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Arkivsak-dok. 18/00114-8 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 03.05.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 03.05.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 18/00114-9 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 03.05.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møtet 01.03.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møtet 01.03.2018 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Protokoll Tvedestrand kontrollutvalg 01.03.2018 
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Møteprotokoll  
 

Tvedestrand kontrollutvalg 

 
Dato: 01.03.2018 kl. 9:00 
Sted: Møterommet 3. etg 
Arkivsak: 18/00114 
  
Til stede:  Svein Hansen (leder), Birger Eggen, Vibeke Salvesen, 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:  Gregert Gliddi, Liv Damsgård Tomter 
  
Andre: Forvaltningsrevisor Camilla Eriksrud 

Rådmann Jarle Bjørn Hanken sak 1/18 
  
Protokollfører: Sander Haga Ask 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

1/18 18/00114-1 Godkjenning av møteinnkalling 01.03.2018 3 

Møteprotokoll 

1/18 18/00114-2 Godkjenning av protokollen fra møtet 30.11.2017 4 

Saker til behandling 

1/18 16/07676-11 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Barnevernet Øst i Agder 5 

2/18 17/05721-5 Rapport selskapskontroll Lisand AS 6 

3/18 18/03632-2 Prosjektplan forvaltningsrevisjon Saksbehandling i helse og omsorg 7 
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4/18 18/03655-1 Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018  8 

5/18 18/02928-3 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 9 

6/18 18/03043-1 Tvedestrand kontrollutvalg årsmelding 2017 10 

7/18 18/00120-1 Orientering fra revisor 01.03.2018 11 

8/18 18/00121-1 Eventuelt 01.03.2018 12 

    

 

 
Tvedestrand, 01.03.2018 

 

 

Svein Hansen         Sander Haga Ask 

Kontrollutvalgsleder        Sekretær 
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Møteinnkalling 

1/18 Godkjenning av møteinnkalling 01.03.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 01.03.2018 1/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

1/18 Godkjenning av protokollen fra møtet 30.11.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 01.03.2018 1/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokollen fra møtet 30.11.2017 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokollen fra møtet 30.11.2017 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

1/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Barnevernet Øst i Agder 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 01.03.2018 1/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget finner rapport og redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjonen 

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

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Jarle Bjørn Hanken orienterte om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen og svarte 

på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget finner rapport og redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjonen 

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

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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2/18 Rapport selskapskontroll Lisand AS 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 01.03.2018 2/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar rapporten Selskapskontroll Lisand AS til orientering og oversender den 

til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar rapporten Selskapskontroll Lisand AS til orientering og merker seg at 

revisjonen finner at formålet bak selskapet er opprettholdt og at den gjennomgåtte 

dokumentasjonen er i tråd med formelle føringer. 

 

 

Møtebehandling 

Forvaltningsrevisor Camilla Eriksrud orienterte om selskapskontrollrapporten og svarte på 

spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

 

Tilleggsforslag fremsatt i møtet: 

Kommunestyret ønsker at det utarbeides egne etiske retningslinjer i selskapet og at 

rapporteringen tilbake til kommunestyret følges opp. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med tillegg fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar rapporten Selskapskontroll Lisand AS til orientering og oversender den 

til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar rapporten Selskapskontroll Lisand AS til orientering og merker seg at 

revisjonen finner at formålet bak selskapet er opprettholdt og at den gjennomgåtte 

dokumentasjonen er i tråd med formelle føringer. 

 

Kommunestyret ønsker at det utarbeides egne etiske retningslinjer i selskapet og at 

rapporteringen tilbake til kommunestyret følges opp. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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3/18 Prosjektplan forvaltningsrevisjon Saksbehandling i helse og omsorg 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 01.03.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonen saksbehandling i helse og omsorg i tråd med 

den fremlagte prosjektplanen. 

 

Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om fremdriften underveis i prosjektet. 

 

 

Møtebehandling 

Forvaltningsrevisor Camilla Eriksrud presenterte prosjektplanen for forvaltningsrevisjonen 

om saksbehandling i helse og omsorg.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonen saksbehandling i helse og omsorg i tråd med 

den fremlagte prosjektplanen. 

 

Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om fremdriften underveis i prosjektet. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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4/18 Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018  

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 01.03.2018 4/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget gikk igjennom samordnet tilsynskalender for 2018. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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5/18 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 01.03.2018 5/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget tar revisors egenvurdering av uavhengighet til orientering. 
 

