 

samt at BASIL-rapporteringen anvendes.  

Revisjonen finner det positivt at kommunen gjennom handlingsprogram 2017-2020 har en 

bevisst plan og målsetting for tilsyn med barnehagene i respektive periode, med spesifikk 

opplisting på type tilsyn og tidspunkt for gjennomføring. Kommunens øvrige presenterte 
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styringsverktøy ved årshjul, maler for vedtak, varsler for tilsyn mm., finner revisjonen som 

tilfredsstillende for at kommunen skal ivareta sitt ansvar som lokal barnehagemyndighet.   

Ved revisjonens gjennomgang av kommunens utførte tilsyn i 2016 og 2017 fremkommer det 

at samlede tilsyn v/ utviklingssamtaler er gjennomført ved totalt 57 samtaler, samtidig som 

kommunen har gjennomført webbaserte tilsyn ved alle kommunens barnehager i både 2016 

og 2017 i tillegg til den årlige BASIL-rapporteringen fra barnehagene. Det er videre etter 

revisjonens vurderinger samsvar mellom kommunens foreliggende styringsverktøy og 

praktiseringen av ansvaret som barnehagemyndighet.  
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5.     REVISJONENS AVSLUTTENDE KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 

Arendal kommunes ressursbruk på barnehageområdet bærer preg av en sammensatt 

påvirkning av ulike faktorer. Revisjonens overordnede formål har vært og sett på hvordan 

kommunens ressursbruk på barnehageområdet fordeler seg i forhold til sammenlignbare 

kommuner, samt hvordan kommunen som barnehagemyndighet ivaretar tilsynsansvaret 

overfor barnehagene. Arendal kommunes høye andel private barnehager på nærmere 80 % 

gjør det ekstra viktig at kommunen både som barnehageeier og lokal barnehagemyndighet har 

et realistisk og oversiktlig bilde på de forhold ved barnehagene som innvirker på kommunens 

totale ressursbruk på området.  

Etter revisjonens vurdering er det to forklaringsvariabler hvor kommunen skiller seg noe ut 

knyttet til ressursbruk. For det første har Arendal vesentlig høyere kostnader enn 

sammenlignbare kommuner når det gjelder utgifter per barn, hvor kommunen ligger høyere 

enn alle de syv komparative enhetene. Etter revisjonens oppfatning er det viktig at kommunen 

vurderer risikoen knyttet til organiseringen av sine ressurser, da kommunen viser til en 

sammenheng mellom sine høye kostnader per barn og nedgang i antall barn i barnehagene. 

Nedgangen i antall barn vil igjen kunne ses i sammenheng med kommunens høye 

voksentetthet, hvor Arendal har høyere voksentetthet enn samtlige av de sammenlignbare 

kommunene og enhetene. Dette er kvalitetsmessig positivt, men dersom de kommunale 

barnehagene driver mindre kostnadseffektivt grunnet høy bemanning vil dette igjen kunne ha 

en reell påvirkning på kommunens totale ressursbruk i barnehagesektoren, med tanke på at 

kostnadene i de kommunale barnehagene danner grunnlaget for tilskudd til de private 

barnehagene. 

Revisjonen registrerer videre at enkelte barnehageenheter har relativt høyt sykefravær, noe 

som vil kunne være en kostnadsdriver for kommunen. Barnehagene ved kommunen bør etter 

revisjonens vurdering øke bevisstheten og kontinuerlig arbeide med forebyggende tiltak 

knyttet til sykefravær. 

Som lokal barnehagemyndighet er det viktig at Arendal kommune ivaretar ansvaret som 

tilsynsmyndighet på en god måte, med effektive styringsverktøy som sikrer at kommunen kan 

påse at alle barnehager driver i henhold til gjeldende regelverk. Revisjonen observerer at 

Arendal har godt utarbeidede styringsverktøy som bidrar til å styrke og bevisstgjøre deres 

ansvar som tilsynsmyndighet. Revisjonen finner det videre positivt at kommunen har en 

bevisst plan og målsetting for tilsyn med barnehagene, med spesifikk opplisting på type tilsyn 

og tidspunkt for gjennomføring. Kommunens øvrige presenterte styringsverktøy ved årshjul, 

maler for vedtak, varsler for tilsyn mm., finner revisjonen som tilfredsstillende for at 

kommunen skal ivareta sitt ansvar som lokal barnehagemyndighet. På et overordnet nivå 

mener revisjonen det foreligger samsvar mellom kommunens foreliggende styringsverktøy og 

praktiseringen av ansvaret som barnehagemyndighet.  
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Avslutningsvis er det viktig at kommunen er bevisst på viktigheten av organisere og drive 

effektive kommunale barnehager med så kostnadsoptimale løsninger som mulig. På denne 

måten vil dette kunne redusere kommunens totale kostnadsbilde, da god drift av de 

kommunale barnehagene medfører lavere tilskudd til de private barnehagene. 

 

Revisjonen har følgende anbefalinger: 

 Revisjonen anbefaler at kommunen foretar risikovurderinger i forhold til de negative 

tendensene i utviklingen av antall barn i barnehagene sett opp mot organisering av 

ressursene i de kommunale barnehagene. Dette bør sees i sammenheng med at 

kommunen allerede i dag har høye kostnader per barn i barnehage i forhold til 

sammenlignbare kommuner  

 

 Revisjonen anbefaler at kommunen er oppmerksomme på den økende tendensen til 

sykefravær i enkelte barnehageenheter, da det høye sykefraværet kan utgjøre en 

betydelig risiko knyttet til kommunens ressursbruk på barnehageområdet 

 

5.1  RÅDMANNENS KOMMENTAR 

Viser til forvaltningsrevisjonsrapporten for barnehageområdet. Rådmannen har følgende kommentarer: 

Arendal kommune ved rådmannen takker for en grundig gjennomgang innenfor områdene «ressursbruk på 

barnehageområdet i Arendal i forhold til sammenlignbare kommuner» og «kommunen som 

barnehagemyndighet og tilsynsansvar.» 

Kommentar til revisjonens anbefaling: 

- Revisjonen anbefaler at kommunen foretar risikovurderinger i forhold til de negative tendensene i 

utviklingen av antall barn i barnehagene sett opp mot organiseringen av ressursene i de kommunale 

barnehagene. Dette bør ses i sammenheng med at kommunen allerede i dag har høye kostnader per 

barn i barnehage i forhold til sammenlignbare kommuner. 

