
Meeting Book: Drangedal kontrollutvalg (03.09.2018) 

Drangedal kontrollutvalg 
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Arkivsak-dok. 18/00225-25 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Drangedal kontrollutvalg 03.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 03.09.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 03.09.2018 godkjennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Møteinnkalling 03.09.2018 
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Arkivsak-dok. 18/00225-26 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Drangedal kontrollutvalg 03.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 14.05.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møtet 14.05.2018 godkjennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Protokoll 14.05.2018 
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Møteprotokoll  
 

Drangedal kontrollutvalg 

 
Dato: 14.05.2018 kl. 12:00 – 15:30 
Sted: Møterommet 
Arkivsak: 18/00225 
  
Til stede:  Tor Langmyr 

Dag Arild Brødsjømoen 

Solveig Sætre 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:   
  
Andre: Daglig leder for Drangedal Kraft KF/Drangedal Everk KF, Jan Gunnar Thors 

Økonomisjef Jens Arnfinn Brødsjømoen  

Barnevernsleder Sølvi Røksland 

Konsulent i Vestmar barnevernstjeneste Gitte Hornum 

Kommunalsjef Helse og velferd, Hilde Molberg 

 

Oppdragsrevisor Marianne Rogn 

Sekretær Ingebjørg Liland 
  
Protokollfører: Ingebjørg Liland 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

3/18 18/00225-16 Godkjenning av møteinnkalling 14.05.2018 3 

Møteprotokoll 

3/18 18/00225-17 Godkjenning av protokoll fra møte 12.03.2018 4 
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Saker til behandling 

11/18 18/06028-1 Årsregnskap og årsmelding Drangedal Kraft KF 2017 5 

12/18 18/06029-1 Årsregnskap og årsmelding Drangedal Everk KF 2017 6 

13/18 18/06030-1 
Årsregnskap og årsberetning 2017 for Drangedal kommune - 

kontrollutvalgets uttalelse 
7 

14/18 15/12791-7 
Oppfølging - Forvaltningsrevisjonsrapport av Barnevernstjenesten i 

Drangedal kommune 
9 

15/18 17/04171-12 
Oppfølging - Forvaltningsrevisjonsrapport om Pleie og omsorg - 

Drangedal kommune 
10 

16/18 18/06035-1 
Orientering - Kommunens oppfølging av tilsyn av 

legemiddelbehandling og -håndtering i Drangedal kommune. 
11 

17/18 18/06185-1 Orientering - oppdragsavtalen for støttekontakter 12 

18/18 18/02226-7 Eventuelt 14.05.2018 13 

    

 

 
Drangedal, 14.05.2018 

 

 

Tor Langmyr       Ingebjørg Liland 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

3/18 Godkjenning av møteinnkalling 14.05.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drangedal kontrollutvalg 14.05.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Møteinnkalling 14.05.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Møteinnkalling 14.05.2018 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

3/18 Godkjenning av protokoll fra møte 12.03.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drangedal kontrollutvalg 14.05.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 
 

Protokoll fra møtet 12.03.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 
Enstemmig 

 

Vedtak  
Protokoll fra møtet 12.03.2018 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

11/18 Årsregnskap og årsmelding Drangedal Kraft KF 2017 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drangedal kontrollutvalg 14.05.2018 11/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalgets uttalelse til særregnskap 2017 for Drangedal Kraft KF:  

 

Kontrollutvalget har behandlet Drangedal Kraft KF sitt årsregnskap for 2017. Telemark 

kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsberetning.  

 

Særregnskapet viser et overskudd på kr 49 391.  

 

Kontrollutvalget baserer sin behandling på revisjonsberetningen. Kontrollutvalget viser til revisors 

vurdering av at særregnskapet i alt det vesentlige gir en dekkende fremstilling av resultatet for 

regnskapsåret som ble avsluttet per 31.12.2017 og at det er avgitt i samsvar med lov og forskrifter.  

 

Kontrollutvalget anbefaler at regnskapet for Drangedal Kraft KF godkjennes som en del av Drangedal 

kommunes regnskap for 2017.  

 

Uttalelsen oversendes kommunestyret. 

 

Møtebehandling 
Daglig leder i selskapet, Jan Gunnar Thors ga utvalget en orientering om Drangedal Kraft KFs 

årsregnskap for 2017.  

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalgets uttalelse til særregnskap 2017 for Drangedal Kraft KF:  

 

Kontrollutvalget har behandlet Drangedal Kraft KF sitt årsregnskap for 2017. Telemark 

kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsberetning.  

 

Særregnskapet viser et overskudd på kr 49 391.  

 

Kontrollutvalget baserer sin behandling på revisjonsberetningen. Kontrollutvalget viser til revisors 

vurdering av at særregnskapet i alt det vesentlige gir en dekkende fremstilling av resultatet for 

regnskapsåret som ble avsluttet per 31.12.2017 og at det er avgitt i samsvar med lov og forskrifter.  

 

Kontrollutvalget anbefaler at regnskapet for Drangedal Kraft KF godkjennes som en del av Drangedal 

kommunes regnskap for 2017.  

 

Uttalelsen oversendes kommunestyret. 
 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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12/18 Årsregnskap og årsmelding Drangedal Everk KF 2017 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drangedal kontrollutvalg 14.05.2018 12/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalgets uttalelse til særregnskap 2017 for Drangedal Everk KF:  

 

Kontrollutvalget har behandlet Drangedal Everk KF sitt årsregnskap for 2017. Telemark 

kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsberetning.  

 

Særregnskapet viser et overskudd på kr. 11 134 422. 

 

Kontrollutvalget baserer sin behandling på revisjonsberetningen. Kontrollutvalget viser til revisors 

vurdering av at særregnskapet i alt det vesentlige gir en dekkende fremstilling av resultatet for 

regnskapsåret som ble avsluttet per 31.12.2017 og at det er avgitt i samsvar med lov og forskrifter.  

 

Kontrollutvalget anbefaler at regnskapet for Drangedal Everk KF godkjennes som en del av Drangedal 

kommunes regnskap for 2017.  

 

Uttalelsen oversendes kommunestyret. 
 

Møtebehandling 
Daglig leder Jan Gunnar Thors ga utvalget en orientering om Drangedal Everk KFs årsregnskap 2017, 

og svarte på spørsmål fra utvalgsmedlemmene.    

 

Votering 
Enstemmig  

 

Vedtak  
Kontrollutvalgets uttalelse til særregnskap 2017 for Drangedal Everk KF:  

 

Kontrollutvalget har behandlet Drangedal Everk KF sitt årsregnskap for 2017. Telemark 

kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsberetning.  

 

Særregnskapet viser et overskudd på kr. 11 134 422. 

 

Kontrollutvalget baserer sin behandling på revisjonsberetningen. Kontrollutvalget viser til revisors 

vurdering av at særregnskapet i alt det vesentlige gir en dekkende fremstilling av resultatet for 

regnskapsåret som ble avsluttet per 31.12.2017 og at det er avgitt i samsvar med lov og forskrifter.  

 

Kontrollutvalget anbefaler at regnskapet for Drangedal Everk KF godkjennes som en del av Drangedal 

kommunes regnskap for 2017.  

 

Uttalelsen oversendes kommunestyret. 
 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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13/18 Årsregnskap og årsberetning 2017 for Drangedal kommune - 

kontrollutvalgets uttalelse 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drangedal kontrollutvalg 14.05.2018 13/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunestyret i Drangedal om kommunes årsregnskap 2017:  

 

Kontrollutvalget har behandlet Drangedal kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen. Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt 

revisjonsberetning samt rapport til kontrollutvalget vedrørende revisjonen av årsregnskapet.  

 

Årsregnskapet viser kr. 271 524 219 til fordeling drift. Netto driftsresultat er på kr. 13 683 295 og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 16 089 676. Investeringsregnskapet viser et resultat i balanse.  

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner tilfredsstiller 

brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsmeldingen omhandler.  

 

Kontrollutvalget viser til revisjonsberetningen der revisor mener at regnskapet er avlagt i samsvar med 

lover og forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.  

 

Kontrollutvalget anbefaler at Drangedal kommunes årsregnskap 2017 godkjennes.  

 

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

Revisors rapport til kontrollutvalget vedrørende årsregnskapet for 2017, datert 04.05.2018 er vedlagt. 

 

Møtebehandling 
Økonomisjef Jens Arnfinn Brødsjømoen orienterte utvalget om kommunens årsregnskap for 2017. 

Oppdragsrevisor Marianne Rogn la frem revisors rapport til kontrollutvalget.  

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunestyret i Drangedal om kommunes årsregnskap 2017:  
 

Kontrollutvalget har behandlet Drangedal kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen. Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt 

revisjonsberetning samt rapport til kontrollutvalget vedrørende revisjonen av årsregnskapet.  

 

Årsregnskapet viser kr. 271 524 219 til fordeling drift. Netto driftsresultat er på kr. 13 683 295 og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 16 089 676. Investeringsregnskapet viser et resultat i balanse.  

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner tilfredsstiller 

brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsmeldingen omhandler.  

 

Kontrollutvalget viser til revisjonsberetningen der revisor mener at regnskapet er avlagt i samsvar med 

lover og forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.  
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Kontrollutvalget anbefaler at Drangedal kommunes årsregnskap 2017 godkjennes.  

 

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

Revisors rapport til kontrollutvalget vedrørende årsregnskapet for 2017, datert 04.05.2018 er vedlagt. 