 

Møtebehandling 

Revisor la frem uavhengighetserklæringer for oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og 

forvaltningsrevisor. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget tar revisors egenvurdering av uavhengighet til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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6/18 Tvedestrand kontrollutvalg årsmelding 2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 01.03.2018 6/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret:  

 

Kommunestyret tar Tvedestrand kontrollutvalg sin årsmelding for 2017 til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget gikk igjennom forslag til årsmelding for kontrollutvalget 2017. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret:  

 

Kommunestyret tar Tvedestrand kontrollutvalg sin årsmelding for 2017 til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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7/18 Orientering fra revisor 01.03.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 01.03.2018 7/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Revisjonen jobber med revideringen av årsregnskapet eller ingen spesielle saker. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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8/18 Eventuelt 01.03.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 01.03.2018 8/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret 

a. Ingen saker. 

2. Neste møte blir 03.05.2018 kl. 09.00 

3. Eventuelt 

a. Avtaler om brøyting i Tvedestrand kommune.  

Utsettes til neste møte. 

b. Leder orienterte om NKRF sin kontrollutvalgskonferanse 

c. Rådmannen orienterte kort om den nye personvernforordningen og effektene 

dette har på Tvedestrand kommune. 

d. Kontrollutvalget diskuterte bemanningen i barnehagene og det ønskes en egen 

orientering om dette i neste møte. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 17/13410-4 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

Tvedestrand kontrollutvalg 03.05.2018 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av tilsynet med helse og omsorgstjenester til 

mennesker med utviklingshemming 

 

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 avvikene. 

Tilsynsrapporten og kommunens svarbrev er vedlagt saken. Enhetsleder Helene Tveide vil i møtet 

orienterte om oppfølgingen av tilsynet og lukkingen av avvikene.  
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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 
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Tvedestrand kommune 
Oppfølgingsenheten 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Postboks 38  37 19 95 00 2826 07 10003 
4901 Tvedestrand   Org.nr 
E-post: 
postmottak@tvedestrand.kommune.no 

www.tvedestrand.kommune.no  964965781 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 
Postboks 788 Stoa 
4809  Arendal 
 
 

 

 
Vår ref Deres ref:   Saksbehandler Dato 
2017/234 11- A43  Helene Tveide, 37 19 96 12 21.07.2017 

Svar på brev datert 8.5.17 
 
Tvedestrand kommune oversender følgende plan på lukking av avvik etter tilsyn fra 
Fylkesmannen på kommunale helse og omsorgstjenester til personer med 
utviklingshemming over 18 år.  
 
 
Nedenfor viser logg over aktivitetene som er gjennomført frem til august 2017 for å 
lukke avvik. 
 
Aktivitet Hvem Status Merknader 
Gjennomgang av 
rapport 

Alle involverte i 
tilsynet 

19.4. Fellesforståelse av  
Rapporten og 
spørsmål til 
oppklaring til FM 

Laget oversikts liste 
over bivirkninger 
legemidler 

Avdelingsleder Uke 16  

Opplæring 
legemiddelhåndtering 

Avdelingsleder og 
samtlige ansatte 

24.4-26.4 Alle ansatte 
gjennomført. 
Opplæring i brukers 
helse, bivirkninger 
og ny prosedyre 

Informasjon om 
tilsynet i 
Livsløpskomiteen 

Enhetsleder 23.5. Tatt til orientering 

Ferdigstilt nye 
prosedyrer for 
medisinskfaglig og 
brann ansvarlig på 
vakt. 

Avdelingsleder 23.5.  

Gjennomgang av 
rapporten 

Enhetsleder og 
avdelingsleder 

30.5. Gjennomgang av 
spørsmål mm 

Grunnleggende Avdelingsleder og 26.5-12.6  
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opplæring/repetisjon 
Profil 

samtlige ansatte 

Møte med 
representanter fra 
Fylkesmannen 

Rådmann, 
avdelingsleder og 
enhetsleder 

31.5  

Personalmøte Avdelingsleder og 
enhetsleder 

1.6. 
Oppstart nye 
prosedyrer 2.6. 

Gjennomgang av 
tilsynsrapport og 
gjennomgang av 
rutiner for 
ansvarsvakt 
medisin og brann. 
Prosedyrer sendt 
alle ansatte på mail  