I arbeidet med å se på organiseringen av gode og kostnadseffektive barnegrupper, så har vi som utgangspunkt 

6 barn pr årsverk for barn i alderen 3 – 6 år og 3 barn pr årsverk for barn i alderen 0 – 3 år (som i dag er 

føringen for de kommunale barnehagene).  Våren 2017 hadde rådmannen en gjennomgang med enhetslederne 

og hovedtillitsvalgte vedrørende bemanning for barnehageåret 2017/18 og iverksatt fra 01.08.17, så langt det 

lot seg gjøre. Resultatet ble en reduksjon i ca 8 årsverk. Dette har blitt fulgt opp i budsjettarbeid for 2018 og er 

på dagorden ved barnehageopptak i mars 2018.  Vi bestreber å få til fulle barnegrupper med bakgrunn i den 

bemanningen vi har pr i dag, men ser vi at det blir enda færre barn i de kommunale barnehagene, så må det 

gjøres en ytterligere reduksjon av årsverk. Arbeidet følges tett opp av økonomirådgiver og barnehageeier ved 

dialog med hver enkelt enhetsleder i de kommunale barnehagene. 
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- Revisjonen anbefaler at kommunen er oppmerksom på den økende tendensen til sykefravær i enkelte 

barnehageenheter, da det høye sykefraværet kan utgjøre en betydelig risiko knyttet til kommunens 

ressursbruk på barnehageområdet. 

Det høye sykefraværet spesielt i to av våre barnehageenheter er også en utfordring stab HR, IKT og kvalitet har 

drøftet med barnehagemyndighet og barnehageeier. Høyt sykefravær er selvfølgelig en betydelig risiko knyttet 

til ressursbruk, men også en utfordring i forhold til kvaliteten på tilbudet for barna.  Sykefraværet vil bli jobbet 

med på disse to barnehageenhetene, så vi kan gjøre nødvendige tiltak. Det nevnes ytterligere to enheter. I 

disse to enhetene er det allerede satt i gang tiltak for å se på arbeidsmiljøet, tilrettelegging av fysiske miljø og 

et arbeid i forhold til en pedagogisk dreining mot å la barna i større grad få prøve selv. Dette er viktig for å bli 

bevisst og unngå framtidig belastningsskader og bli bedre på å bruke hjelpemidler. 

I tillegg til disse tiltakene som er igangsatt så arbeides det med å få gjennomført økonomisk tilsyn i noen 

private barnehager i løpet av 2018. 

 

 

Vennlig hilsen 

Harald Danielsen 

Rådmann 

Telefon: 915 37 721 

hda@arendal.kommune.no | www.arendal.kommune.no 
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6.  LITTERATUR 

LOV-1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) 
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7.  VEDLEGG 

VEDLEGG 1 – OVERSIKT BARNEHAGER I ARENDAL KOMMUNE 

 

Kommunale barnehager 

Barnehage Antall barn 

Barnehager sentrum Øst – Møllers Asyl 25 

Barnehager sentrum Øst – Gullfakse 48 

Jovannslia – Avdeling Lia 52 

Jovannslia 46 

Tromøy – Fabakken (Karius og Baktus) 58 

Tromøy – Fjellvik 18 

Stinta – Gåsungen 35 

Stinta – Strømsbuåsen 64 

Strømmen oppvekstsenter avd. barnehage 83 

Øyestad – Rykene  36 

Øyestad – Engene 56 

Hisøy – Stemmehagen 50 

Sum totalt 571 

 

Private barnehager 

Barnehage Antall barn 

Løvehulen  10 

Snehvit 10 

Noah 10 

Bjønnes 10 

Kongshavn 11 

Skare 12 

Steinerbarnehagen – Stjerneglimt  33 

Nedenesåsen  14 

Lille-Strømsbu 16 

Skogens Lykke 20 

Enghaven 21 

Noas Park 23 

Svalestien 23 

St Franciskus 24 

Drømmevika 35 

Springkleiv 24 

Sandnes 25 

Blåklokken 26 



13/18 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Styring, organisering og ressursbruk på barnehageområdet - 17/02783-10 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Styring, organisering og ressursbruk på barnehageområdet : Forvaltningsrevisjon Styring, organisering og ressursbruk på barnehageområdet i Arendal kommune

  52 

 

Sjiraffen 26 

Solsikken 27 

Askeladden 29 

Lindebakken 30 

Nidelvåsen 32 

Bråstad 33 

Læringsverkstedet – Portveien His 34 

Trollstubben 35 

Gullungen 36 

Alvehetta Fus 37 

Eplehagen 38 

Tybakken 38 

Nyli 39 

Læringsverkstedet – Longum  45 

Læringsverkstedet – Helsviga  45 

Spornes 52 

Læringsverkstedet - Slaabervig  54 

Natgivheia  55 

Læringsverkstedet – Furukollen  56 

Grandehagen 57 

Dalen 58 

Matilda  59 

Vippa Fus 67 

Durapart – Moltemyrskogen  69 

Læringsverkstedet – Eydehavn 73 

Læringsverkstedet – Tyholmen  87 

Espira – Myraskogen  94 

Kirkens bymisjon  Åpen barnehage 

Sum totalt  1652 
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FOR KONTROLLUTVALGET I ARENDAL KOMMUNE 
PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET:  

STYRING, ORGANISERING OG 
RESSURSBRUK PÅ 
BARNEHAGEOMRÅDET  
AUST-AGDER REVISJON IKS, MAI 2017  
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INNLEDNING  

I henhold til RSK 001, standard for forvaltningsrevisjon, skal det for et hvert 

forvaltningsrevisjonsprosjekt utarbeides en prosjektplan som beskriver innholdet i prosjektet.  

Planen skal redegjøre for prosjektets målsetning, problemstillinger, metodebruk og 

revisjonskriterier, eller grunnlaget for disse. Prosjektplanen skal også omfatte planlagt tids- og 

ressursbruk, inklusive bruk av eventuell ekstern bistand.  

 

BAKGRUNN:  

Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Styring, organisering og ressursbruk på barnehageområdet» i 

Arendal kommune ble bestilt av kontrollutvalget 09.02.2017 (sak 10/17), i tråd med vedtatt 

Plan for forvaltningsrevisjon. 

Bakgrunnen for bestillingen er Overordnet analyse (2015-2016). Analysen peker blant annet 

på at Arendal kommune har høye andel private barnehage, og at dette gir en vesentlig 

sårbarhet i forhold til organisering av- og eventuelle endringer i utgiftene til de kommunale 

barnehagene. Av nøkkeltall fra KOSTRA fremkommer det at antall barn i privat barnehage 

utgjorde hele 75 prosent i 2016, hvor det av Arendal sine totalt 58 barnehager kun er 12 

barnehager som er kommunale. Det er viktig for kommunen å vektlegge styring- og 

tilsynsarbeidet med bakgrunn i kommunens høye andel private barnehager, hvor overordnet 

analyse peker på usikkerhet knyttet til disse forholdene.  

 

FORMÅL  

Det er viktig for Arendal kommune å ha en barnehagetjeneste som etter beste evne drives 

både rasjonelt og hensiktsmessig. Formålet med dette forvaltningsrevisjonsprosjektet vil være 

å gjennomgå kommunens barnehagestruktur, og se på hvordan organiseringen av barnehagene 

påvirker kommunens totale kostnadsbilde.  