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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14/18 Oppfølging - Forvaltningsrevisjonsrapport av Barnevernstjenesten i 

Drangedal kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drangedal kontrollutvalg 14.05.2018 14/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

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

 

Møtebehandling 
Barnevernsleder i Vestmar barnevernstjeneste Sølvi Røksland og konsulent i barnevernet Gitte 

Hornum gav utvalget en orientering og svarte på spørsmål. 

 
Kontrollutvalget fikk utdelt virksomhetsplan, retningslinjer og samarbeidsavtaler i møtet.  

 
Forslag til vedtak: Kontrollutvalget er fornøyd med orienteringen fra Vestmar barneverntjeneste, og 

avslutter med dette oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen.  

 

Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  

 

Vedtak  
Kontrollutvalget er fornøyd med orienteringen fra Vestmar barneverntjeneste, og avslutter med dette 

oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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15/18 Oppfølging - Forvaltningsrevisjonsrapport om Pleie og omsorg - 

Drangedal kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drangedal kontrollutvalg 14.05.2018 15/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

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

 

 

Møtebehandling 
Kommunalsjef helse og velferd Hilde Molberg ga en tilbakemelding på kommunens oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten av pleie og omsorg.  

 

Forslag til vedtak: Tilbakemeldingen fra kommunalsjefen tas til orientering.  

 

Kontrollutvalget ber om at en skriftlig tilbakemelding på arbeidet med oppfølgingen legges frem i 

neste kontrollutvalgsmøte.    

 

Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  

 

Vedtak  
Tilbakemeldingen fra kommunalsjefen tas til orientering.  

 

Kontrollutvalget ber om at en skriftlig tilbakemelding på arbeidet med oppfølgingen legges frem i 

neste kontrollutvalgsmøte.    

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/18 Orientering - Kommunens oppfølging av tilsyn av 

legemiddelbehandling og -håndtering i Drangedal kommune. 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drangedal kontrollutvalg 14.05.2018 16/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
Kommunalsjef helse og velferd Hilde Molberg orienterte om kommunens tilsvar på tilsynsrapporten.  

 

Forslag til tillegg i vedtak: Kontrollutvalget ber om å få tilsendt tilbakemeldingen fra fylkesmannen.  

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Saken tas til orientering. 

 

Kontrollutvalget ber å få tilsendt tilbakemeldingen fra fylkesmannen.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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17/18 Orientering - oppdragsavtalen for støttekontakter 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drangedal kontrollutvalg 14.05.2018 17/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken tas til orientering.  

 

Møtebehandling 
Kommunalsjef Hilde Molberg ga utvalget en orientering om oppdragsavtalen for støttekontakter i 

kommunen.  

 
Utvalget fikk utdelt kommunens retningslinjer for støttekontakter.  

 

Votering 
Enstemmig 

 

Vedtak  
Saken tas til orientering.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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18/18 Eventuelt 14.05.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Drangedal kontrollutvalg 14.05.2018 18/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Sakene tas til orientering. 

 

 

Møtebehandlet 
1. Referatsaker 

- Temarks vårkonferanse 19. april – Kristiansand – betraktninger 

- Sak 37/18 i kommunestyret – søknad om fritak fra verv – varamedlem i kontrollutvalget 

 

2. Neste møte 03.09.2018, kl. 12.00 

- Oppfølging av eierskapskontroll 

- Orientering om økonomisk situasjon per. 1. kvartal 2018 

- Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 

- Overordna revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 

- Vurdering av revisors uavhengighet 

- Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Pleie og omsorg.  

- Eventuelt 

 

3. Eventuelt  

- Kontrollutvalget har mottatt henvendelse fra Bjørn Odden.  Denne saken har vært behandlet i      

kontrollutvalget tidligere og utvalget anser saken som ferdig behandlet. Viser til sak 31/16 og 

brev datert 21.11.16. Sekretariatet gir tilbakemelding på henvendelsen.  

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Sakene tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 17/07829-12 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Drangedal kontrollutvalg 03.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av eierskapskontroll - Føringer for eierskap og 

gjennomføring av eierstyring.  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av orientering fra rådmannen. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet saken i møte 21.11.2017 sak 27/17 og kommunestyret behandlet saken i møtet 

14.12.2017 sak 69/17. Følgende vedtak ble fattet i kommunestyret: 
 
Drangedal kommune bør: 

 utarbeide eierskapsmelding eller prinsipper for kommunens eierskap 

 etablere rutiner som kan sikre at relevant politisk organ får anledning til å behandle 

saker som gjelder kommunens eierinteresser i selskap, og 

 treffe tiltak for å sikre at habilitetsreglene blir ivaretatt. 

 

Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding innen utgangen 

av august 2018 på hvordan kommunen har fulgt opp anbefalingene. 

 

Saksopplysninger: 
Eierskapskontrollen har sett på følgende problemstilling:  

I hvilken grad legger Drangedal kommune til rette for god eierstyring? Sørger kommunen for at 

folkevalgte får opplæring i eierstyring, at eierrepresentasjon utøves i samsvar med gjeldende regler og 

vedtak, og at saker avklares med og rapporteres til kommunestyret i selskapsspørsmål? 

 

Funn i rapporten  

Revisjonen konkluderte i rapporten med at Drangedal kommune ikke i tilstrekkelig grad har lagt til rette 

for god eierstyring.  

 

Kommunen har ikke utarbeidet retningslinjer, føringer eller rutiner som ivaretar generelle anbefalinger for 

godt eierskap. Revisjonen har ikke sett at kommunen har rutiner eller praksis for å avklare eller rapportere 

om selskapsspørsmål til kommunestyret eller formannskap i forbindelse med 

generalforsamlinger/representantskapsmøter.  



19/18 Oppfølging av eierskapskontroll - Føringer for eierskap og gjennomføring av eierstyring.  - 17/07829-12 Oppfølging av eierskapskontroll - Føringer for eierskap og gjennomføring av eierstyring.  : Oppfølging av eierskapskontroll - Føringer for eierskap og gjennomføring av eierstyring.

 

  
2 

Drangedal kommune har gjennomført generell folkevalgtopplæring. Eierrepresentasjonen har vært i 

samsvar med lovverk, kommunestyrets vedtak og selskapsvedtekter, bortsett fra mulig inhabilitet i en 

generalforsamling.  

 

Enkelte innkallinger til representantskap i IKS har kommet for sent eller uten medfølgende saksliste. 

Revisjonen har også oppdaget tilfeller der saker som ikke stod på sakslista er behandlet av 

representantskapet, slik at kommunestyret i eierkommunen ikke har kunnet ta stilling til saken, og uten at 

det er dokumentert at vilkårene for å behandle saken var oppfylt. Revisjonen ser at det er særlig uheldig at 

spørsmål om låneopptak for er IKS er behandlet uten at det stod på sakslista. Det innebærer at 

eierkommunene blir ansvarlige for sin eierandel av lånet, uten at relevant organ i kommunen har fått 

anledning til å ta stilling til spørsmålet i forkant.  

 

Revisjonen hadde følgende anbefalinger:  

Drangedal kommune anbefales å  

 utarbeide eierskapsmelding eller prinsipper for kommunens eierskap,  

 etablere rutiner som kan sikre at relevant politisk organ får anledning til å behandle saker som 

gjelder kommunens eierinteresser i selskap, og  

 treffe tiltak for å sikre at habilitetsreglene blir ivaretatt.  

 

Rådmann Jørn Chr. S. Knudsen være til stede for å gi utvalget en orientering om oppfølgingen av 

rapporten, og svare på eventuelle spørsmål. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Det er en viktig oppgave for kontrollutvalget å se til at funn i revisjonsrapportene følges opp og bidrar til 

forbedringer og organisasjonsutvikling. Oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporter er lagt til 

kontrollutvalget. 

 

 

Vedlegg:  

- Eierskapsmelding 

- Oversikt – kommunale eierskap 
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DRANGEDAL KOMMUNE 

 

 

EIERSKAPSMELDING / PRINSIPPER FOR KOMMUNENS 

EIERSKAP 

 
 
Innledning 
Denne eierskapsmelding baserer seg på Forvaltningsrevisjon utført av Telemark Kommunerevisjon 
IKS høst 2017. 
 
Revisjonen konkluderer med at Drangedal kommune ikke i tilstrekkelig grad har lagt til rette for god 
eierstyring. 
 
På denne bakgrunn har Drangedal kommunestyre vedtatt å utarbeide eierskapsmelding, eller 
prinsipper for kommunens eierskap. 
 
Denne melding vil derfor hovedsakelig inneholde en beskrivelse av hvilke prinsipper og rutiner 
kommunen skal ha for å utøve, ivareta og kontrollere sitt eierskap, generelt gjeldende for alle 
samarbeid og selskap som Drangedal kommune til enhver tid måtte være tilsluttet eller inneha av 
eierskap. 
 
 
Generelt 
Ifølge revisjonsrapporten skal eierskapsmelding inneholde retningslinjer, føringer eller rutiner som 
ivaretar anbefalinger for godt eierskap. 
 