Møte oppfølging av 
tilsyn 

Avdelingsledere og 
enhetsleder 

9.6 Arbeidsplan for 
sommeren 2017 

Møte med Risør 
kommune 

Avdelingsleder og 
enhetsleder 

13.6. Erfaringsutveksling 
og samarbeid 

Kontakt med 
Marnadal kommune 

Enhetsleder 16.6. Fått tilsendt 
eksempel på 
vedtaksmal mm 

Møte med 
systemansvarlig 
Profil 

Avdelingsledere og 
enhetsleder 

22.6. Informasjon om 
omlegging 
journalføring, og 
plan videre.  

Revisjon 
rollebeskrivelser og 
kompetansekrav 

Enhetsleder Juni  Gamle er revidert 
og forenklet og nye 
er lagt til.  

Justering av 
rollebeskrivelser, 
eksempelvis 
primærkontakt 

Enhetsleder Juli  Godkjennes i møte 
med tillitsvalgte i 
september 

Oppdatert prosedyre 
for introduksjon 
nyansatte 

Enhetsleder Juli Godkjennes i møte 
med tillitsvalgte i 
september 

 
 
Kommunen anser avvik fra helse og omsorgslovgivningen § 4-2, helsepersonelloven 
§§11 og forskrift om legemiddelhåndtering som lukket ut i fra følgende punkter: 

- Det er innført medisinskfaglig ansvarsvakt og prosedyrene er gjort kjent.  
- Det er gjennomført opplæring i brukers helseproblemer. 
- Det er gjennomført opplæring i vanlige bivirkninger ved medikamentbruk. Det er 

laget oppslagsverk for å finne mulige bivirkninger.  
- Nye prosedyre for legemiddelhåndtering er gjort kjent.  
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Plan for videre lukking av avvik i perioden august 2017- mai 2018 
 
Aktivitet Hvem Status Merknader 
Systematisk 
opplæring 
journalskriving 

Avdelingsleder og 
personalet 

F.o.m. august Mandager kl. 11.30-
12.30 en gang pr. 
måned systematisk 
opplæring på 
datarommet.  

Prosedyrer 
møtevirksomhet 

Avdelingsleder August Oppstart f.o.m. 
september 

Møte med 
systemansvarlig profil 

Avdelingsleder En gang pr. måned 
august-desember 

Avdelingsleder 
kaller inn 

Utarbeide mal for 
tiltaksplan 

Avdelingsleder og 
fagleder 

September  

Justering av 
vedtaksmal 

Avdelingsleder og 
enhetsleder 

September  

Kurs i 
saksbehandling og 
vedtaksskrivning 

Enhetsleder, 
avdelingsleder og 
fagleder, eventuelt 
andre 
saksbehandlere.  

September-
november 

Tidspunkt avhenger 
av når det 
arrangeres kurs. 

Opplæring i bruk av 
tiltaksplaner 

Avdelingsleder og 
fagleder 

Oktober-desember  

Endre systemer i 
Profil for 
journalskriving, 
referatskrivning, 
evaluering, 
målsetning, 
pårørende og 
brukermedvirkning 
mm 

Enhetsleder, 
avdelingsleder og 
systemansvarlig 
Profil 

Oktober- desember  

Evaluering av alle 
vedtak 

Fagleder, 
avdelingsleder og 
enhetsleder 

Desember-februar Legges inn i 
enhetens årshjul 
som fast aktivitet i 
november hvert år.  

Opplæring Profil i nye 
systemer 

Avdelingsleder og 
fagleder 

Januar-mars  

Tiltaksplaner skal 
være implementert 

Enhetsleder og 
avdelingsleder 

Januar  

Journalskriving, 
rutiner for referat, 
evalueringer mm skal 
være implementert 

Enhetsleder og 
avdelingsleder 

April  

Alle avvik skal være 
lukket 

Enhetsleder Mai  
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Rapport fra tilsyn med Helse- og omsorgstjenester til mennesker med 

utviklingshemming ved Tvedestrand kommune 2017 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 

  

Sammendrag 

1. Innledning 

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold 

3. Gjennomføring 

4. Hva tilsynet omfattet 

5. Funn 

6. Regelverk 

7. Dokumentunderlag 

8. Deltakere ved tilsynet 

Sammendrag 

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. 

Systemrevisjonen omfattet følgende områder: 

l Systemrevisjonen omfatter undersøkelse av om kommunen gjennom systematisk styring og ledelse 
sikrer at mennesker over 18 år med utviklingshemming, og som bor i egen eid eller leid bolig, får 
forsvarlige helse- og omsorgstjenester.  