Kommunen som barnehagemyndighet har en tilsynsplikt som innebærer et ansvar for å påse at 

alle barnehageeiere oppfyller eierplikter og minimumskrav i henhold til barnehageloven med 

forskrifter. Det vil i den forbindelse være ønskelig å se på kommunens styringsverktøy som 

barnehagemyndighet, i lys av ansvaret for alle barnehager, både offentlige og private. Det vil 

her blant annet være formålstjenlig å se på kommunens håndtering av tilsynsplikten med 

barnehagene.  

 

PROBLEMSTILLINGER  

1) Hvordan kan ressursbruken på barnehageområdet i Arendal kommune beskrives sett i 

forhold til sammenlignbare kommuner?  

 

2) Hvordan praktiserer og ivaretar kommunen sin tilsynsplikt som barnehagemyndighet? 

Og foreligger det samsvar mellom formelle styringsverktøy og det reelle ansvaret som 

barnehagemyndighet?    
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REVISJONSKRITERIER  

Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet 

skal revideres og vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene knyttet til dette 

forvaltningsrevisjonsprosjektet er blant annet: 

 Lov om kommuner og fylkeskommuner av 1992 nr. 107 (Kommuneloven) 

 Lov om barnehager av 2005 nr. 64 (barnehageloven) med tilhørende forskrifter og 

lovkommentarer 

 Utdanningsdirektoratets «Veileder om barnehagemyndighetens virkemiddelbruk» 

 Kommunens årsberetninger, planer, strategidokumenter og andre relevante 

retningslinjer innen barnehagesektoren 

 

GJENNOMFØRING, METODE OG AVGRENSNING:  

Prosjektet vil gjennomføres av Aust-Agder Revisjon IKS ved forvaltningsrevisor Stine 

Norrøne Beck, med Kristian Fjellheim Bakke som ansvarlig forvaltningsrevisor for prosjektet.  

Det metodiske arbeidet vil ta utgangspunkt i en kvalitativ dokumentanalyse av sentrale 

styringsdokumenter, lokale reguleringer, og annen dokumentasjon av relevans for 

problemstillingene. Videre vil det være hensiktsmessig å innhente statistikk gjennom 

KOSTRA og andre aktuelle statistikkilder, samt supplere med en kvalitativ tilnærming 

gjennom intervjuer med sentrale nøkkelpersoner.  

 

 

RESSURSER OG TIDSPLAN:  

Prosjektet anslås å bli gjennomført og ferdigstilt innen utgangen av 2017. Tidsbruken anslås 

til omkring 175 timer.  

 

Arendal, 30. mai 2017 

 

Kristian Fjellheim Bakke 

Ansvarlig forvaltningsrevisor 
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Arkivsak-dok. 18/03923-2 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 14.03.2018 

 

 

 

   

 

 

Bestilling av forvaltningsrevisjonen Psykososialt miljø i skole og 

barnehage 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonen Psykososialt miljø i skole og barnehage fra Aust-Agder 

Revisjon IKS i tråd med fremlagt plan. Rapport fra prosjektet forventes klar til behandling i 

kontrollutvalgets første møte i 2019. 

Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om prosjektets fremdrift underveis. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget vedtok i sitt møte 1.11.2017 sak 53/17 en endring i Plan for forvaltningsrevisjon. Det 

neste prosjektet ble etter dette: 

- Skole og barnehage – Rutiner og regeletterlevelse knyttet til mobbing og det psykososiale miljøet 

for øvrig. 

 

Saksopplysninger: 
Aust-Agder Revisjon IKS har ut fra bestillingen i revidert Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 og 

kontrollutvalgets drøftinger omkring temaet mobbing og psykososialt miljø og vedtatte satsingsområder 

for 2018 utarbeidet vedlagte forslag til prosjektplan for prosjektet Psykososialt miljø i skole og 

barnehage. 

 

Revisjonen beskriver prosjektets hensikt til å kartlegge kommunens rutiner og regeletterlevelse knyttet til 

psykososialt miljø, herunder mobbing ved den enkelte skole og barnehage. Her ser revisjonen at det vil 

være aktuelt å vurdere kommunens sikring av kompetanse og rutiner knyttet til tematikken, og hvorvidt 

rutinene er kjent på den enkelte enhet. 

 

Videre vil prosjektet ha til hensikt å kartlegge skolenes dokumentasjonskrav knyttet til aktivitetsplikten 

etter opplæringsloven, og hvordan konkrete enkeltsaker og tiltak knyttet til mobbing har blitt håndtert. 

 

Revisjonen foreslår følgende problemstillinger for prosjektet: 

1. Har skolene og barnehagene i Arendal kommune tilfredsstillende rutiner for å sikre et trygt og 

godt psykososialt miljø? Herunder sikre kompetanse til å forebygge, avdekke og håndtere 

krenkende adferd. 

2. Ivaretar skolene informasjonsplikten knyttet til foreldre og elever, både i forhold til 

aktivitetsplikten og det systematiske arbeidet for et godt skolemiljø? 
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3. Tilfredsstiller skolene dokumentasjonskravet knyttet til aktivitetsplikten? Og foreligger det 

dokumentasjon i enkeltsaker som oppfyller kravene etter opplæringslovens bestemmelser om 

innholdet i den skriftlige planen når det skal gjøres tiltak i en sak? 

 

Prosjektet antas å bli omfattende, med bruk av 500 timer. Revisjonen mener likevel at de skal kunne 

gjennomføre og ferdigstille prosjektet innen utgangen av 2018. 

 

Forvaltningsrevisor vil presentere forslaget til prosjektplan i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Det som er viktig for kontrollutvalget i en sak som denne, er å vurdere om problemstillingene som 

revisjonen foreslår antas å gi svar på de spørsmål kontrollutvalget ønsker svar på, og om prosjektplanen 

for øvrig stemmer med kontrollutvalgets forventninger. 

 

Vedlegg:  

Prosjektplan Psykososialt miljø i skole og barnehage 
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FOR KONTROLLUTVALGET I ARENDAL KOMMUNE  
PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET:  

PSYKOSOSIALT MILJØ I 
SKOLE OG BARNEHAGE  
AUST-AGDER REVISJON IKS, MARS 2018  
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INNLEDNING  

I henhold til RSK 001, standard for forvaltningsrevisjon, skal det for et hvert 

forvaltningsrevisjonsprosjekt utarbeides en prosjektplan som beskriver innholdet i prosjektet.  

Planen skal redegjøre for prosjektets målsetning, problemstillinger, metodebruk og 

revisjonskriterier, eller grunnlaget for disse. Prosjektplanen skal også omfatte planlagt tids- og 

ressursbruk, inklusive bruk av eventuell ekstern bistand.  

 

BAKGRUNN  

Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Psykososialt miljø i skole og barnehage» i Arendal 

kommune ble bestilt av kontrollutvalget 01.11.2017 gjennom sak 57/17 om revurdering av 

Plan for forvaltningsrevisjon. Prosjektet ble i tillegg definert som ett av kontrollutvalgets 

fokusområder i møte 24.01.2018 (sak 3/18).  