For øvrig vises det til forslag til ny Kommunelov (Prp.46 L 2017-2018) som sier at eiermeldingen skal 
ha følgende innhold: 

- Kommunens formål med sine eierinteresser 
- Kommunens prinsipper for eierstyring 
- Oversikt over de selskaper, kommunale foretak KF og andre virksomheter kommunen eier 

eller har eierinteresser i 
(Legges som vedlegg til denne eierskapsmelding)  
   

Det er i første rekke hensynet til tilstrekkelig rapportering og tilstrekkelig folkevalgt oppfølging som 
skal ivaretas gjennom prinsipper for kommunens eierskap.   
Eierskapsmelding skal ikke benyttes til detaljstyring av selskap eller interkommunale selskap.  Når 
kommunen velger å legge en del av sine verdier i et selskap, eller skille ut deler av sin 
virksomhet/tjenesteproduksjon, medfører det også overføring av styringsrett til virksomheten. 
Dersom kommunen ønsker å legge spesielle føringer på utøvelse av styring av virksomheten, gjøres 
dette ofte gjennom såkalt «eierstrategi» eller gjennom vedtekter/selskapsavtale. Eierstrategi må 
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således utarbeides spesifikt for det enkelte selskap eller virksomhet, og omtales ikke videre i denne 
sak/melding. 
 
Kommunen utøver sitt eierskap normalt gjennom generalforsamling, representantskap og eiermøter.  
Folkevalgt eierrepresentasjon utføres/velges i samsvar med lovverk, kommunestyrets vedtak og 
selskapsvedtekter.   
Drangedal kommune gjennomfører generell folkevalgtopplæring i begynnelsen av hver 
kommunestyreperiode.   
Folkevalgtopplæringen må inneholde større vektlegging av kommunalt eierskap, og målet er at 
Drangedal kommune skal være en ansvarsbevisst eier og utøve godt eierskap i tråd med lovkrav og 
sine egne prinsipper. 
 
Selskapsformer og alternative organisasjonsformer  
 
I all hovedsak er det organisasjonsformene interkommunalt selskap (IKS) og aksjeselskap (AS) som 
benyttes av kommunene (KS, 2015). I det følgende gjennomgås imidlertid flere av de mest relevante 
selskaps- og organisasjonsformene som er aktuelle ved organisering av tjenester i egne rettssubjekt. 
For øvrig er det vanlig å etablere/inngå bilaterale samarbeidsavtaler med èn eller flere kommuner 
direkte for bedre å løse enkelte spesifikke kommunale tjenester.  
 
Kommunalt foretak – KF (Kommuneloven kapittel 11)  
Etablering av et kommunalt foretak er hensiktsmessig i de tilfeller hvor det er ønskelig å gi 
virksomheten en noe mer selvstendig stilling for blant annet å kunne selge tjenester. Et kommunalt 
foretak er ikke en egen juridisk person, men en del av kommunen som rettssubjekt, og kommunen er 
således part i alle avtaler og hefter for foretakets forpliktelser (KS, 2015). Et kommunalt foretak kan 
derfor ikke eies sammen med andre kommuner. Et kommunalt foretak ledes av et styre som er 
direkte utpekt av kommunestyret, og har dermed ikke et eierorgan på lik linje som en virksomhet 
organisert etter selskapslovgivningen. Daglig leder står i linje under styret. Et kommunalt foretak er 
direkte underlagt kommunestyrets budsjettmyndighet.   
Kommunens administrasjonssjef har ikke instruksjons- eller omgjøringsmulighet overfor foretakets 
styre eller daglige leder, men administrasjonssjefen kan instruere daglig leder om å utsette 
iverksettelsen av et tiltak inntil saken er behandlet av kommunestyret.  
 
Interkommunalt samarbeid (Kommunelovens § 27)  
Etter kommunelovens § 27 (1992) står kommunene fritt til å samarbeide ved opprettelse av et eget 
styre til løsning av felles oppgaver. Kommunestyret gjør selv vedtak om opprettelse av et slikt styre, 
og kommunestyret kan selv gi myndighet til å treffe avgjørelser som angår virksomhetens drift og 
organisering. Styret kan også gis myndighet til å binde deltakerkommunene utad, men slik myndighet 
må vedtektsfestes. De samarbeidende kommunestyrene er samarbeidets øverste organ. Et § 
27samarbeid kan være et eget rettssubjekt, men kan også være en del av kommunen. Dersom 
samarbeidet skal være et eget rettssubjekt, bør dette fremkomme av vedtektene. § 27-samarbeid 
skal ha vedtekter og et styre.  
 
Administrativt vertskommunesamarbeid (Kommunelovens §§ 28a flg.)  
En kommune kan overlate utførelsen av lovpålagte oppgaver til en vertskommune dersom den 
aktuelle loven ikke er til hinder for det, jf. Kommunelovens § 28 a (1992). Et slikt samarbeid kan 
utøve forvaltningsmyndighet. Samarbeidet vedtas gjennom en inngått avtale, og vertskommunen 
kan binde samarbeidskommunen utad dersom dette er avtalefestet. Graden av myndighet 
vertskommunen har, fremkommer av den inngåtte samarbeidsavtalen, som kommunestyrene i de 
samarbeidende kommunene må vedta. Et vertskommunesamarbeid eies således ikke, men 
innebærer at myndighet delegeres fra en kommunen til en annen. Vertskommunesamarbeidet er en 
del av vertskommunen, og er ikke et eget rettssubjekt.   
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Interkommunalt selskap – IKS (Lov om interkommunale selskaper)  
Et interkommunalt selskap etableres i henhold til Lov om interkommunale selskap, og kan bare eies 
av kommuner, fylkeskommuner eller andre interkommunale selskap (KS, 2015), jf. lovens § 1 (Lov om 
interkommunale selskap, 1999). Deltakerne skal opprette en skriftlig selskapsavtale, og det er denne 
avtalen som danner grunnlaget for etableringen av selskapet, og rammene for den virksomheten 
selskapet skal drive. Hver av deltakerne har et ubegrenset ansvar for sin andel av selskapets samlede 
forpliktelser (Resch-Knudsen, 2007). Selskapets eierorgan og øverste myndighet er 
representantskapet, som også velger styret. Forvaltningen av selskapet ligger hos styret og daglig 
leder, og deltakerkommunene utøver eierstyring gjennom sine valgte medlemmer i 
representantskapet.  
Kommunens administrasjonssjef har ingen instruksjonsmyndighet, og kommunestyret har begrenset 
politisk kontroll over selskapet.  
 
Samvirkeforetak (Samvirkelova)  
Et samvirkeforetak har medlemmer, men ikke eiere, og er derfor ikke et selskap. Samvirkeforetaket 
styres av de som handler med foretaket og som dermed har direkte nytte av den virksomhet som 
drives. Samvirkeforetaket har ikke fritt omsettelige eierandeler og kan følgelig ikke kjøpes opp. 
Årsmøtet er samvirkets øverste organ. Lov om samvirkeforetak (Samvirkelova, 2007) regulerer denne 
formen for organisering (KS, 2015). Samvirkeforetak er lite brukt av kommuner.  
 
Aksjeselskap – AS (Aksjeloven)  
Et aksjeselskap kan etableres og eies av en kommune alene eller sammen med andre kommuner eller 
private rettssubjekter. I et aksjeselskap har eierne begrenset økonomisk risiko for selskapets 
økonomiske forpliktelser (KS, 2015), da det økonomiske ansvaret begrenser seg til den innskutte 
aksjekapitalen. Generalforsamlingen er selskapets øverste eierorgan, og generalforsamlingen velger 
styret og vedtar selskapets vedtekter. Et aksjeselskap ledes av styret og daglig leder, og styret har det 
overordnede ansvaret for at selskapet drives i samsvar med eiernes formål, og innenfor lovverkets 
rammer.   
Kommunens administrasjonssjef har ingen instruksjonsmyndighet, og kommunestyret har begrenset 
politisk kontroll over selskapet.  
 
Stiftelser (Stiftelsesloven)  
En stiftelse er en formuesverdi som stifterne har avsatt for å fremme et nærmere fastsatt formål. 
Stiftelsen er et selvstendig rettssubjekt, og som stifter av en stiftelse kan kommunen hverken utøve 
styring over stiftelsens virksomhet eller gjøre krav på andel i stiftelsens overskudd (ta utbytte) (KS, 
2015). En stiftelse har ikke eiere, den er selveid (Resch-Knudsen, 2007, side 27), og opprettelse av en 
stiftelse kan derfor være hensiktsmessig dersom det er ønskelig å gjøre virksomheten helt uavhengig 
av kommunen. Man må imidlertid være oppmerksom på at en stiftelse er irreversibel, og at 
kommunen ikke kan dra direkte nytte av kapitalen i en stiftelse. 
 
 

Følgende prinsipper skal gjelde for kommunens eierskap i 
Drangedal kommune: 
 
Før et selskap/interkommunalt selskap e.l. blir dannet skal det analyseres nøye hva eier ønsker å 
oppnå ved å opprette eller være deleier i et selskap fremfor en tradisjonell kommunal 
etatsorganisering. 
Hovedbegrunnelsen bør være at man ønsker å oppnå noe mer, eller få tilgang til noe nytt som man 
ikke oppnår innenfor egen drift- og forvaltning.  Det kan eksempelvis være muligheter for mer 
forretningsmessig drift eller utfordrende konkurranseforhold, ønske om mer kostnadseffektiv 
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tjenesteproduksjon og oppgaveløsning, endringer i rammebetingelser og/eller lovverk, og rene 
kommunalpolitiske hensyn. 
 