Fylkesmannen har funnet tre avvik ved tilsynet: 

Avvik 1. 

Kommunen har ikke systemer som sikrer at alle brukerne får individuelle og forsvarlige 

tjenester i henhold til det de har krav på. 

Avvik 2. 

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

Avvik 3. 

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

Dato: 08.05.17 

  Mia WiikHelene Frydenberg 

11.05.2017

Virksomhetens 
adresse:Postboks 38 Tvedestrand 
Tidsrom for tilsynet: 30.01.17 - 
08.05.17 

Dokumentet er hentet fra http://www.helsetilsynet.no
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1. Innledning 

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Tvedestrand kommune i perioden 30.01.17 – 

08.05.17. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende 

år. 

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med Tvedestrand kommunes helse- og 

omsorgstjenester etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2, jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven § 12-3. 

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen 

gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om: 

l hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen 
innenfor de tema tilsynet omfatter  

l tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres  

l tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes  

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre 

undersøkelser. 

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen 

fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet. 

l Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift  

l Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, 

men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring  

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold 

Tvedestrand kommune er en kystkommune i Aust-Agder med i overkant av 6000 innbyggere.  Tjenester 

for utviklingshemmede er organisert som en av tre avdelinger i oppfølgingsenheten under enhetsleder.  

Tjenester for utviklingshemmede er ledet av avdelingsleder.  Fagleder har et medansvar for ledelse i 

sitt daglige virke, og skal fungere som stedfortreder i avdelingsleders fravær.  

Tjenester for utviklingshemmede består av fire områder 

l Avlastning  

l TvePro – aktivitetstilbud  

l Bolig inne, Olav Sverres vei, 1.etg, definert som et bofellesskap  

l Bolig ute – ambulerende team, som gir tjenester til de som bor i Olav Sverres vei, 2. etg. Samt de 

som har bolig andre steder.  

Fagleder er også fagansvarlig for det som kalles bolig ute.  I tillegg er det fagleder for bolig inne og for 

aktivitetssenteret TvePro. 

Tjenesten har vokst fra ca 11 stillinger i 2008 og til om lag 35 stillinger i dag.  Det ble opprettet ca 5 

nye stillinger i 2017. Det ble opplyst at det stadig var nye personer å forholde seg til, både for 

brukerne og de ansatte.  Dette kan skyldes både nyansettelser og at det er vikarer inne i planlagte 

permisjoner og kortere eller lengre sykefravær. 

Fagleder/ fagansvarlig ute og fagansvarlig, TvePro var begge i permisjon fra sine faste stillinger i 

Anne Berit Lund 

revisor

revisorrevisjonsleder

Dokumentet er hentet fra http://www.helsetilsynet.no
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kommunen, mens de vikarierte i disse funksjonene. 

3. Gjennomføring 

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter: 

Revisjonsvarsel ble utsendt 30.01.17. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i 

forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. 

Åpningsmøte ble avholdt 27.03.17. 

Intervjuer 

11 personer ble intervjuet. 

Vi hadde samtale med fire beboere i forkant av selve tilsynet. 

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet 

Dokumentunderlag. 

Det ble gjennomført befaring ved Olav Sverres vei, bofellesskap. 

Sluttmøte ble avholdt 28.03.17. 

4. Hva tilsynet omfattet 

Systemrevisjonen omfatter undersøkelse av om kommunen gjennom systematisk styring og ledelse 

sikrer at mennesker over 18 år med utviklingshemming, og som bor i egen eid eller leid bolig, får 

forsvarlige helse- og omsorgstjenester. 

Fylkesmannen skulle undersøke og konkludere om kommunen legger til rette for at mennesker med 

utviklingshemming får personlig assistanse i form av: 

l tilsyn og bistand til å ivareta egenomsorg  

l bistand til aktivisering  

l opplæring i dagliglivets gjøremål og personlig stell og egenomsorg  

Fylkesmannen skulle videre undersøke og konkludere om kommunen legger til rette for at mennesker 

med utviklingshemming får: 

l helsetjenester i hjemmet  

l tilgang til medisinsk undersøkelse og utredning og behandling  

Ved undersøkelser av temaene skulle Fylkesmannen også se på om kommunen legger til rette for at 

brukerne får medvirke, om det legges til rette for samhandling internt og for samarbeid med fastlege 

og spesialisthelsetjenesten. 

