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Møteinnkalling  
 

Tvedestrand kontrollutvalg 

 
Dato: 03.05.2018 kl. 9:00  
Møtested: Rådhuset, Kantina  
Arkivsak: 18/00114  
Arkivkode: 033   

 
Forfall meldes til sekretær for utvalget på e-post: sander.haga.ask@temark.no eller på tlf: 99 35 85 99 

 

 

Vara møter kun på egen innkalling. 

 

 

I tillegg møter følgende: 

Enhetsleder Helene Tveide sak 9/18 

Enhetsleder Linda Fedje sak 10/18 

Økonomisjef Beate Petterson sak 11/18 

Regnskapsansvarlig Elisabeth Larsen sak 11/18 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

2/18 18/00114-8 Godkjenning av møteinnkalling 03.05.2018 3 

Møteprotokoll 

2/18 18/00114-9 Godkjenning av protokoll fra møtet 01.03.2018 4 

Saker til behandling 

9/18 17/13410-4 
Oppfølging av tilsynet med helse og omsorgstjenester til 

mennesker med utviklingshemming 
5 

10/18 18/05894-1 Orientering om voksentettheten i kommunale barnehager 7 

11/18 18/05398-1 Årsregnskap og årsmelding 2017 Tvedestrand kommune 10 

12/18 18/05400-3 Årsrapport 2017 kemneren for Tvedestrand kommune 12 
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13/18 18/00121-3 Eventuelt 03.05.2018 14 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no  

 

 

Arendal, 26.04.2018 

 

 

 

 

For kontrollutvalgsleder 

Svein Hansen 

 

Sander Haga Ask 

Sekretær 
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Møteinnkalling 

2/18 Godkjenning av møteinnkalling 03.05.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00114-8 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 03.05.2018 2/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkallingen godkjennes. 
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Møteprotokoll 

2/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 01.03.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00114-9 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 03.05.2018 2/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møtet 01.03.2018 godkjennes. 

 

 

 

 
Vedlegg:  

- Protokoll Tvedestrand kontrollutvalg 01.03.2018 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

9/18 Oppfølging av tilsynet med helse og omsorgstjenester til mennesker med 

utviklingshemming 

 
Arkivsak-dok.  17/13410-4 

Arkivkode.  219  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 03.05.2018 9/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av administrasjonens orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Rapporten er utarbeidet av Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder og ble gjennomført som en 

systemrevisjon i perioden 30.01.2017 til 08.05.2017. Formålet med systemrevisjonen var å 

vurdere om virksomheten ivaretok ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Tilsynet 

undersøkte:  
- Hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av 

lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter.  

- Tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres.  

- Tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes.  

 

Systemrevisjonen omfattet undersøkelse av om kommunen gjennom systematisk styring og 

ledelse sikret at mennesker over 18 år med utviklingshemming, og som bor i egen eller leid bolig 

får forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Tilsynet ble gjennomført ved dokumentgransking, 

intervjuer og andre undersøkelser. 

 

Det ble avdekket tre avvik ved tilsynet:  
1. Kommunen har ikke systemer som sikrer at alle brukerne får individuelle og forsvarlige tjenester 

i henhold til det de har krav på.  

2. Kommunen sikrer ikke at alle opplysninger om brukeren samles i en journal.  

3. Kommunen sikrer ikke at legemidler håndteres i tråd med lovens krav.  

 

I møtet 21.09.2017 sak 14/17 ble kontrollutvalget orientert om tilsynsrapporten og enhetsleder 

Helene Tveide orienterte om tilsynet og iverksatte tiltak. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i 

saken: 

 

«Kontrollutvalget tar saken til orientering og ønsker å bli orientert når avvikene er blitt lukket» 

 

Saksopplysninger: 

Sekretariatet har tidligere mottatt kommunens svarbrev på tilsynet datert 21.07.2017 til 

Fylkesmannen. I svarbrevet fremkommer det hvilke tiltak som kommunen iverksatte for å lukke 
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avvikene. Tilsynsrapporten og kommunens svarbrev er vedlagt saken. Enhetsleder Helene 

Tveide vil i møtet orienterte om oppfølgingen av tilsynet og lukkingen av avvikene.  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

I tillegg til den kommunale egenkontrollen gjennomføres det statlig tilsyn på kommunale 

tjenesteområder. Statlig tilsyn og kommunal egenkontroll har det til felles at de skal bidra til at 

kommunens løser sine oppgaver innenfor rammene av lover og forskrifter. For at denne 

innsatsen skal utnyttes best mulig, er det viktig at kontrollutvalget holder seg orientert om statlig 

tilsynsaktiviteter og bruker denne informasjonen aktivt i sitt arbeid. Kontrollutvalget bør holde 

seg oppdatert på aktuelle tilsynsrapporter fra Fylkesmannen og hvordan administrasjonen følger 

opp eventuelle avvik og merknader.  