Formål 
Formålet med eierskapsmeldingen er å legge grunnlag for at Drangedal kommune skal opptre aktivt 
og forutsigbart som eier, og føre en bevisst og åpen eierskapspolitikk.   
Gjennom eierskapsmeldingen bestemmer kommunestyret overordnede politiske føringer for 
eierskapsutøvelse av all virksomhet kommunen eier helt eller delvis som er organisert utenfor den 
ordinære administrasjonen som selvstendige rettssubjekter, f.eks. IS, IKS og AS eller kommunale 
foretak (KF).  
Det er et mål å gjøre eierskapsmeldingen så kortfattet som mulig, samtidig som den skal være 
opplysende, og gi mest mulig informasjon om kommunens eierskapsutøvelse.   
Rolleforståelse og ansvar mellom kommunestyret, eierorgan, de enkelte styrer og styremedlemmer 
og administrasjon skal være tydeliggjort.    
Eierskapsmeldingen skal bidra til å gi de folkevalgte kompetanse på de juridiske, politiske og 
økonomiske styringsmulighetene som ligger i de ulike organisasjonsformene, samt gi en oversikt over 
kommunens eierskap. Den skal bidra til mer åpenhet overfor omverden i forhold til den samlede 
kommunale virksomhet. 
 
Roller 
Innenfor en ordinær kommunal organisering ivaretas de ulike elementene i styringen i sin helhet av 
kommunestyret og øvrige politiske organer. 
   
 Ved en organisering utenfor administrasjonen involveres flere aktører med ulike roller:  

-  Eier  
-  Styret  
-  Daglig leder  
-  Administrasjonen   
-  Kontrollutvalget   

 
Hver av disse har roller å fylle i forhold til styringen av virksomheten. For hver aktør må ansvar, 
myndighet og forhold til andre aktører defineres klart. 
 
 
 
Eier 
Kommunens eierrolle utøves ved behandling av saker i kommunestyret før endelig vedtak i formelle 
eierorgan (generalforsamling i AS og representantskap i IKS). Her møter og kommunens 
eierrepresentant(er) med fullmakt og stemmerett.  
Eierens ansvar er å sørge for at formålet med virksomheten ivaretas, og at verdiene som disponeres 
av virksomheten forvaltes i tråd med vedtektene. 
 
Styret 
Styret er underlagt eierorganet (kommunestyret, representantskapet i et IKS og generalforsamlingen 
i et AS).  Styrets myndighet begrenses av de rammer eierorganet har satt gjennom vedtekter, 
eierstrategi og enkeltvedtak i eierorganet. 
 
Daglig leder 
Daglig leders ansvar er hjemlet i kommuneloven § 71, lov om interkommunale selskaper § 14 og 
aksjeloven § 6-2 med nokså likelydende ordlyd.   
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Daglig leder har ansvar for den daglige ledelse og skal følge retningslinjer og pålegg fra styret. Som 
daglig ledelse regnes ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. 
Slike saker kan den daglige leder bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt daglig leder 
myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapets 
virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken. 
 
Kommunens administrasjon 
Kommunens administrasjon har ansvar for å utarbeide underlag for kommunestyrets utøvelse av 
eierrolle.   
Administrasjonen har ingen direkte styringsfunksjon i forhold til enheter utenfor administrasjonen. 
Daglig leder er direkte underlagt styret, og styret er underlagt eierorganet (generalforsamlingen, 
representantskapet eller kommunestyret). Administrasjonen har følgelig ingen muligheter for å 
instruere daglig leder eller styret. 
 
Kontrollutvalget 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. 
Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i 
samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske 
vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger (forvaltningsrevisjon).   
 
Gjennom bestemmelsene om selskapskontroll i kommuneloven § 80 har kontrollutvalget også, i IKS 
eller AS der kommunen alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle 
aksjer (inkl. deres datterselskaper), rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres 
kontroll. Kontrollutvalget og kommunens revisor kan etter egen vurdering selv foreta undersøkelser i 
selskapet.   
Kontrollutvalget og kommunens revisor skal varsles og har rett til å være tilstede på 
generalforsamling i et AS eller representantskap i et IKS.    
  
I tillegg til tradisjonelle kontrolloppgaver skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med 
forvaltningen av kommunens eierinteresser. I dette ligger en vurdering om hvorvidt eierinteressene 
utøves i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Denne forvaltningskontrollen bør 
utnyttes til å sikre at kommunens eierinteresse er langsiktig og helhetlig i henhold til kommunens 
totale tjenesteproduksjon. Kontrollutvalget har ingen rolle i forhold til stiftelser. Kontrollen med 
stiftelser utøves av stiftelsestilsynet.  
Nærmere regler om kontrollutvalgets arbeid fremgår av kommuneloven § 77 jf. forskrift om 
kontrollutvalg i kommune og fylkeskommuner (F15.06.2004 nr 905).      
     
 
Grunnlag for godt offentlig eierskap 
Det skal være åpne forhold rundt kommunen sitt eierskap: 
 

 Offentlighet i kraft av offentlighetsloven skal være et prinsipp 
 

 Det skal være åpne forhold knyttet til valg av styremedlemmer og representanter til  
generalforsamling og representantskap.   

 

 Trygg og sikker habilitetsvurdering ved utvelgelse av representanter til generalforsamling og 
representantskap.  Her har kommunal valgnemd spesielt ansvar for å vurdere habilitet ved 
forslag til kommunestyret.  Det presiseres at kommunens valgnemd har oppgaver knyttet til 
valg av eierrepresentanter, og ikke til valg av styremedlemmer.  I selskap med flere eiere bør 
selskapene ha sine egne valgnemd. 
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 Det skal være åpne forhold rundt godtgjøring knyttet til eirskapsrepresentasjon 
 

 Det er krav til registrering i «styrevervregisteret» 
 
 
 
Eier/kommunen skal fremme sine interesser gjennom generalforsamling og representantskap. 
 

 Det skal foreligge «eieravtale/selskapsavtale» som viser forholdet mellom eiere, og hvilken 
tjenesteportefølje selskapet skal ha.  Eventuelt behov for administrative støttetjenester fra 
eierkommunen(e) må komme frem i selskapsavtalen. 
 

 Kommunen skal sette mål for selskapene.  Målene kan være av forretningsmessig og/eller 
samfunnsmessig karakter.  Målformuleringene kan også omfatte effektiviseringsmål. 

 

 Kapitalstrukturen skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon. 
 

 Det skal tilstrebes å benytte valgkomitè som grunnlag for styreutnevnelser i selskapene.  
Styrets sammensetning skal kjennetegnes av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra 
selskapets behov, egenart og formål.  Styrets arbeid skal evalueres jevnlig. 
Reglene om kjønnsrepresentasjon skal følges. 

Det bør åpnes for både politisk og administrativ representasjon ved styreutnevnelser fra 

eierkommunen(e).  

 Styrets godtgjøring skal være på moderat nivå, men fremstå som rimelig ut fra styrets ansvar, 
kompetanse, tidsbruk og arbeidets kompleksistet.  Daglig leders lønnsnivå i selskap der 
kommunen er betydelig eier skal ligge på et konkurransedyktig nivå, men ikke være 
lønnsledende. 
 

 Valgte representanter skal ivareta kommunen sin interesse gjennom å delta aktivt i 
selskapets eierorgan. 

 

 Innkallinger fra selskapets ledelse til kommunens eierrepresentanter skal være skriftlig med 
konkret saksliste og tidsfrister i henhold til aktuelle lover og vedtekter.   
Den enkelte eierrepresentant har et selvstendig ansvar for kontroll og oppfølging av dette. 
Tilsvarende gjelder for kontroll og kvalitetssjekk av protokoll etter møtet. 
 

 Mulighet for eierrepresentanter til å ta opp saker som ikke står på utsendt saksliste, er kun 
mulig dersom vilkårene for å behandle sakene er oppfylt, jfr. aktuelle lov og vedtekter (f.eks. 
lov om interkommunale selskaper) 

 

 Før møte i eierorganet skal de valgte politiske representantene ved behov kunne få politiske 
avklaringer.  Dette gjelder fortrinnsvis i saker av uvanlig art eller spesielt stor betydning.  
Dette skal skje i formannskapet, eventuelt at formannskapet ønsker å bringe det videre til 
kommunestyret.  Ordfører og rådmann avgjør fortløpende i samråd hvilke saker dette vil 
være aktuelt. 

 

 Eierrepresentanten(e) opptrer på vegne av kommunestyret og kan instrueres av 
formannskap/kommunestyre i alle saker.  (Eventuelt utarbeidet «eierstrategi» kan legges til 
grunn som føringer i slike tilfeller) 
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 Selskapene skal være bevisst sitt samfunnsansvar, og Drangedal kommune legger særlig vekt 
på arbeid mot mislighold og korrupsjon, rett og effektive anskaffelser, høy standard på 
arbeid med helse, miljø og sikkerhet, likestilling, mangfold og samfunnstrygghet. 
Selskapenes arbeid med klima- og miljøspørsmål må skje systematisk og dekke hele 
verdikjeden i virksomheten.  Mål, gjennomføring og evaluering av klima og miljøarbeidet må 
være klart angitt i selskapenes strategier. 
Drangedal kommunes «Personalhåndbok» anviser og beskriver en rekke forhold knyttet til 
kommunens arbeidsgiverpolitikk.  Kommunen forventer at selskapene har en aktiv og god 
arbeidsgiverpolitikk som tar opp i seg hovedelementene fra eierkommunen.  

 

 Drangedal kommune sine etiske retningslinjer skal ligge til grunn for den virksomhet som 
drives der kommunen har eierinteresser.  Det enkelte selskap bør ha egne etiske 
retningslinjer som tar opp i seg eiernes etiske retningslinjer. 
 

 Eierne i selskapet skal likebehandles. 
 