Fylkesmannen skulle også undersøke om kommunen innhenter politiattest ved tilbud om ansettelse. 

5. Funn 

Avvik 1 

Kommunen har ikke systemer som sikrer at alle brukerne får individuelle og forsvarlige 

tjenester i henhold til det de har krav på. 

Dette er avvik fra helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 4-1og forskrift om ledelse og 

kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten 

Avviket bygger på følgende funn: 

1. I bofellesskapet er de ansatte knyttet til et antall brukere, uten at timene er fordelt på hver enkelt 
bruker.  Se også punkt 5.  

Dokumentet er hentet fra http://www.helsetilsynet.no
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2. Vedtakene er generelle, de angir et timetall og noe om hvilke tjenester som omfattes, men de angir 

ikke hvor mye tid som trenges til de enkelte tjenestene.  

3. Det gjennomføres ikke systematiske evalueringer av vedtakene.  

4. Ikke alle brukerne har tiltaksplaner.  Vi finner ikke at det settes mål i forhold til den enkelte.  

5. Det dokumenteres ikke at den enkelte bruker får de timene de skal ha i henhold til vedtaket.  Det er 
derfor vanskelig å vurdere om brukeren får individuelle tjenester eller om tjenestene gis mer som 
«fellestjenester».  Er det enkeltbrukere som i perioder krever ekstra, kan ressurser tas fra andre 

brukere, uten at dette dokumenteres eller kompenseres.  

6. I minst to av 10 saker fikk brukeren ikke de tjeneste de skulle ha i henhold til vedtaket.  

7. Tjenesten er ikke organisert med ansvarsvakt eller på andre måter tydelig definert hvem som har 
ansvaret, eller at alle har det samme ansvaret.  

8. Alle har primærkontakt, men det er ikke en struktur som sikrer samhandlingen mellom 
primærkontakt og andre som jobber med brukeren.  

9. Det er ikke faste samarbeidsmøter mellom de som jobber med brukeren.  

10. Det sikres ikke at alle jobber likt. Se punkt 8 og 9.  

11. Brukermedvirkning/pårørendemedvirkning er ikke systematisert og er mye opp til den enkelte 
ansatte/primærkontakt.  

12. Nyansatte/vikarer får opplæring ved å følge to opplæringsvakter. Retningslinjer for 
nyansattopplæring er ikke kjent og følges ikke systematisk.  

Avvik 2. 

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

Dette er avvik fra helsepersonelloven § 39 og 40, og forskrift om pasientjournal § 5 

Avviket bygger på følgende funn: 

l Opplysninger om bruker føres flere steder enn i profil.  

l Referat fra fagmøter arkiveres i sikker sone, i ett felles dokument hvor brukerne identifiseres ved 
sine initialer.  

l Det blir ikke alltid skrevet referat og det følges ikke med på at referatet blir lest.  

l Det foreligger en felles miljøperm som inneholder opplysninger om flere brukere.  

l Det gis ikke systematisk opplæring i journalskriving.  

Avvik 3. 

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

Dette er avvik fra helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2, helsepersonelloven §§ 11 og 16 og forskrift 

om legemiddelhåndtering. 

Avviket bygger på følgende funn: 

l Det er ikke definert hvem som har det medisinskfaglige ansvaret på hver vakt  

l Det gis ikke opplæring om den enkelte brukers helseproblemer.  

l Det gis ikke opplæring om bivirkninger ved medikamentbruk  

l Virksomheten har en skriftlig prosedyre for legemiddelhåndtering som ikke er kjent bant de 
ansatte. (Den er helt ny)  

6. Regelverk 

Følgende lover og forskrifter blir lagt til grunn ved tilsynet: 

l Lov 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.  

l Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.  