 
Vedlegg:  

- Tilsynsrapport med Helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming 

- Svar fra Tvedestrand kommune til Fylkesmannen datert 21.07.2017 

 

 

Vedlegg til sak 
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10/18 Orientering om voksentettheten i kommunale barnehager 

 
Arkivsak-dok.  18/05894-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 03.05.2018 10/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget diskuterte i forrige møte under sak 8/18 Eventuelt pkt 3. d. bemanningen i de 

kommunale barnehagene sett opp mot budsjettkontroll og økonomistyring. Kontrollutvalget 

valgte å be administrasjonen om en egen orientering om temaet i påfølgende møte. 

 

 

Saksopplysninger: 

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

kvaliteten 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. Barnehageeier har en plikt 

til å drive med virksomheten i samsvar med gjeldende lover og regelverk, jf. barnehageloven §7. 

Det er kommunen som er barnehageeier for de kommunale barnehagene. Kommunen skal derfor 

påse at kravene til kompetanse og bemanning følges etter barnehagelovens §§ 17 og 18 med 

tilhørende forskrifter.  

 

Det heter at bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende 

pedagogisk virksomhet. Det er videre et minimumskrav til at barnehagen skal ha en forsvarlig 

pedagogisk bemanning (pedagognormen). Det er et krav om at det skal være minst én 

pedagogisk leder per 7-9 barn under 3 år og en pedagogisk leder per 14-18 barn over 3 år. For å 

kunne være pedagogisk leder er det krav om en treårig førskolelærer eller likeverdig utdannelse. 

I forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager §1 heter det videre at dersom 

antallet overstiger med ett barn, utløses kravet om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. I 

Kunnskapsdepartementets veileder og rundskrivet fra samme departement er det lagt til grunn at 

det ikke er adgang til at barnehageeier beregner en prosentvis andel av en pedagogstilling per 

barn. Barnehagene må dermed opprette en hel ny stilling som pedagogisk leder dersom 

barnehagen tar inn ett barn utover forskriften maksimalgrenser. 

 

I barnehager hvor barn har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk 

leder. I forbindelse med utarbeidelsen av dagens barnehagelov valgte departementet og 

Stortinget å videreføre gjeldende regler for pedagogisk bemanning, herunder at antall pedagoger 

skal beregnes basert på hvert enkelt barn, og at barnas oppholdstid 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 i barnehagen som 

pedagogisk virksomhet. 
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Det ligger til barnehageeierens styringsrett å bestemme hvordan personalressursene organiseres 

innenfor loven og forskriften sine rammer. Kommunen har som lokal barnehagemyndighet 

ansvar for å gi veiledning og føre tilsyn med at regelverket etterleves og oppfylles av den enkelte 

barnehage. 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. Dispensasjonsadgangen gjelder likevel kun i forhold til pedagognormen. Barnehageeier 

kan ikke dispensere fra kravet om at den samlede bemanningen skal være tilstrekkelig for å drive 

en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. 

 

Regjeringen har i ny forskrift foretatt en innstramming av pedagognormen med virkning fra 

01.08.18 hvor det stilles krav til at barnehagene skal ha en bemanning som tilsvarer minimum en 

pedagogisk per 7 barn under tre år, og en pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Videre er det 

slik at hvis flertallet av barna i barnehagen har kortere oppholdstid enn seks timer per dag skal 

man ta utgangspunkt i antall omregnede heltidsplasser for beregningen av antall pedagogiske 

ledere.  

 

Det er også foreslått en egen bemanningsnorm som medfører at det må være minimum en ansatt 

per 3 barn under tre år og 1 ansatt per seks barn over tre år. Dette trenger ikke være pedagogiske 

ledere som har treårig barnehagelærerutdanning, men kan være barne- og ungdomsarbeidere og 

ufaglærte assistenter. 

 

Tvedestrand kommune sine netto driftsutgifter på barnehager er kr. 6 976 per innbygger som er 

lavere enn gjennomsnittet i Aust—Agder som er kr. 8 381 og Tvedestrand kommune sin 

KOSTRA gruppe hvor gjennomsnittet er kr. 7 891.  Når man alders korrigerer antall barn i 

barnehagene i Tvedestrand er det 6 barn per årsverk i barnehagene. Dette inkluderer både de 

private og kommunale barnehager. Alders korrigering er at antall barn fra 0-2 år vektes med 2, 

antall barn på 3 år vektes med 1,5 og antall barn i alder 4-6 år vektes med 1. Gjennomsnittet for 

Tvedestrand kommune sin KOSTRA gruppe er 6,1 barn per ansatt og i Aust-Agder er det 6,1 

barn per ansatt. 