 Uformelle eiermøter 
Eierne har noen ganger behov for mer uformelle diskusjoner, informasjonsutveksling o.l., 
uten å fatte formelle vedtak.  Slike diskusjoner kan gjennomføres i form av eiermøte.  Ved 
gjennomføring av slike møter bør det klargjøres at møtet bare er en arena for å diskutere 
strategiske valg, uten forpliktende beslutninger.  Eventuelle styrings- og strategivalg gjøres 
gjennom vedtektene, selskapsstrategien eller vedtak i eierorganet. 

 
 
 
Informasjon/rapportering i politiske organ: 
 

 Kommunens formelle eierorgan er kommunestyret.  Kommunestyret har et tilsyns- og 
kontrollansvar for kommunens eierskap, og vedtar eiermelding for alle de kommunale 
eierskap. 
 

 Årsmelding, regnskap og revisjonsberetning skal legges frem for kommunestyret.  
Kommunestyret går i starten av ny kommunestyreperiode igjennom de selskap som 
kommunen ønsker selskapskontroll for. 

 
 

 Innkalling og protokoll fra generalforsamling og representantskap skal fortløpende behandles 
som referatsak i formannskapet. 

 

 Kommunen sine representanter i generalforsamling og representantskap, samt 
formannskapet, skal gjøre seg godt kjent med de ulike selskapsavtaler i kommunen. 
 

 Ved hver Folkevalgtopplæring i ny valgperiode skal det legges inn særskilt opplæring i 
kommunalt eierskap.  Sikre gode og riktige habilitetsvurderinger skal være en del av 
opplæringen, jfr. Kommunelovens §40 og Forvaltningslovens §6.   
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Avslutning - eierskapsprinsipper 
Det er på den ene siden interne prinsipper og rutiner, og på den andre siden holdninger og interesse 
blant de valgte representanter som er avgjørende for hvor godt kommunen utøver sitt eierskap i 
ulike selskap.  For kommunen er det uansett viktig at tjeneste kvalitet og økonomi er sentrale verdier 
i løpende vurdering av nytteeffekten av å skille ut oppgaver i et selskap.  Hvor godt kommunen i 
praksis utøver sitt eierskap kan ha innvirkning på hvor godt selskapet drives og leverer sine tjenester.  
Viktigheten av å ha bevisst og ansvarlig eierskap er ikke like lett å regulere i prosedyrer og rutiner for 
god eierstyring, men kombinasjonen mellom systemisk tilrettelegging og individuell og kollektiv 
motivasjon i eierskap kan være sunn intensjon for stadig å forbedre vårt eierskapsansvar. 
 
Etterlevelse av prinsippene til eierstyring i denne sak betinger ideelt sett tilsvarende prinsipielle 
innhold i vedtekter og /eller vedtak i det enkelte selskapets eierorgan.  Drangedal kommunes 
innflytelse på gjennomføring av eierstyringsprinsippene i det enkelte selskap vil derfor avhenge av 
kommunens eierandel og faktisk mulighet for gjennomslag i eierorganet i det enkelte selskap. 
   
 
Oversikt over kommunale foretak, selskaper og interkommunale samarbeid for Drangedal 
kommune: 
Av praktiske hensyn legges denne oversikten som vedlegg til selve Eierskapsmeldingen. 
Kommunens eierskap, medeierskap i ulike selskaper kan være i bevegelse, og det vil derfor være 
lettere å behandle denne oversikten som et «levende» dokument der kommunens medvirkning og 
eiersits løpende kan endres og oppdateres uten formell behandling av selve «eierskapsmeldingen». 
Uansett vil naturligvis endringer i kommunale eier- og medeierskap måtte enkeltvis behandles av 
kommunestyret, som igjen vil være gjenstand for oppdatering av oversikten. 
Vedlagte oversikt vil senere bli komplettert med «formål» og «eierandel» for de ulike selskapene. 
 
 
Drangedal, august 2018 
Rådmann  
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Oversikt over kommunale foretak, selskaper og interkommunale samarbeid 
for Drangedal kommune: 
 
Denne eierskapsoversikt ligger som vedlegg til selve Eierskapsmeldingen. 
Kommunens eierskap, medeierskap i ulike selskaper kan være i bevegelse, og det vil derfor være 
lettere å behandle denne oversikten som et «levende» dokument der kommunens medvirkning og 
eiersits løpende kan endres og oppdateres uten formell behandling av selve «eierskapsmeldingen». 
Uansett vil naturligvis endringer i kommunale eier- og medeierskap måtte enkeltvis behandles av 
kommunestyret. 
 
 
 

Navn Selskapsform 

 
Drangedal E-verk KF 

 
Kommunalt foretak 

Drangedal Kraft KF Kommunalt foretak 

Drangedal Produkter AS Aksjeselskap 

Visit Telemark AS Aksjeselskap 

Telemark Kommunerevisjon IKS Interkommunalt selskap 

Agder og Telemark 
Kontrollutvalgssekretariat IKS 

Interkommunalt selskap 

IATA IKS Interkommunalt selskap 

Vekst i Grenland IKS Interkommunalt selskap 

IKA Kongsberg (interkommunalt arkiv) Interkommunalt selskap 

Grenlandssamarbeidet Samarbeid / avtale - Grenland 

Arbeidsgiverkontrollen i Grenland – AIG Samarbeid / avtale - Grenland 

Miljørettet Helsevern i Grenland Samarbeid / avtale - Grenland 

Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet 
GKI 

Samarbeid / avtale - Grenland 

Vestmar Barnevernstjeneste 
(Samarbeid med Kragerø) 

Samarbeid / avtale - Kragerø 

Samarbeid med Kragerø på jord, skog og 
vilt 

Samarbeid / avtale - Kragerø 

Krisesenteret i Telemark Samarbeid – Telemark/Skien 

Grenland Friluftsråd Samarbeid / avtale 

Vestmar Bedriftshelsetjeneste  Medlem i Stiftelse 

Drangedal Boligstiftelse Medlem i Stiftelse 

Mjelkåsen Boligstiftelse Medlem i Stiftelse 

Felles skatteoppkrever Samarbeid/avtale med Kragerø 

Felles legevakt Samarbeid/avtale med Kragerø 

Felles kommuneoverlege Samarbeid/avtale med Bamble og 
Kragerø 

Telemark Interkommunale Næringsfond Samarbeid/avtale 

Vest-Telemark Næringsbygg AS Samarbeid/avtale 

 

Drangedal, august 2018 
Rådmann 
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Arkivsak-dok. 17/04171-15 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Drangedal kontrollutvalg 03.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging - Forvaltningsrevisjonsrapport om Pleie og omsorg - 

Drangedal kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av orientering fra kommunalsjefen. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet saken i møte 04.09.2017 sak 18/17 og kommunestyret behandlet saken i møtet 

14.09.2017 sak 50/17. Følgende vedtak ble fattet i kommunestyret: 

 

Kommunestyret tar rapporten Pleie og omsorg til orientering og ber rådmannen følge opp revisjonens 

anbefaling: 

Utarbeide plan for pleie- og omsorgstjenestene 

Vurdere om pleie- og omsorgstjenestene er riktig dimensjonert 

Iverksette virksomme tiltak for å øke sykepleierandelen 

Vurdere mer systematisk arbeid med avvik 

Vurdere mer systematisk arbeid med etisk refleksjon i alle enheter 

 

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig tilbakemelding innen utgangen 

av februar 2018 om hvordan rapportens anbefalinger blir fulgt opp. 

 

I kontrollutvalgsmøtet 14.05.2018 fikk utvalget en muntlig orientering om kommunens oppfølging av 

rapporten fra kommunalsjef Hilde Molberg. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken:  

 

Tilbakemeldingen fra kommunalsjefen tas til orientering.  

 

Kontrollutvalget ber om å at en skriftlig tilbakemelding på arbeidet med oppfølgingen legges frem i neste 

kontrollutvalgsmøte. 

 

Saksopplysninger: 
Forvaltningsprosjektet vurderte følgende problemstillinger: 

I hvilken grad er det samsvar mellom ressurser og behov i pleie- og omsorgstjenestene i 

    Drangedal kommune? Herunder vurdering av 

o Økonomi 

o Organisering 
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o Kompetanse og antall årsverk 

I hvilken grad har kommunen tiltak for sikre god kvalitet i tjenestene? 

 

Funn i rapporten  

Problemstilling 1 – Om det er samsvar mellom ressurs til og behov for pleie- og omsorgstjenester  

Knytta til den første problemstillingen konkluderer rapporten med at kommunen ikke oppfyller kravet om 

å planlegge tjenestene. Kommunen bør ha et helhetlig og oppdatert plandokument om innbyggernes 

behov for pleie- og omsorgstjenester og hva kommunen kan gjøre for å dekke behovene.  

Pleie- og omsorgstjenestene fremstår generelt som sårbare både når det gjelder bemanning og 

kompetanse. Hjemmetjenestene fremstår som mest presset når det gjelder ressurser. Revisjonen stiller 

spørsmål ved om kommunen har styrket disse tjenestene i tilstrekkelig grad, og om kommunen er rustet til 

å møte et forventet økt behov for slike tjenester etter hvert som andelen eldre øker.  

 

Problemstilling 2 – Om kommunen har tiltak for å sikre god kvalitet i tjenestene  

Revisjonen mener at kommunen har tiltak for å sikre god kvalitet i tjenestene. De peker allikevel på at 

alle tiltakene ikke er like virksomme. Kommunens tiltak for å øke andelen med sykepleierkompetanse har 

ikke ført frem i alle enheter. Konsekvensen er at kompetansen er lavere enn ønskelig.  

Revisjonen mener kommunen bør ha fokus på etikk og etisk refleksjon for å utvikle kvalitet på tjenestene 

og sikre at brukernes behov blir godt ivaretatt.  