Bakgrunnen for bestillingen baserer seg på en politisk prioritering av tematikken omkring 

mobbing og psykososialt miljø i kontrollutvalget, som utvalget gjennom flere anledninger har 

vurdert som et viktig område det knytter seg vesentlig risiko til. Mobbing i grunnskolen har i 

tillegg blitt rettet søkelys mot gjennom flere medieoppslag den siste tiden. 

1. august 2017 trådte nye regler om skolemiljø i kraft gjennom reviderte bestemmelser i 

opplæringslovens kapittel 9A. Målet med endringene var å få et mer effektivt regelverk mot 

mobbing og en bedre håndheving av den enkelte mobbesak.  

 

FORMÅL  

Opplæringslovens kapittel 9A gir elever en lovfestet rett til et trygt og godt skolemiljø som 

fremmer helse, trivsel og læring. Tilsvarende skal barnehager fremme et trygt og godt 

barnehagemiljø for barna, samt forebygge og håndtere mobbing og andre krenkelser. Det er 

viktig at barn og unge har et trygt fysisk og psykososialt miljø rundt seg, og at de vernes mot 

mobbing og krenkelser i hverdagen. Opplæringsloven stiller i tillegg krav til at elevers egen 

subjektive opplevelse av trivsel skal være avgjørende. 

Innenfor tematikken om barn og unges trivsel i skole og barnehage beveger det seg en del ulik 

begrepsbruk. Revisjonen har derfor laget en figur som illustrerer de mest sentrale begrepene 

og hvilke av disse som inngår under de ulike fellesbetegnelsene. 
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Krenkelser kan ha alvorlige konsekvenser for barn, og det er derfor viktig at den enkelte skole 

og barnehage har gode systemer for både forebygging, avdekking og håndtering knyttet til 

mobbing blant barn og unge. Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet vil ha til hensikt å 

kartlegge kommunens rutiner og regeletterlevelse knyttet til psykososialt miljø, herunder 

mobbing ved den enkelte skole og barnehage. Det vil her være aktuelt å vurdere kommunens 

sikring av kompetanse og rutiner knyttet til tematikken, og hvorvidt respektive rutiner er kjent 

blant den enkelte enhet.  

Prosjektet vil videre ha til hensikt å kartlegge skolenes dokumentasjonskrav knyttet til 

aktivitetsplikten etter opplæringsloven, og hvordan konkrete enkeltsaker og tiltak knyttet til 

mobbing har blitt håndtert etter opplæringslovens bestemmelser.  

 

PROBLEMSTILLINGER  

1) Har skolene og barnehagene i Arendal kommune tilfredsstillende rutiner for sikre et 

trygt og godt psykososialt miljø? Herunder sikre kompetanse til å forebygge, avdekke 

og håndtere krenkende adferd. 

 

2) Ivaretar skolene informasjonsplikten knyttet til foreldre og elever, både i forhold til 

aktivitetsplikten og det systematiske arbeidet for et godt skolemiljø? 

 

3) Tilfredsstiller skolene dokumentasjonskravet knyttet til aktivitetsplikten? Og foreligger 

det dokumentasjon i enkeltsaker som oppfyller kravene etter opplæringslovens 

bestemmelser om innholdet i den skriftlige planen når det skal gjøres tiltak i en sak? 

 

 

REVISJONSKRITERIER  

Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet 

skal revideres og vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene knyttet til dette 

forvaltningsrevisjonsprosjektet vil ta utgangspunkt i: 

 Lov om grunnskole og den videregående opplæringen (Opplæringsloven), med fokus 

på kapittel 9A «Elevene sitt skolemiljø»  

 Lov om barnehager (Barnehageloven)  

 Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (Rammeplanen) 

 FNs konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen)  

 Utdanningsdirektoratets veiledere og plattformer knyttet til barnehage- og skolemiljø 

 Andre relevante kilder og faglitteratur  
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GJENNOMFØRING, METODE OG AVGRENSNING  

Prosjektet vil gjennomføres av Aust-Agder Revisjon IKS ved forvaltningsrevisor Stine 

Norrøne Beck og Camilla Eriksrud, med Kristian Fjellheim Bakke som ansvarlig 

forvaltningsrevisor for prosjektet.  

Det metodiske arbeidet vil ta utgangspunkt i en kvalitativ dokumentanalyse av sentrale 

styringsdokumenter, rutinebeskrivelser, handlingsplaner og annen dokumentasjon av relevans 

for problemstillingene. Videre vil revisjonen, med utgangspunkt i en kvalitativ tilnærming 

gjennom casedesign, gjøre et utplukk av mobbesaker ved skolene i Arendal. Hensikten vil 

være å følge saksgangen knyttet til den enkelte mobbesak, og se hvorvidt opplæringslovens 

bestemmelser følges og dokumenteres i praksis. Det vil i tillegg gjennomføres intervjuer med 

sentrale nøkkelpersoner.  

Arendal kommune har totalt 17 kommunale grunnskoler og 12 kommunale barnehager. I dette 

prosjektet vil revisjonen fokusere på kommunens egne enheter, der kommunen er både eier og 

myndighet ved de respektive barnehagene og skolene. Private barnehager og skoler vil derfor 

ikke bli inkludert i dette prosjektet.  

 

RESSURSER OG TIDSPLAN  

Prosjektet anslås å bli gjennomført og ferdigstilt innen utgangen av 2018. Tidsbruken anslås 

til omkring 500 timer.  

 

Arendal, 2. mars 2018 

 

Kristian Fjellheim Bakke 

Ansvarlig forvaltningsrevisor 
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Arkivsak-dok. 18/03889-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 14.03.2018 

 

 

 

   

 

 

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

Medlemmer: 

 Per-Jakob Haakstad (H), leder 

 Liv Andersen (Ap), nestleder 

 Anne Rostad (SV), medlem 

 Kristen Bjormyr (Sp), medlem 

 Terje Stiansen (FrP), medlem 
 

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 
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. 
 

Varamedlemmer i rekkefølge: 

1. Jan Willy Jensen (Krf) 

2. Nina Roland (H) 

3. Jan Kløvstad (V) 

4. Wenche Madshaven (FrP) 

5. Tor Jakobsen (Ap) 

Sammen om Porsgrunn 



15/18 Årsmelding 2017 Arendal kontrollutvalg - 18/03889-1 Årsmelding 2017 Arendal kontrollutvalg : Årsmelding 2017 Arendal kontrollutvalg

 3 

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 Arendal er dette lederen av kontrollutvalget. 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. 
 