 

Av kommunens årsmelding for 2017 fremgår det at det var 265 barn i alderen 1-6 år som hadde 

barnehageplass i Tvedestrand kommune. Disse var fordelt på 5 kommunale hvor 68 prosent av 

barnene går og 6 private barnehager hvor 32 prosent av barnene går. Videre står det at alle barn 

med lovfestet rett fikk plass ved hovedopptaket i 2017. Det har vært en nedgang i antall barn i 

barnehagene i både kommunale og private barnehager på totalt 17 barn. Barnehageenheten har et 

mindreforbruk i 2017 på omtrentlig 1,39 mill. kr. Hovedforklaringen på dette er reduksjon i 

antall barn. I årsmeldingen står det også at arbeidsbelastningen er stor og man er svært sårbare 

ved fravær.  

 

Av Utdanningsdirektoratet tall av 15.12.2017 på direktoratets nettside barnehagefakta.no sine 

fremgår det at samtlige av de 5 kommunale barnehagene oppfylte pedagognormen. Videre var 

det to private barnehager som oppfylte pedagognormen og to som ikke oppfylte pedagognormen. 

Det er to familiebarnehager som er private, men disse er ikke underlagt samme 

godkjenningskrav og det publiseres derfor ikke noen oversikt over antall ansatte og ansattes 

utdanning. 

 

Administrasjonen vil i møtet orientere om voksentettheten i barnehagene i kommunen og 

effektene av ny bemanningsnorm og pedagognorm vil ha på Tvedestrand kommune. Videre er 

det ønskelig at administrasjonen også orienterer om stramme budsjetter og effektiviseringskrav 
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har påvirket bemanningen i barnehagene. Enhetsleder for barnehager Linda Fedje vil i møtet 

orientere og svare på eventuelle spørsmål. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Tvedestrand kommune har lavere kostnader enn fylket og KOSTRA gruppen som tilsier at 

kommunen har en effektiv drift av barnehagene, men lavere kostnader kan også gå utover 

kvaliteten. Sammenligner man antall barn per ansatt ligger Tvedestrand relativt likt som 

KOSTRA gruppen sin og fylket for øvrig. Statistikken sier er ikke noe om kompetansen til de 

ansatte og fordelingen av pedagoger, fagarbeidere og assistenter. Bruk av assistenter kan gi 

lavere kostnader, men også gå på bekostning av kvaliteten på det pedagogiske arbeidet. 
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11/18 Årsregnskap og årsmelding 2017 Tvedestrand kommune 

 
Arkivsak-dok.  18/05398-1 

Arkivkode.  216  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 03.05.2018 11/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalgets uttalelse til Tvedestrand kommune årsregnskap 2017:  

 

Kontrollutvalget har behandlet Tvedestrand kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med årsregnskapet 

forelå årsrapport fra rådmannen. Aust-Agder Revisjon IKS har avlagt revisjonsberetning samt revisors 

oppsummering for regnskapsåret 2017.  

 

Tvedestrand kommunes årsregnskap viser et netto driftsresultat på kr. 7 256 609 og et regnskapsmessig 

mindreforbruk på kr. 5 634 941.  

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter 

tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsrapporten til 

rådmannen omhandler. Revisor har avgitt en revisjonsberetning uten merknader.  

 

Kontrollutvalget har ingen merknader til årsregnskapet for Tvedestrand kommune for 2017 og slutter seg 

til revisors beretning av 15.04.2017.  

 

Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

I henhold til forskrift om kontrollutvalg §7 skal kontrollutvalget gi en uttalelse til kommunens 

årsregnskap til kommunestyret før det vedtas. Ifølge forskrift om årsregnskap og årsmelding § 10 

skal kommunens årsmelding fremlegges for kontrollutvalget før det gir sin uttalelse. Kopi av 

kontrollutvalgets uttalelse skal sendes før formannskapet avgir sin innstilling om årsregnskapet 

til kommunestyret. Kontrollutvalget uttalelse skal ligge vedlagt saken ved behandling i 

kommunestyret. 

 

Saksopplysninger: 
Forskriften fastsetter 15. februar som frist for avleggelse av årsregnskapet og revisors frist for avgivelse 

av revisjonsberetningen er 15. april. Tvedestrand kommune har avlagt årsregnskap og oversendt sin 

samlede årsberetning til revisor og kontrollutvalget.  

 

I henhold til Forskrift om kontrollutvalg §7 skal kontrollutvalget gi en uttalelse til årsregnskapet til 

kommunestyret. Kopi av uttalelsen sendes formannskapet. 