Kommunen har rutiner for å registrer avvik, men det er ulik kultur for å skrive avvik på enhetene. 

Revisjonen mener kommunen bør vurdere om avvik i stor nok grad brukes til å planlegge og forberede 

tjenestene. 

 

Revisjonen hadde følgende anbefalinger til kommunen:  

Revisjonen mener at kommunen bør:  

Utarbeide plan for pleie- og omsorgstjenestene  

Vurdere om pleie- og omsorgstjenestene er riktig dimensjonert  

Iverksette virksomme tiltak for å øke sykepleierandelen  

Vurdere mer systematisk arbeid med avvik  

Vurdere mer systematisk arbeid med etisk refleksjon i alle enheter  

 

I tillegg til den skriftlige tilbakemelding til kontrollutvalget vil Kommunalsjef helse og velferd Hilde 

Molberg være til stede for å gi en orientering og svare på spørsmål. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Det er en viktig oppgave for kontrollutvalget å se til at funn i revisjonsrapportene følges opp og bidrar til 

forbedringer og organisasjonsutvikling. Oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporter er lagt til 

kontrollutvalget. 

 

 

Vedlegg:  

- Skriftlig tilbakemelding på oppfølging av rapporten 
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Oppfølging av kommunestyrets vedtak ifm. forvaltningsrevisjon pleie og omsorg,
2017.

Orientering til kontrollutvalget 03.09.2018

Kommunestyret vedtok å følge opp revisjonens anbefaling med disse punktene:

1. Utarbeide plan for pleie-og omsorgstjenestene.
Kommunen iverksatte arbeidet i januar 2018, med bistand fra
Telemarksforskning. Planen er ferdig, og forberedes nå for politisk behandling.

2. Vurdere om pleie-og omsorgstjenestene er riktig dimensjonert.
Planen omtaler dette, også for planperioden som strekker seg til 2027.
Nødvendige tiltak for å følge opp stipulert økning i behovmå framgå av
saksbehandlingen som følger planen.
Sektoren har for øvrig hatt stort press på tjenester gjennom både vinter, vår og
sommer i 2018. Dette gjenspeiles også i regnskapet hittil i år. Sektoren har tatt
i bruk stengte senger, både på sjukeheimen og i Lauvåsen pga. store
pasientbehov. I tillegg har hjemmetjenesten, både i hjemmesykepleien og
bokollektivene, benyttet mye ekstrahjelp for å avhjelpe store behov også her.
Normalt har kommunen ikke problemer med å ta imot utskrivningsklare
pasienter fra sykehuset, men i denne perioden har vi også hatt flere
overliggerdøgn, enn det vi er vant til. Det som er styrken hos oss, er at vi
bruker mulighetene for å avhjelpe behov veldig fleksibelt. Til tross for det, har
det nå vært en lang periode der vår kapasitet har vært sprengt på nesten alle
områder. Dette vil variere, og kommunalsjef er av den oppfatning at det siste
halve året, ikke representerer en varig trend, men vil stabilisere seg igjen.

3. Iverksette virksomme tiltak for å øke sykepleierandelen.
Det er særlig hjemmesykepleien som har en alt for lav andel av sykepleiere. Dette har
vært av en slik karakter, at det i perioder er kritisk å oppfylle forsvarlighetskravet.
I budsjettsamling med formannskapet i juni 2018, fikk rådmannen fullmakt til å
rekruttere inntil 200 % sykepleiere til hjemmesykepleien, samt at allerede ansatte
sykepleiere i tjenesten fikk anledning til utvidelse av sine stillinger til ønsket størrelse.
Dette har resultert i en økning med sykepleierressurser med 270 % stillinger. Det er
ikke lagt til grunn noen særlig økning i grunnbemanningen, så tiltaket er iverksatt med
tanke på å sikre forsvarlig og mer robust drift. Det vil si at økningen i all hovedsak går
til å dekke opp fravær. Dette kombineres med iverksettelse av års turnus, som gir oss
muligheter for å dekke opp feriefravær spesielt, mye bedre med egne ressurser.
Arbeidet med års turnus er en omfattende og komplisert prosess, der sektor har sikret
kompetanseheving hos en ansatt, som bistår i arbeidet. Vi har et mål om å iverksette
års turnusen fra og med 1. desember 2018, da vil også de to nyrekrutterte
sykepleierne tiltre sine stillinger.
På sykehjemmet er det i perioden omgjort to fagarbeiderstillinger til
sykepleierstillinger, som det er rekruttert til.
I Lauvåsen er det i perioden omgjort til sammen 0,9 årsverk (deler av to stillinger) fra
fagarbeiderstillinger til høgskole. Disse er også besatt.
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4. Vurdere mer systematisk arbeid med avvik. 
Vedtatt ny prosedyre for avvikshåndtering i AMU 18.04.2018. Dette er en prosedyre som 
gjelder HMS-avvik, men vil også ha betydning for tjenesteavvik. Tjenesteavvik og HMS-avvik 
vil i mange tilfeller også være sammenfallende. Det er også lagt inn at alle «røde» avvik går 
som automatisk varsel til kommunalsjef. Dette for å gi en rask informasjon til øverste leder om 
kritiske risikoforhold. Det er også i prosedyren sikret mer omfattende/tydelige oppgaver for 
hvordan leder skal respondere og følge opp avvik. 
 

5. Vurdere mer systematisk arbeid med etisk refleksjon i alle enheter. 
To ledere fra helse og velferd, deltok i et seminar vedr. etikkråd i kommunene i regi av KS, for 
om mulig å ta med tips og ideer «hjem». Vi opplevde at vi, som liten kommune, var i feil 
målgruppe for seminaret. For å utvikle mer systematikk i arbeidet, er det satt opp etisk 
refleksjon, som tema under ledersamling vi i helse og velferd, skal ha, nå 29. og 30. august. 
Dette vil være i regi av leder ved sjukeheimen, og vi skal i fellesskap øve oss på den 
modellen som brukes der. Og forhåpentligvis til etterfølgelse i de andre avdelingene i 
etterkant. Det blir et tema hvordan hver enkelt tenker at de kan gjennomføre noe lignende i 
egne avdelinger i fortsettelsen. 
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Arkivsak-dok. 18/08117-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Drangedal kontrollutvalg 03.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Regnskap 1. halvår 2018 for Drangedal kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandler kun årsregnskapet, men som i et ledd for å sikre egenkontrollen knytte til at 

kommunenes økonomiske forvaltning skjer i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak mv. 

(kommuneloven §77 punkt 7). Det vil derfor være naturlig at kontrollutvalget holder seg oppdatert om 

den økonomiske situasjonen og utfordringer gjennom året. 

 

Saksopplysninger: 
Det er fastsatt av kommunestyret i Drangedal kommune at rådmannen skal levere halvårsregnskap i stedet 

for tertialrapporter. Dette henger sammen med at kommunen leverer løpende informasjon gjennom 

systemet for Balansert Målstyring (BMS) på Ipad til hele kommunestyret. Gjennom BMS kan 

kommunestyret følge med på utvikling både for økonomi og sykefravær løpende fra måned til måned. 

I tillegg til økonomisk og finansiell rapportering pr. halvår, skal det legges frem kvartalsrapport for 1. 

kvartal i budsjettåret til kommunestyret. 

 

Rådmannen legger frem halvårsrapporten for formannskapet 28.08. Saksfremlegget for formannskapet 

legges som vedlegg til orientering i denne saken. Saksfremlegget fra kvartalsrapport fra 1. kvartal ligger 

også vedlagt.  

 

Økonomisjef Jens Arnfinn Brødsjømoen er invitert for å orientere om halvårsregnskapet i 

kontrollutvalget. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Regnskap 1. halvår 2018 for Drangedal kommune 
o Sektor 099, 100, 101, 102, 200, 300 og 400 1. halvår 2018 
o Drangedal kommunes gjeldsportefølge juni 2018 
o Investering pr. halvårsregnskap 2018  

- 1. kvartal 2018 – rapportering for Drangedal kommune  
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Drangedal kommune 
Økonomi 

 

Dokumentnr.: 18/02086-1  side 1 av 8 
 

Arkivsak-dok. 18/02086-1 
Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen 
  
Saksgang Møtedato 
Formannskapet   28.08.2018 
Kommunestyret            

 
 
   

Regnskap 1. halvår 2018 Drangedal kommune 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar halvårsrapporteringen til etterretning 
2. Kommunestyret gjør følgende endringer i driftsbudsjettet for 2018: 

Gjelder: Kontering: Beløp i kroner: Merknad: 

Brøyting  Konto 1940 Ansvar 
1531 Funksjon 880 

-1 300 000,- Fra disposisjonsfond 

Snømåking Konto 1940 Ansvar 
1414 Funksjon 880 

-200 000,- Fra disposisjonsfond 

Brøyting Konto 1249 Ansvar 
1531 Funksjon 332 

1 300 000,- Vinteren 2018 

Snømåking Konto 1249 Ansvar 
1414 Funksjon 190 

200 000,- Vinteren 2018 

Statstilskudd 
flyktninger 

Konto 1810 Ansvar 
1645 Funksjon 850 

-2 581 000,- 10 nye som blir 
bosatt i Drangedal 
samt 3 familie-
gjenforening 

Flyktninger – 
trekkpliktig stønad 

Konto 1089 Ansvar 
1345 Funksjon 275 

100 000,- 10 nye som blir 
bosatt i Drangedal 

Flyktninger – husleie 
m.m. 