Kontrollutvalgets leder Per-Jakob Haakstad og medlemmene Anne Rostad, Kristen Bjormyr og Terje 
Stiansen deltok på NKRF sin Kontrollutvalgskonferanse i februar 2017. Medlem Anne Rostad deltok 
på Vårkonferansen 2017 i regi av Temark i april. Leder Per-Jakob Haakstad og medlem Terje Stiansen 
deltok på Forum for kontroll og tilsyn sin fagkonferanse i juni 2017. Leder Per-Jakob Haakstad, 
nestleder Liv Andersen og medlemmene Kristen Bjormyr og Anne Rostad 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 Arendal kommune er rådgiver Benedikte Muruvik Vonen. 
 

6. Revisjon  
Arendal 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 
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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 
Arendal kommune er Thorny Grethe Olsen. 
 

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. 294 000 196 110 

Bevertning 11 000 8 097 

Kurs/opplæring 97 000 92 560 

Kontrolltjenester (inkl. selskapskontroll) 140 000 84 500 

Sum drift kontrollutvalget 542 000 381 267 

Sekretariattjenester – Temark IKS 390 000 340 500 

Tilskudd Aust-Agder Revisjon IKS 3 755 000 3 755 000 

Sum kontroll, tilsyn og revisjon 4 687 000 4 476 767 

 
Kommentar: 
Regnskapet for Arendal kontrollutvalg er en integrert del av regnskapet til Arendal kommune. 
Kontroll, tilsyn og revisjon i Arendal kommune hadde totalt et mindreforbruk på ca. kr 210 000. Dette 
kan forklares som følger: 
 

- Møtegodtgjørelse mv. viser et mindreforbruk på ca. kr 98 000. Av dette skyldes ca. kr 72 000 
at variabel møtegodtgjørelse i kommunens regnskap ikke er ført på kontrollutvalget, men 
generelt på politikergodtgjørelse. Denne praksisen søkes endret til 2018. Resten av 
mindreforbruket skyldes at det er fremsatt mindre krav om kompensasjon for tapt 
arbeidsfortjeneste enn forutsatt i budsjettet. Postens størrelse er avhengig av kommunens 
vedtatte reglement for godtgjørelser til folkevalgte. 
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- Utvalget har i 2017 brukt ca. kr 55 000 mindre enn budsjettert på kontrolltjenester (inkl. 
selskapskontroll). Dette er en post til disposisjon for utvalget til alt som ikke inngår i postene 
for bevertning og kurs/opplæring, men inneholder t.o.m. 2017 i det alt vesentlige fakturering 
fra revisjonen for gjennomføring av selskapskontroller. Det er fakturert en selskapskontroll i 
2017; Overordnet eierskap og eierstyring i kommunens selskaper. Denne var noe mindre 
omfattende enn hva budsjettet åpnet for. 

- Overføringene til sekretariat og revisjon blir alltid budsjettert med forbehold om endelig 
vedtak i IKS-ene sine representantskap senere på høsten. For revisjonen ble fastsatt beløp lik 
budsjett, mens en forventet økning i sekretariatkostnader ved økning av antall møter pr. år 
viser seg å ikke få konsekvens før i 2018. Dette ga et mindreforbruk i forhold til budsjett på 
ca. kr 50 000 for 2017. Kontrollutvalget har ikke noen direkte påvirkningsmulighet på disse 
postene på kort sikt. 

 

8. Saker som er behandlet i 2017 
Kontrollutvalget hadde i 2017 8 møter og behandlet 67 saker. Sakspapirer og protokoller legges 
fortløpende ut på www.temark.no.  
 
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. I tillegg har ledere i Arendal kommunes 
kommunale foretak og styreleder i ett av aksjeselskapene kommunen er medeier i møtt for dialog og 
orienteringer. Følgende personer har møtt i kontrollutvalget i 2017 (utover medlemmer, møtende 
varamedlemmer, sekretariat og revisjon) og derigjennom bidratt til kontrollarbeidet: 

- Rådmann Harald Danielsen 
- Kommunalsjef økonomi Bente Rist 
- Kommunalsjef HR Karl Mork 
- Kommunalsjef kultur, infrastruktur og utvikling Geir Skjæveland 
- Juridisk spesialrådgiver Trond S. Berg 
- Juridisk seniorrådgiver Charlotte Raudsandmoen 
- Regnskapsleder Per Damsgård 
- Seniorrådgiver økonomi Anita Rønning 
- Kommuneoverlege Preben Aavitsland 
- Enhetsleder koordinerende enhet Nina Evensen Smith 
- Enhetsleder institusjon Svein Elgvin 
- Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Per Øyvind Larsen 
- Enhetsleder levekår Tora Halvorsen 
- Barnevernleder Iris Olsen 
- Avdelingsleder Monica Berg Eliassen 
- Fagleder byggesak Frank Olav Gauslå 
- Avdelingsingeniør byggesak Kjell-Rune Kittelsen 
- Avdelingsingeniør kommunalteknikk Ragnhild Rolfsdatter Trænnes 
- Rådgiver fagsystemer og velferdsteknologi Merethe Knatterud 
- Rådgiver rådmannens stab oppvekst Frode Olsen 
- Spesialkonsulent byggesak Marit Holm 
- Spesialkonsulent Anette Frantzen Brekke 
- Havnefogd Rune Hvass 
- Daglig leder Arendal Eiendom KF Øystein Sangvik 
- Styreleder Returkraft AS Stein Hannevik 

 
Fra revisjonen har følgende personer møtt: 
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- Daglig leder Kristian Fjellheim Bakke 
- Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes 
- Hovedrevisor Thorny Grethe Olsen 
- Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck 

 
I det følgende har vi trukket frem noen av de største sakene som har vært behandlet i løpet av året 
2017. Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er trukket ut som egne avsnitt. 
 

a. Årsregnskapet 
Arendal Eiendom KF 
Kontrollutvalget ga en uttalelse til årsregnskap 2016 for Arendal Eiendom KF. Revisjonen hadde 
avlagt en ren revisjonsberetning, dvs. at revisjonen ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler 
som krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. Kontrollutvalget anbefalte 
godkjenning av særregnskapet 2016 for Arendal Eiendom KF. 
 
Arendal Havnevesen KF 
Kontrollutvalget ga en uttalelse til årsregnskap 2016 for Arendal Havnevesen KF. Revisjonen hadde 
avlagt en ren revisjonsberetning, dvs. at revisjonen ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler 
som krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. Kontrollutvalget anbefalte 
godkjenning av særregnskapet 2016 for Arendal Havnevesen KF. 
 
Arendal kommune 
Kontrollutvalget ga en uttalelse til årsregnskap 2016 for Arendal kommune. Revisjonen hadde avlagt 
en ren revisjonsberetning, dvs. at revisjonen ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler som 
krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. 
 