Dokumentet er hentet fra http://www.helsetilsynet.no
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l Lov 2. juli 1999 nr 63 om pasient- og brukerrettigheter  

l Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.  

l Forskrift av 3. april 2008 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter 
helsehjelp    

l Forskrift av 27. juni 2003 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene  

l Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal  

l Forskrift av 1. juli 2015 om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten  

l Forskrift av 28.oktober16 om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten  

7. Dokumentunderlag 

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble 

oversendt under forberedelsen av revisjonen: 

1. Organisasjonskart  

2. Årsrapport 2015  

3. Styrende dokumenter for samhandling internt  

4. Styrende dokumenter for samhandling eksternt  

5. Delegasjonsreglement, mm  

6. Stillingsinstrukser, mm  

7. Kompetansekrav, mm  

8. Prosedyrer/system for internkontroll  

9. Prosedyre/system for avviksmeldinger  

10. Risikovurderinger/analyser fra de siste 12 mnd.  

11. Informasjon om tjenestetilbudet  

12. Prosedyrer/system for internkontroll, brukermedvirkning  

13. Kopi av bekymringer/klager siste 12 mnd.  

14. Rutiner for legemiddelhåndtering  

15. Prosedyre/system for innhenting av politiattest  

16. Oversikt over utviklingshemmede i kommunen, over 18 år som bor i egen bolig  

17. Oversikt over ansatte  

18. Enkeltvedtak, saksutredning og IPLOS-vurdering for 10 brukere  

19. Oversikt dagtilbud for 5 brukere  

20. To eksempler på fortløpende evalueringer datert 19.10.16 og 1.12.16  

21. Brosjyre TvePro  

22. Ansattoversikt med fagbakgrunn, funksjon mm  

23. Utfylt skjema for legemiddelhåndtering  

24. Ny legemiddelprosedyre  

25. Ny prosedyre for halvårsevaluering av enkeltvedtak  

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket: 

l Gjennomgang av miljøperm  

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen: 

1. Varsel om tilsyn, datert 30.01.17  

2. Kontaktperson  

3. Dokumentasjon fra kommunen, datert 08.02.17  

Dokumentet er hentet fra http://www.helsetilsynet.no
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4. Brev til 4 brukere om intervju, datert 02.03.17  

5. Anmodning om ytterligere dokumentasjon, datert 07.03.17  

6. Tilleggsdokumentasjon, datert 15.03.17  

7. Tilsynsplan, 20.03.17  

8. Deltakere ved tilsynet 

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke 

personer som ble intervjuet. 

Fra tilsynsmyndighetene deltok: 

Mia Wiik revisor 

Anne Berit Lund revisor  

Helene Frydenberg revisjonsleder 

Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte 

Ane Tverdal Fagleder/fagansvarlig X X  

Susanne Bakke Fagansvarlig X X X 

Eirik Nortveit Miljøterapeut X X  

Irene Strandene Hansen Fagansvarlig X X X 

Kjell Rune Løvdal Avdelingsleder X X X 

Lise Marie Apland Miljøterapeut X X  

Helene Tveide Enhetsleder X X X 

Sonja M, Blanco Miljøterapeut X X  

Jarle Bjørn Hanken Rådmann   X X 

Dokumentet er hentet fra http://www.helsetilsynet.no
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Arkivsak-dok. 18/05894-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 03.05.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering om voksentettheten i kommunale barnehager 

 

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 
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barn uavhengig av oppholdstid begrunnes med at pedagogen også har ansvar for det øvrige personalet og 

utviklingen i barnehagen som pedagogisk virksomhet. 

 

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 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. 
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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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Arkivsak-dok. 18/05398-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 03.05.2018 

 

 

 

   

 

 

Årsregnskap og årsmelding 2017 Tvedestrand kommune 

 

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. 
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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 

 

 

 

Vedlegg:  
- Årsregnskap 2017 Tvedestrand kommune 

- Årsmelding 2017 Tvedestrand kommune 

- Revisors beretning 2017 Tvedestrand kommune 

- Revisors oppsummering av regnskapsåret 2017 
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Arkivsak-dok. 18/05400-3 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

Tvedestrand kontrollutvalg 03.05.2018 

 

 

 

   

 

 

Årsrapport 2017 kemneren for Tvedestrand kommune 

 

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 
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lønns- og trekkoppgaver (LTO) i kommunen. Resultatkravet for avholdte arbeidsgiverkontroller var for 

2017 satt til 5%.  

 

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 
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Saksbehandler Deres dato Vår dato 
 15.02.2018 Else Laila Sæterdal 
  

Telefon Deres referanse Vår referanse 

Skatteetaten 

970 44 569 
  

 2018/2038 

Postadresse Besøksadresse: Sentralbord 
Postboks 2412 Se www.skatteetaten.no 800 80 000 
3104 Tønsberg Org.nr: 991733078 Telefaks 

 

skatteetaten.no/sendepost 33 74 12 00 

Kommunestyret i Tvedestrand kommune 
Molandveien 11 
4901 Tvedestrand 
 

 

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Tvedestrand 
kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" 
av 8. april 2014. 
 