Konto 1190 Ansvar 
1345 Funksjon 242 

325 000,- 10 nye som blir 
bosatt i Drangedal 

Legekontoret Konto 1370 Ansvar 
13311 Funksjon 241 

200 000,- Kjøp av tjenester 

Legevakt Konto 1354 Ansvar 
13312 Funksjon 241 

200 000,- Økt kostnad fra 
Kragerø 

Bidragsposten hos 
NAV 

Konto 1474 Ansvar 
1340 Funksjon 281 

800 000,- Stort overforbruk i 
forhold til budsjett. 
Spart på noen andre 
poster. 

Barnevern Konto 1350 Ansvar 
1351 Funksjon 
244/251/252 

1 200 000,- Budsjettet bygde på 
grunnlag av unaturlig 
lavt kostnadsnivå i 
2016. Nye behov 
påløper høsten 2018.  

Kollektivet Lauvåsen Konto 1061 Ansvar 
13771 Funksjon 
253/254 

700 000,- Må ses i 
sammenheng med 
rammer for ansvar 
13772 

Kommunalt kjøkken 
- matinnkjøp 

Konto 1115 Ansvar 
13781 Funksjon 
253/254 

100 000,-  Omlegging av 
tidspunkt for middag 
har gitt noe økt 
innkjøp 
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Kommunalt kjøkken 
– ekstra 
lønnsforbruk 

Konto 1061 Ansvar 
13781 Funksjon 
253/254 

100 000,- Utgifter til bevegelige 
helligdager har slått 
ut ekstra dyrt 1. 
halvår 2018  

Heimesjukepleien Konto 1061 Ansvar 
13775 Funksjon 254 

200 000,- Ekstrabehov innenfor 
ansvaret 

Økt avdrag på gjeld Konto 1510 Ansvar 
1672 Funksjon 870 

350 000,- P.g.a. økte 
avskrivninger 

Drift VA Gautefall Konto 1239 Ansvar 
1565 Funksjon 350 
Konto 1239 Ansvar 
1566 Funksjon 353 
Konto 1239 Ansvar 
1562 Funksjon 340 
Konto 1239 Ansvar 
1563 Funksjon 345 

216 000,- 
 

156 000,- 
 

198 000,- 
 

30 000,- 

Gjelder fakturering 
fra Nissedal 
fratrukket det 
Drangedal fakturerer 
andre veien 

Brannvern - 
mannskapsbruk 

Konto 1061 Ansvar 
1569 Funksjon 339 

700 000,- Ekstraordinær økning 
av rammer 

Brannvern – øvrige 
kostnader 

Konto 1120 Ansvar 
1569 Funksjon 339 

300 000,- Ekstraordinær økning 
av rammer 

Søknad om ekstra 
skjønnsmidler 

Konto 1800 Ansvar 
1569 Funksjon 840 

-1 000 000,-  Det legges inn 
søknad til 
Fylkesmannen 

Tilbakeført 
rammereduksjon 
sektor 200 

Konto 1061 Ansvar 
16997 Funksjon 201 

750 000,- Opprinnelig kalt 
Vakanser, omdisp. 
m.m. 

Tilbakeført ramme 
reduksjon sektor 300 

Konto 1061 Ansvar 
13997 Funksjon 254 

750 000,- Opprinnelig kalt 
Lønn, omdisp. m.m. 

Tilbakeført ramme 
reduksjon sektor 400 

Konto 1061 Ansvar 
15997 

250 000,- Opprinnelig kalt 
Lønn, omdisp. m.m. 

Statstilskudd 
Frivilligsentral 

Konto 1800 Ansvar 
1641 Funksjon 840 

-404 000,- Opprinnelig budsjett 
er dekt opp fra fond 

Økt lærerinnsats og 
norm lærertetthet 

Konto 1810 Ansvar 
12215 Funksjon 840 
Konto 1810 Ansvar 
12231 Funksjon 840 
Konto 1810 Ansvar 
12201 Funksjon  

-612 000,- 
 

-104 000,- 
 

-150 000,- 

Tilskudd lærertetthet 

Økte utgifter skole Konto 1061 Ansvar 
12215 Funksjon 202 
Konto 1061 Ansvar 
12231 Funksjon 202 
Konto 1061 Ansvar 
12201 Funksjon 202 

612 000,- 
 

104 000,- 
 

150 000,- 

Økt lærerbehov 

Overskudd KLP i 
2017 

Konto Ansvar 1671 
Funksjon 870 

-1 087 000,- Tilført premiefond 
utover vårt budsjett 

Forventet økning i 
inntektsutjevning/ 
skatter  

Konto 1800 Ansvar 
1641 Funksjon 840 

-2 553 000,- Anslag for mulig 
inntektsutjevning i 
desember 

Sum  0,-  

3. Kommunestyret gjør følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2018: 

Nytt utstyr brannvesen Prosjektnr. 1001448 500 000,- Pumper, ATV, 
slanger og koblinger 

Søknad om ekstra 
skjønnsmidler 

Prosjektnr. 1009999 -500 000,- Det legges inn 
søknad til 
Fylkesmannen 

Konkurransegjennom-
føringsverktøy 

Prosjektnr. 1001048 380 000,- KGV-verktøy samt 
følgekostnader 
lisenser på server 

Multikanal, Prosjektnr. 1001048 200 000,- Nye moduler i 
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oppgaveapp m.m. Agresso  

Nødstrømsaggregat 
kommunehuset 

Prosjektnr. 1001496 300 000,- Forseres fra 2020 

Smibekkhavna 
friluftsområde 

Prosjektnr. 1001455 270 000,- Egenandel 
langtidsleie 

Asfaltering av 
parkering Toke Brygge 

Prosjektnr. 1001455 240 000,- Egenandel 

GS-vei Neslandsvatn Prosjektnr. 1001474 490 000,- Egenandel fase 2 

Gautefall Biathlon – 
sikkerhetsvegg 

Prosjektnr. 1001505 150 000,- Varig verdi, 
avskrives over tid i 
stedet for å belaste 
driften 

Avkjøring Gautefall 
Biathlon  

Prosjektnr. 1001476 1 120 000,- Ferdigstillelse av 
påbegynt prosjekt i 
2017 

Slangetårn og 
brannstasjon 

Prosjektnr. 1001443 -3 300 000,- Blir utsatt til senere. 
Må avstemmes med 
brannsamarbeidet. 

Bekledning/ombygging 
brann brannvesenet 

Prosjektnr. 1001501 -500 000,- Ombygging blir 
utsatt.  

Delsum  -650 000,-  

VA Gautefall  Prosjektnr. 1001401 650 000,- Siste del av 
fellesprosjekt med 
Nissedal vil 
påbegynnes høsten 
2018 (fra hotellet til 
gammelt 
renseanlegg).  

Sum  0,-  

 
4. I punkt 3 Eieruttak fra Drangedal Everk KF, jfr. side 20 i budsjettet for 2018, endres teksten 

til følgende: 
a. Drangedal kommune skal ha eieruttak på 50 % av resultat etter skatt. Det 

resterende settes av til egenkapital i Drangedal Everk KF 
b. Den nye modellen får virkning for etterskudds eieruttak på bakgrunn av regnskap i 

Drangedal Everk KF for 2018.  
 
Vedlegg:  

1. Finansrapport for 1. halvår 
2. Avviksrapporter for sektor 099, 100, 101, 102, 200, 300 og 400 
3. Investeringsoversikt 1. halvår 2018 

 
Referanser i saken 

 BMS-rapporter som er tilgjengeliggjort for kommunestyret på Ipad 

 Årsbudsjett 2018 for Drangedal kommune med enkelte revideringer gjort av kommunestyret 
hittil i år 

 Revidert nasjonalbudsjett 2018  
 
Bakgrunn 
Kommunestyret får en fyldig rapport slik som varslet av rådmannen i budsjettsaken for 2018. I 
tillegg er det levert en kortfattet status pr. 1. kvartal i år til kommunestyrets møte i juni. 
 
Folketallsutvikling 

 1.7.2018 1.4.2018 1.1.2018 1.1.2017 1.1.206 1.1.2015 

Innbyggertall ……* 4086 4105 4148 4136 4111 
* Innbyggertall forventes offentliggjort før kommunestyret behandler saken. Dette innbyggertallet ligger til 
grunn for utgiftsutjevningen i rammeoverføringer for budsjett 2019. 

 
Budsjettforbruk 
Inntekter og kostnader for januar-juni spesifisert på sektornivå: 
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Alle tall i hele millioner kr. 

Sektor Regnskap  
1. halvår 

Budsjett  
1. halvår 

Avvik Kommentarer 

100 Rådmann 
med stab 

10,8 11,4 0,6 Mindreforbruk 

101 Politikk 2,0 2,0 0,0 Mindreforbruk 

102 Fellesutgifter 7,3 7,3 0,0 Mindreforbruk 

200 Kunnskap, 
mangfold og 
kultur 

44,7 47,4 2,7 Mindreforbruk 

300 Helse og 
velferd 

64,8 61,3 -3,5 Merforbruk 

400 Plan, 
eiendom og 
kommunalteknikk 

5,7 3,2 -2,6 Merforbruk 

Sum forbruk 135,3 132,6 -2,8 Merforbruk 

099 Finansiering -122,4 -122,1 0,3 Merinntekt 

Total DK 12,9 10,5 -2,5 Merforbruk 

 
 
Rapportering av likviditet 
Alle tall i hele millioner kr. 
 