Kontrollutvalget anbefalte at Arendal 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 til 

kommunens økende gjeld, med den risiko som følger av dette 
- Kontrollutvalget merket seg at merforbruket fra 2014 var dekket inn, slik at kommunen 

unngikk å bli ført opp på ROBEK-listen 
- Kontrollutvalget merket seg revisjonens kommentarer omkring internkontrollen innenfor 

økonomiområdet 
 

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.: 

- 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.  
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- Forvaltningsrevisjonsrapporten bør presenteres i bystyret enten av leder i kontrollutvalget 
(som også er 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 bystyrevalget. 
Overordnet analyse ble utarbeidet av Aust-Agder Revisjon IKS og lagt frem for kontrollutvalget til 
behandling i møtet 9.3.2016. Sammen med analysen la revisjonen frem forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon. Planen ble realitetsbehandlet og vedtatt i møtet og bestod da av følgende 
prosjekter for perioden 2016-2019: 
 

1. Kommunale foretak 
2. Barnehage 
3. Pleie og omsorg 
4. Skole og barnehage 
5. Barnevern 

 
Bystyret ga i sitt møte 28.4.2016 sin tilslutning til planen og ga fullmakt til kontrollutvalget for å 
endre planen etter behov i perioden. Kontrollutvalget vedtok i sitt møte 1.11.2017 en endring i 
rekkefølgen av resterende prosjekter. Etter dette ser justert plan ut som følger: 
 

1. Kommunale foretak 
2. Barnehage 
3. Skole og barnehage 
4. Pleie og omsorg 
5. Barnevern 

 
Kontrollutvalget har jobbet med følgende forvaltningsrevisjoner i 2017: 
 

i. Kommunale foretak i Arendal kommune 

Arendal kontrollutvalg behandlet i sitt møte 7.9.2016 plan for forvaltningsrevisjonen «Kommunale 
foretak i Arendal kommune». Følgende problemstillinger ble vedtatt undersøkt: 

1. Er organiseringen og driften av de kommunale foretakene i samsvar med kommunens 
intensjoner og føringer? 

2. Hvilke styrings- og rapporteringsrutiner foreligger mellom foretakene og kommunen? Og er 
rutinene hensiktsmessige for å sikre bystyrets eierstyring og demokratisk kontroll? 

 
Rapporten fra forvaltningsrevisjonsprosjektet ble behandlet av kontrollutvalget i deres møte 
5.1.2017 sak 1/17. Kontrollutvalget tok rapporten til orientering og oversendte den til bystyret med 
følgende forslag til vedtak: 
 
Bystyret tar rapporten Forvaltningsrevisjon Kommunale foretak i Arendal kommune til orientering, og 
ber om at følgende tiltak gjennomføres med utgangspunkt i revisjonens funn og konklusjoner i 
prosjektet: 

a. Rådmannen foretar en generell gjennomgang av Arendal Havn KF sine oppgaver, 
ansvar og aktiviteter, herunder bl.a. avklare hva som omfattes av havnevirksomhet i 
forhold til ev. annen virksomhet i foretaket, samt avklare grensesnittet mot Arendal 
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Eiendom KF i forhold til drift, vedlikehold og utvikling av kommunale eiendommer, i 
dialog med begge foretakene. 

b. Rådmannen foretar en felles gjennomgang av foretakene i forhold til styring og 
rapportering og utarbeider så langt som praktisk mulig en felles ramme for styring og 
kontroll av og rapportering fra foretakene, herunder: 

i. Utarbeide vedtekter for foretakene og ev. andre aktuelle styringsdokumenter 
om hensiktsmessig, sett hen til kommunens eierstrategi for foretakene mv. 

ii. Samt ev. utarbeide retningslinjer for bl.a. skriftlig rapportering og 
saksbehandling til bystyret (ref. også neste punkt) og for samhandling og 
møtepunkter mellom foretaket og henholdsvis rådmannen og politisk ledelse. 

c. Bystyret ber om at foretakene redegjør muntlig til bystyret, fast, halvårlig og samtidig 
i samme møte, om aktiviteter og planer, fordelt på de enkelte virksomhetsområdene i 
hvert foretak (ev. i tilknytning til behandling av melding til bystyret fra foretakene). 

d. Rådmannen bes redegjøre skriftlig for gjennomføring av tiltakene kontrollutvalget 
senest innen 15.10.2017. 

 
Rapporten ble behandlet i bystyret 16.3.2017 sak 17/30. Følgende vedtak ble fattet: 
 

1) Bystyret tar rapporten til orientering. 
2) Bystyret ber havnestyret utrede hvilke av de oppgavene som bystyret har gitt foretaket 

reguleres av lov om havne og farvannsloven og som dermed er en del av havnekapitalen. På 
bakgrunn av rapporten legger rådmannen frem en sak til bystyret. 

3) Bystyret vedtar nye vedtekter for foretakene som tydeliggjør: 
- oppgaver og ansvar 
- styring og rapportering 
4) Bystyret ber om at styreleder i foretakene redegjør muntlig til formannskapet halvårlig. 

 
Det endelige vedtaket i bystyret inneholdt ingen tidsfrist for gjennomføring av tiltak, men saken vil bli 
fulgt opp i 2018. 
 

ii. Styring, organisering og ressursbruk på barnehageområdet 

Arendal kontrollutvalg bestilte i sitt møte 9.2.2017 plan for forvaltningsrevisjonen Barnehage i tråd 
med vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019. Kontrollutvalget behandlet prosjektplanen i sitt 
møte 14.6.2017 sak 30/17. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonen Styring, organisering og ressursbruk på 
barnehageområdet fra Aust-Agder Revisjon IKS i tråd med fremlagt plan. Rapport fra prosjektet 
forventes til behandling senest på kontrollutvalgets første møte i 2018. 
Kontrollutvalget ber om å bli holdt underrettet om prosjektets fremdrift underveis. 
 
Den vedtatte planen viste til at formålet ville være å gjennomgå kommunens barnehagestruktur, og 
se på hvordan organiseringen av barnehagene påvirker kommunens totale kostnadsbilde. Videre 
skulle prosjektet se på kommunens håndtering av tilsynsplikten med barnehagene, både offentlige 
og private. Planen inneholdt følgende problemstillinger: 

1. Hvordan kan ressursbruken på barnehageområdet i Arendal kommune beskrives sett i forhold 
til sammenlignbare kommuner? 

2. Hvordan praktiserer og ivaretar kommunen sin tilsynsplikt som barnehagemyndighet? Og 
foreligger det samsvar mellom formelle styringsverktøy og det reelle ansvaret som 
barnehagemyndighet? 
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Kontrollutvalget har senere fått melding om at rapporten kommer til behandling på utvalgets andre 
møte i 2018. Utvalget fortsetter dermed arbeidet med forvaltningsrevisjonen Styring, organisering og 
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 
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 bystyrevalget. Analyse ble utarbeidet 
av Aust-Agder Revisjon IKS og lagt frem for kontrollutvalget til behandling i møtet 7.9.2016. Sammen 
med analysen la revisjonen frem forslag til plan for selskapskontroll. Planen ble vedtatt og består av 
følgende prosjekter for perioden 2016-2019: 
 

1. Selskapskontroll/forvaltningsrevisjon som tar for seg kommunens eierskap og eierstyring på 
et overordnet nivå, ikke tilknyttet spesielle selskaper 

2. Agder Arbeidsmiljø IKS – forvaltningsrevisjon i selskap 
3. Konsesjonskraft IKS – eierskapskontroll (betinget av at flere eiere er med) 
4. Etablerersenteret IKS 

  
Kontrollutvalget vil forsøke å samkjøre selskapskontroller med andre eiere der det er aktuelt. 
Bystyret ga i sitt møte 8.12.2016 sak 202/16 sin tilslutning til planen og ga fullmakt til 
kontrollutvalget for å endre planen etter behov i perioden. Kontrollutvalget revurderte planen i sitt 
møte 27.9.2017 sak 44/17, og valgte å beholde den slik den var vedtatt. 
 