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne.Det betyr at 
skattekontoret:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av 
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011. 
 
Formålet med kontrollen er å avklare: 

 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar 

med gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

 

2. Om skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Tvedestrand, Gjerstad, Risør, Åmli og Vegårshei. 
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2017 Antall årsverk 2016 Antall årsverk 2015 
1,83 1,92 1,85 

 
Antall årsverk inkluderer 0,28 årsverk disponert av Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder. 
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3. Måloppnåelse 
Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2018. Skattekontoret 
har mottatt det innen fastsatt frist.  
 
Årsregnskapet for Tvedestrand kommune viser per 31. desember 2017 en skatte- og avgiftsinngang1 til 
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 544 567 864 og utestående 
restanser2 på kr 12 630 265, herav berostilte krav på kr 739 638.  
 
Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2017 for Tvedestrand kommune.  
 

 Resultatkrav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2016 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav for 

regionen 2017 
(i %) 

Restskatt personlige skattytere 2015 96,50 94,98 97,14 95,97 
Forskuddstrekk 2016  99,90 100,00 99,94 99,93 
Forskuddsskatt personlige skattytere 2016 99,00 99,41 99,01 99,16 
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2016 99,95 100,00 99,99 99,94 
Restskatt upersonlige skattytere 2015 99,50 100,00 99,96 98,84 
Arbeidsgiveravgift 2016 99,80 100,00 99,55 99,82 

 
Skatteoppkrever skriver i sin årsrapportering at manglende måloppnåelse for restskatt personlige skattytere 
skyldes skjønnsligninger og konkurs. 
 
Resultater for arbeidsgiverkontrollen 
Skatteoppkreveren for Tvedestrand er tilsluttet Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder. 
 
Resultater for kommunen per 31. desember 2017 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens 
resultatrapportering: 
 

Antall 
arbeidsgivere i 
kommunen 
 

Minstekrav 
antall kontroller 
(5 % av 
arbeidsgiverne) 

Antall utførte 
kontroller i 2017 

Utført kontroll 
2017 (i %) 

Utført kontroll  
2016 (i %) 

Utført kontroll 
2017 region (i 
%) 

290 15 15 5,2 5,0 4,8 
  
Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder har også deltatt i ulike kontrollsamarbeid og aksjoner sammen 
med skatteetaten, blant annet mot arbeidslivskriminalitet (A-krim) Arbeidsgiverkontrollen er svært viktig for 
arbeidet mot A-krim og svart økonomi. Tverretatlig samarbeid gir gode effekter i arbeidet mot A-krim, og 
dette er en arbeidsform som har vært prioritert. Dette er et område som i dag ikke har direkte 
styringsparameter, men et stort engasjement og prioritering fra kontrollenheten er viktig for de gode 
resultatene som satsingen gir. 
 

 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren 
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for 
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år. 
 
Skattekontoret har for 2017 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap.  
 
Skattekontoret har i 2017 ikke kontrollert skatteoppkreverkontoret stedlig. 
 
Stedlig kontroll for området arbeidsgiverkontroll ble avholdt ved Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder. 
19. desember 2017. Rapport er sendt arbeidsgiverkontrollenheten 10. januar 2018. Enheten har gitt 
tilbakemelding på rapporten 6. februar 2018. 
 
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede 
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  
 
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi 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. 
 
Arbeidsgiverkontroll  
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av 
arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 
 

5. Skattekontorets oppfølging av skatteoppkreveren 
Skattekontoret har vært i dialog med skatteoppkreveren om resultatkrav i dialogmøte 24. januar 2017. 
 
Skatteoppkreverkontoret har vært representert på fagdager 7. og 8. november 2017. Disse hadde parallelle 
sesjoner innen innfordring, regnskap og ledelse.  

Med hilsen 

Ingvill Helstad 
avdelingsdirektør 
Avdeling for innkreving 
Skatt sør 
 Elisabeth Gylder Vingereid 

 
Kopi til: 
Kontrollutvalget for Tvedestrand kommune    
Rådmann/administrasjonssjef i Tvedestrand kommune 
Skatteoppkreveren for Tvedestrand kommune 

   

Riksrevisjonen 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Arkivsak-dok. 18/00121-3 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 03.05.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 03.05.2018 

 

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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