 

Det er naturlig at kontrollutvalget, ut fra revisors rapporteringer gjennom året i kontrollutvalgsmøtene og i 

revisjonsberetningen, vurderer følgende forhold:  

- Om regnskapet er ført i henhold til lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.  

- Om disposisjonene i regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak.  

- Om regnskapsresultatet gir korrekt uttrykk for virksomheten i regnskapsåret 
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Vedlegg:  

- Årsregnskap 2017 Tvedestrand kommune 

- Årsmelding 2017 Tvedestrand kommune 

- Revisors beretning 2017 Tvedestrand kommune 

- Revisors oppsummering av regnskapsåret 2017 

 

 

Vedlegg til sak 
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12/18 Årsrapport 2017 kemneren for Tvedestrand kommune 

 
Arkivsak-dok.  18/05400-3 

Arkivkode.  219  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 03.05.2018 12/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Årsrapport og årsregnskap for 2017 fra kemneren i Tvedestrand kommune, samt kontrollrapport 

2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Tvedestrand kommune tas til orientering 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Det følger av instruks for skatteoppkrevere §2-9 nr. 1 at skatteoppkreveren skal utarbeide en 

årsrapport i samsvar med retningslinjer gitt av skattedirektoratet. Årsrapportens kal inneholde 

omtale om skatteoppkreverens virksomhet, skatteregnskap, innfordring av krav og 

arbeidsgiverkontrollen. Rapporten sendes til kommunale styringsorganer til orientering slik at 

man er kjent med skatteoppkreverens resultater og måloppnåelse.  

 

Saksopplysninger: 

Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av «instruks for skatteoppkrever» av 8. april 

2014. Skatteoppkreveren skal utarbeide en årsrapport som skal omtale alle ansvarsområder angitt 

i skatteoppkreverinstruksen, dvs. skatteoppkreverens virksomhet, skatteregnskapet, innfordring 

av krav og arbeidsgiverkontrollen. 

 

Kemneren i Tvedestrand fungerer også som kemner for Risør, Åmli, Gjerstad og Vegårshei 

kommune med kontorsted i Tvedestrand. Kontorets navn er Kemneren i Østregionen, Aust-

Agder.  

 

Kemneren er organisatorisk lagt til kommunen og faglig underlagt skatteetaten. Det brukes 1,83 

årsverk på innkreving av kommunale eiendomsavgifter og andre kommunale krav for 

Tvedestrand kommune. Dette inkluderer 0,28 årsverk disponert av Interkommunal 

arbeidsgiverkontroll i Agder. Etter kemneren sin vurdering har kontoret en fin balanse mellom 

formell bakgrunn og erfaring som samlet sett gir god faglig kompetanse. Kemneren er av den 

oppfatning at kontoret er tilstrekkelig bemannet til å utføre oppgavene på en forsvarlig og god 

møte fremover. 

 

Årsrapporten viser en økning i skatteinntektene for Tvedestrand kommune (kommunens andel) 

fra 2016 til 2017 på 0,02%. Tvedestrand kommune hadde for 2017 budsjettert med en 

skatteinngang på kr. 138 395 000, mens resultatet ble 140 112 347. 

 

Skatteoppkreveren i Tvedestrand er med i den interkommunale arbeidsgiverkontrollen i Agder 

som er lokalisert i Tvedestrand. Det ble i 2017 gjennomført 15 kontroller som utgjør 5,2 % antall 

leverandører av lønns- og trekkoppgaver (LTO) i kommunen. Resultatkravet for avholdte 

arbeidsgiverkontroller var for 2017 satt til 5%.  
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Skatteetaten har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i 

henhold til gjeldende regelverk på følgende områder: 
- Internkontroll 

- Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet 

- Skatte- og avgiftsinnkreving 

- Arbeidsgiverkontroll 

 

Basert på de kontrollene som skatteetaten har gjennomført, finner de at 

skatteoppkreverfunksjonen har utført sin virksomhet i det alt vesentlige i samsvar med gjeldende 

regelverk.. Skatteetatens kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Tvedestrand 

kommune er vedlagt saken. 

 

Årsrapport og årsregnskapet for 2017 fra kemneren i Tvedestrand kommune, samt 

kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Tvedestrand kommune legges 

frem for kontrollutvalget til orientering 

 

 

 
Vedlegg:  

- Årsrapport 2017 Kemneren i Tvedestrand kommune 

- Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Tvedestrand kommune 

 

 

Vedlegg til sak 
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13/18 Eventuelt 03.05.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00121-3 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 03.05.2018 13/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret. 

2. Neste møte blir 21.06.2018 kl. 09.00 

3. Eventuelt 
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