Kontrollutvalget har jobbet med følgende selskapskontroller i 2017: 
 

i. Overordnet eierskap og eierstyring i kommunens selskaper 

I sitt møte 9.2.2017 behandlet kontrollutvalget revisjonens forslag til en generell selskapskontroll. 
Følgende vedtak ble fattet: 
 
Kontrollutvalget bestiller generell selskapskontroll: Overordnet eierskap og eierstyring ved 
kommunens selskaper fra Aust-Agder Revisjon IKS i tråd med fremlagt plan. Rapport forventes til 
behandling i kontrollutvalgets septembermøte 2017. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om 
prosjektets fremdrift underveis i arbeidet. 
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Den vedtatte prosjektplanen viste til at formålet med prosjektet vil være å foreta en gjennomgang av 
kommunens rammeverk for utøvende eierstyring, og hvilke formaliserte rutiner som foreligger for å 
sikre en god ivaretakelse av kommunens eierinteresser. Planen inneholdt følgende problemstillinger: 

1. Har kommunen en overordnet strategi for styring og ivaretakelse av sine eierskap? Herunder 
hvilke oppfølgingsrutiner, eierskapsprinsipper og formålsbeskrivelser ligger til grunn for 
kommunens selskaper? 

2. Hvilke prinsipper ligger til grunn for representantenes utøvelse av kommunens eierskap, og 
hvordan ivaretas kommunens eierinteresser?  

 
Kontrollutvalget behandlet rapport fra forvaltningsrevisjonsprosjektet Overordnet eierskap og 
eierstyring i kommunens selskaper i sitt møte 27.9.2017 sak 43/17. Kontrollutvalget tok rapporten til 
orientering og oversendte den til bystyret med følgende innstilling til vedtak: 
 
Bystyret tar rapporten Overordnet eierskap og eierstyring ved kommunens selskaper til orientering og 
ber om at revisjonens anbefalinger i rapporten følges opp gjennom: 

- Årlig vedlikehold av eierskapsmeldingen 
- Oppfølging av arbeidsgruppe 
- Formalisering av opplæringen av eierrepresentanter gjennom skriftlig beskrivelse av 

eierrepresentantenes rolle og oppgaver 
- Tydeliggjøring av forventninger til eierrepresentantene knyttet til ivaretakelse av kommunens 

eierinteresser og rapportering fra eierorganene 
 
Bystyret ber rådmannen rapportere til kontrollutvalget innen september 2018 om gjennomførte og 
planlagte tiltak for forbedret overordnet eierskap og eierstyring i Arendal kommune. 
 
Bystyret behandlet rapporten i sitt møte 26.10.2017 sak 17/136, der kontrollutvalgets innstilling ble 
enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget vil dermed følge opp denne saken i 2018. 
 

ii. Agder Arbeidsmiljø IKS 

I sitt møte 1.11.2017 behandlet kontrollutvalget revisjonens forslag til selskapskontroll i Agder 
Arbeidsmiljø IKS. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Arendal kontrollutvalg ber Aust-Agder Revisjon IKS gjennomføre utvidet selskapskontroll i Agder 
Arbeidsmiljø IKS i tråd med foreliggende plan for prosjektet. 

Prosjektet søkes gjennomført parallelt for alle eierkommunene, men det er ingen forutsetning for 
bestillingen. 

Rapport fra prosjektet forventes til kontrollutvalget våren 2018. Kontrollutvalget ber om å bli holdt 
orientert ved behov underveis i arbeidet 
 

I begrepet «utvidet selskapskontroll» ligger at prosjektet i tillegg til obligatorisk eierskapskontroll skal 
inneholde en gjennomgang av måloppnåelse og økonomi sett i forhold til deltakernes forutsetninger. 
Den vedtatte planen inneholdt følgende problemstillinger: 
 

1. Driver Agder Arbeidsmiljø IKS i samsvar med formålet for virksomheten? 
2. Sikrer Arendal kommune at eierstyring og ledelse i Agder Arbeidsmiljø IKS gjøres i samsvar 

med føringer og anbefalinger? 
 
Kontrollutvalget vil arbeide videre med selskapskontrollen Agder Arbeidsmiljø IKS i 2018. 
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d. Arbeidsmiljøutfordringer i barnevernet 
Kontrollutvalget har også gjennom 2017 fått enkelte orienteringer fra rådmannen om arbeid knyttet 
til fylkesmannens tilsyn og arbeidsmiljøutfordringer i barnevernet i Arendal kommune. Bystyret fikk i 
2016 gjennomført en ekstern evaluering av barneverntjenesten i regi av PwC. Kontrollutvalget har 
fått seg forelagt rapporten. Den er behandlet i bystyret og det er fattet vedtak om en rekke tiltak. 
Kontrollutvalget er involvert i oppfølgingen av disse tiltakene. Utvalget har god og tett dialog med 
administrasjonen i behandlingen av saken. 
 

e. Returkraft AS 
Kontrollutvalget har gjennom 2017 fått jevnlige orienteringer om den såkalte «rentesaken» i 
Returkraft AS. Returkraft AS ble i et notat fra ny revisor PWC datert 31. oktober 2016 gjort 
oppmerksom på at tidligere inngåtte rentebytteavtaler inngått av selskapet for det alt vesentlige 
hadde sikret og fortsatt delvis bare sikret Nordea og ikke Returkraft i tilfelle renteendringer. Den 
negative verdiutviklingen på avtalene skulle ha vært kostnadsført løpende og vist som gjeld i 
balansen. PWC konkluderte med at regnskapet for 2015 ikke var avlagt i henhold til lov og god 
regnskapsskikk. Kontrollutvalget har fått orienteringer fra kommunalsjef økonomi (som også er 
styrerepresentant), kommunens revisor og styreleder i Returkraft AS i saken. 
 

f. Andre saker.  
- Revisjonens ansvar og oppgaver knyttet til offentlige innkjøp og særattestasjoner 
- Kontrollutvalgets fokusområder 2017 
- Årsmelding 2016 fra kontrollutvalget i Arendal kommune  
- Revisors egenvurdering av uavhengighet 2017 
- Årsrapport fra skatteoppkreveren 2016 
- Orientering om kommunens økonomiske situasjon pr. 1. tertial 2017 
- Oppfølging av tilsyn med arkiv 2016 
- Varslingsrutiner Arendal kommune 
- Oppfølging av tiltak for å forebygge korrupsjon innen plan og bygg 
- Kommunens kontroll og oppfølging av ulovlige byggetiltak og avvik fra gitte byggetillatelser 
- Forsøpling av private eiendommer 
- Henvendelse vedr. tolkning av reguleringsbestemmelser 
- Retningslinjer for salg av brukt utstyr og materiell Arendal kommune 
- Eierskapsmelding Arendal kommune 2016 
- Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017 
- Overordnet revisjonsstrategi 2017 Arendal kommune 
- Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 
- Orientering om livsgledesertifisert sykehjem 
- Tildeling av helse- og omsorgstjenester 
- Psykososialt miljø i skolene i Arendal kommune 
- Møte- og arbeidsplan 2018 Arendal kontrollutvalg 
- Orientering om budsjett 2018 Arendal kommune 
- Orientering om fylkesmannens tilsyn med barselomsorgen Arendal 
- Orientering om effekt av innkjøpssystem og nye regler for offentlige anskaffelser i Arendal 

kommune 
- Tilsyn ved Solhaug bo- og omsorgssenter Arendal 
- Kommunens håndtering av friluftslovens bestemmelser omkring ulovlige stengsler og øvrige 

privatiserende hindre i utmark 
- Orienteringer fra revisjonen (hvert møte) 
- Referatsaker (hvert møte) 
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- Eventuelt (hvert møte) 
 
For nærmere informasjon om de enkelte sakene, henvises det til www.temark.no under Arendal 
kommune for sakspapirer til hvert enkelt møte (før november 2017: Se under Arkiv – 
Kontrollutvalgene – Arendal kommune).  
 

9. Virksomhetsbesøk 
For å få økt kunnskap om den kommunale driften og belyse aktuelle saker, har kontrollutvalget 
anledning til å besøke kommunens ulike virksomheter. I 2017 har kontrollutvalget gjennomført 
følgende virksomhetsbesøk: 

- Agder Kommunale Støttetjenester (9.2.2017) 
- Nyskogen bo- og omsorgssenter (1.11.2017)  

 

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

 

 

Arendal 14.3.2018 
 
 
Per-Jakob Haakstad   Benedikte Vonen 
Leder   Sekretær 
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Arkivsak-dok. 18/03945-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 14.03.2018 

 

 

 

   

 

 

Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018 Arendal 

 

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 Arendal kommune: 

 

Tilsynsobjekt Tilsynstema Fagområde Tilsynsetat Dato 

Agder 
Renovasjon 

Gjødselvare Gjødselvare Mattilsynet Mai 

Rød 
sentralkjøkken 

Institusjonskjøkken Næringsmiddelhygiene Mattilsynet Sept. 

Arendal 
kommune 

LRS-øvelse Beredskap FMAV - 
Beredskapsstaben 

04.sep. 

Arendal 
vannverk 

Vannforsyningssystem Drikkevann Mattilsynet 24. okt. 

Skole og 
barnehage 

Rutiner og regeletterlevelse 
vedr. mobbing og psykosialt 
miljø 

Utdanning/oppvekst Aust-Agder Revisjon 2. kvartal 

Institusjoner Sykehjem, tvang Kap 4A Helse - og omsorg FMAV - Helse- og 
sosialavdelingen 

5-6.apr 
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Arendal 
kommune 

Miljørettet helsevern 
/godkjenning 

Kommunelegen/ skole 
/barnehage 

FMAV - Helse- og 
sosialavdelingen 

Sept.  

Solhaug 
aldershjem 

Medisinskfaglig oppfølging 
mv. 

Helse- og omsorg FMAV - Helse- og 
sosialavdelingen 

Uke 48  

Kommune-
administrasjon 

Styring (tilsyn), organisering 
og ressursbruk  

Barnehage/oppvekst Aust-Agder Revisjon  Vår 
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Arkivsak-dok. 18/02703-3 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Arendal kontrollutvalg 14.03.2018 

 

 

 

   

 

 

Årsrapport kemneren i Arendal 2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar årsrapport og årsregnskap 2017 fra skatteoppkreveren i Arendal kommune til 

orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Skatteoppkreverfunksjonen er en kommunal oppgave. Faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor 

skatteoppkreverne ligger til Skatteetaten. Skatteoppkreveren plikter å gi en årsrapport om sin virksomhet 

til kommunens styrende organer. 

 

Saksopplysninger: 
Vedlagt følger årsrapport og årsregnskap 2017 for skatteoppkreveren i Arendal kommune. I tillegg følger 

kontrollrapport fra skattekontoret, med resultater fra den statlige kontrollen med den kommunale 

skatteinnkrevingen. 

 

Skatteetaten anser at skatteoppkreverens overordnede interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med 

gjeldende regelverk. 

 

Skatteetaten viser i sin kontrollrapport til at skatteoppkrever har fått pålegg om å følge opp herreløse 

poster i henhold til gjeldende retningslinje. Utover dette forholdet anser Skatt Sør likevel at 

regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med 

gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. 

 

Skatteetaten finner at innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar 

med gjeldende regelverk. 

 

Basert på de kontrollene skattekontoret har gjennomført, anser de også at utførelsen av 

arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. Skatteoppkreveren 

mener at det blir lagt for mye vekt på kravet om 5 % arbeidsgiverkontroll, da dette gjør at det blir 

gjennomført flere undersøkelseskontroller for å oppnå antallet som tilsvarer 5 %-kravet, fremfor at det 

kunne bli gjennomført flere avdekningskontroller. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
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Kontrollutvalget skal ikke lenger avgi uttalelse til denne årsrapporten, men får den oversendt til 

orientering. 

 

Vedlegg:  

Kontrollrapport 2017 fra Skatt Sør 

Årsrapport 2017 Kemneren i Arendal 
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Orienteringer fra revisor 14.3.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har et påseansvar for at det blir gjennomført forsvarlig revisjon i Arendal kommune. 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 annet som er aktuelt for kontrollutvalget. 
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Referatsaker 14.3.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
 

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

a. 25.01.2018: 

i. PS 18/1 Referatsaker til bystyret 25.01.2018 (protokoll og orientering KU) 

ii. PS 18/2 Nye vedtekter for Arendal Eiendom KF 

iii. PS 14/4 Vedtekter Arendal Havn KF 

iv. PS 18/5 Forslag til endrede varslingsrutiner etter arbeidsmiljøloven 

b. 15.02.2018: 

i. PS 18/22 Interpellasjoner til bystyret 15.02.2018 

4. Interpellasjon vedr. varsling 

5. Interpellasjon vedr. verneverdig bebyggelse 

2. Post inn/post ut 

3. Drøftinger etter NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 

4. Temark Vårkonferanse 

5. Neste møte 
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