Tidspunkt 30.6.18 31.12.17 31.12.16 31.12.15 

Likviditet 106,9 94,9 72,7 61,7 

Herav ubrukte 
lånemidler 

46,3*** 3,7 15,2 2,4 

Nominelle renter 
innskuddsmidler 

1,83 % 1,65 % 1,98 % 1,96 % 

3 måneder 
NIBOR 

0,98 % 0,80 % 1,13 % 1,11 % 

Likviditeten er plassert i Drangedal Sparebank. 
*** Inkl. kr. 45 mill for Everket. 
 
Kommunens likviditet pr. 30.6.18 er så vidt innenfor finansreglementets krav med tanke på 
plassering i en enkelt institusjon. 
 
Gjennomsnittsrenten på lånegjeld var ved utgangen av juni 2018 1,69 % (1,64 % på samme tid i 
2017). Og dette er det nye snittet etter at vi i juni måned tok opp lån på kr. 75 mill. med 10års 
fastrente i forbindelse med lånebehov for Everket. 
 
Rådmannen vurderer renterisikoen for plassering av ledig likviditet til å være minimal.  Men siden 
vi nå konstaterer at vi har overskuddslikviditet, vil rådmannen komme tilbake til alternativ 
aktivaplassering i forbindelse med revisjon av finansreglementet i løpet av høsten. 
 
Det vises for øvrig til finansrapporteringen for 2017 og til vedlagt gjeldsrapportering som omhandler 
bl.a. porteføljens rentebindingstid og renterisiko samt kapitalbinding og refinansieringsrisiko. 
 
Utvikling i arbeidskapital (omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld) 

ÅR Arbeidskapital DK i mill. kr 

31.12.2015 20,7 

31.12.2016 50,1 

31.12.2017 54 

30.06.2018 80 
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Saldo på konsernkonto (kommunen og Drangedal Everk samlet) 

År Saldo konsernkonto  

 
inkl. Dr.dal Everk mill.kr 

  
2016.januar 37,6 

2016.juni 71,3 

2016.desember 74,5 

2017.juni 113,7 

2017.desember 104,9 

2018.juni 138,4 

 

 
 
 
 
Investeringer påløpt i 1. halvår 2018 
Alle tall i hele millioner kr. 

Påløpt pr. 30.06.18 Rev. budsjett for helår 2018 Kommentarer 

  4,1  39,4 Den største delen vil påløpe i 
2. halvår 

 
 
Rådmannens vurdering 
 
Siden vi opplever sviktende folketall får vi mindre rammeoverføringer fra Staten.  For 2018 
påvirker det kun inntektsutjevningen på grunnlag av folketallsreduksjonen fra 1.7 2017 til 
31.12.2017.  Denne var på -34 personer. Vi var nede i 4105 personer pr. 1.1.18. Folketallet pr. 
1.7.2018 ligger til grunn for rammetildelinger i statsbudsjettet for 2019.  Tallet forventes å foreligge 
før kommunestyret behandler halvårsregnskapet. 
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Rådmannen finner det nødvendig å foreslå en justering av prinsipper for økonomistyringen, jfr. side 
20 i vedtatt budsjett for 2018. I punkt 3 vedr. Everket foreslås bokstav a vedr. minimumsbeløp på 
kr. 3 mill., strøket. Vi står igjen med prinsippet om at overskudd etter skatt deles likt mellom 
kommunen og everket.  Denne justeringen er en videreføring av den erkjennelse som lå i 
kommunestyrets forutsetninger høsten 2017 knyttet til nytt kraftverk. Denne store investeringen 
legger press på Everkets regnskapsmessige inntjening spesielt de første årene. Prinsippet legger 
som før opp til etterskudds eieruttak av historisk resultat.  Dette betyr at man bruker beste estimat 
ved vedtak av kommunens budsjett og deretter justerer neste år i forhold til faktisk resultat året før. 
 
Hvis Everket velger å betale ned gjelden på kraftverksinvestering raskere enn avskrivningstiden, 
kan det gi press på likviditeten over tid. Men så lenge resultatene er positive og Everket selv 
beholder 50 % til oppbygging av ytterligere egenkapital, tåler man likevel å betale noe mer avdrag 
enn det man avskriver gjennom året.  Avskrivningene har ingen likviditetseffekt i motsetning til 
avdragene. 
Siden Everket har felles konsernkontosystem sammen med kommunen, er samlet likviditet svært 
god.  Man kan fritt trekke av kommunens egen likviditet i de perioder Everket måtte ha behov for 
det. 
 
Kommunen har blitt anmodet av IMDI om å ta imot 10 nye flyktninger i løpet av året. I tillegg 
kommer det 3 personer knyttet til familiegjenforening. Dette forventes om lag kr. 2,6 mill. i økte 
overføringer. Kostnadsrammen må justeres med om lag kr. 0,4 mill. Øvrig ramme må brukes til 
saldering av andre budsjettkorreksjoner i halvårsregnskapet. 
 
Helse og velferd har hatt en svært krevende situasjon den siste tiden på flere av 
budsjettansvarene.  Vi har også måtte kjøpe tjenester av sykehuset da vi ikke har vært i stand til å 
ta imot alle utskrivningsklare pasienter. Det vises til kommunalsjefens kommentarer i vedlagte 
sektortabell.  Rådmannen finner det nødvendig å øke budsjettrammene for 2018 med kr. 3,5 mill. 
p.g.a. den spesielt krevende situasjonen i år.  Detaljert styrking av budsjettet fremgår av forslag til 
vedtak og må ses i sammenheng med avvikskommentarene i sektortabellen. Når det gjelder 
bidragsposten hos NAV, ser vi at prosjektstillingen som ble etablert ikke har gitt nok effekt og 
rådmannen finner det nødvendig å styrke budsjettrammen vesentlig. 
 
Det er innbetalt ekstra avdrag på gjeld med kr. 350 000 utover budsjett da beregnede 
avskrivninger viser at budsjettert avdrag er litt for lite i forhold til kommunelovens krav til 
minsteavdrag. 
 
Ved disponering av mindreforbruk for 2017 vedtok kommunestyret i juni i år å sette av kr. 1,5 mill. 
knyttet til ekstra utgifter til brøyting og snømåking.  Dette foreslås lagt inn som budsjettendring i 
driftsbudsjettet for 2018 for å dekke overskridelser i 1. halvår på disse tingene. 
 
Vaktgodtgjørelse for brannvern har overskridelser på 164 tkr i første halvår.  Estimert merforbruk 
blir da kr. 0,3 mill. for hele året.  I tillegg kommer ekstraordinære kostnader knyttet til alle 
skogbrannene i juli måned.  Foreløpig anslag pr. juli måned viser at de totale kostnadene 
antagelig ligger mellom kr. 1 og 1,5 mill. En del av dette kan føres som investeringer. Rådmannen 
vil ta kontakt med Fylkesmannen med tanke på å søke om tildeling av ekstra skjønnsmidler for 
2018 hvis noe er holdt tilbake hos Fylkesmannen for dette året.  Det har vært helt nødvendig å 
fornye utstyr etter disse krevende situasjonene der utstyret nok har blitt presset mer en det tålte. 
Følgende er gjort: 

 Kjøp av 4 nye pumper levert med budbil i den mest hektiske fasen og som ble tatt i bruk på 
branner samme dag som det kom 

 Kjøp av ny ATV (6-hjuling) da den gamle fikk en «knekk» ved krevende brannslokking 20.-
21. juli 

 Fornyelse av slanger og koblinger 
Rådmannen finner det nødvendig å øke budsjettrammene med om lag kr. 1 mill. i driften. Hvis 
kommunen ikke blir tildelt ekstra skjønnsmidler for 2018, må det evt. dekkes av kommunens egne 
fond.  
 
Kostnadene til strøm i 1. halvår 2018 ligger over periodisert budsjett med kr. 0,7 mill. Dette 
fordeles slik pr. sektor: 
     Hele tusen kr. 

Sektor 100 54 Mindreforbruk 
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Sektor 200 -218 Merforbruk 

Sektor 300 -90 Merforbruk 

Sektor 400 -502 Merforbruk 

Kjøp av strøm i 2018 har hatt en høyere pris pr. kwh enn i 2017.  Det har ikke vært mulig for 
Drangedal Kraft KF å sikre fastprisavtaler på samme lave nivå som i 2017.  Merforbruket kan også 
i noe grad skyldes variasjon i samlet forbruk.  På enkelte ansvar slår det nok også ut at 
novemberfaktureringen fra Everket først ble mottatt i februar 2018.  
Siden kommunestyret har vedtatt nettorammer i budsjettet på sektornivå, velger rådmannen 
ikke å justere budsjettrammene for 2018.  Det fordrer at kommunalområdene forsøker å 
omdisponere sine rammer og evt. også vurdere om forbruket kan begrenses. Alternativt må 
sektorvise disposisjonsfond benyttes. 
 
I opprinnelig budsjett for 2018 ble det vedtatt reduksjoner i budsjettrammer kalt «Vakanser, 
omdisp. m.m.» på til sammen kr. 2 mill. For sektor 200, 300 og 400 foreslås dette nå strøket. 
Rådmannen har hatt dialog med de tillitsvalgte og bl.a. med bakgrunn i det svært gode 
regnskapsresultatet for 2017, har rådmannen valgt ikke å aktivere nye sparetiltak nå.  Dette betyr 
at disse rammene må dekkes inn. Sektor 100 har allerede realisert innsparingsbehovet p.g.a. 
midlertidig redusert mannskapsbruk på økonomiavdelingen. Det øvrige uspesifiserte 
reduksjonsbehovet på kr. 1,75 mill. tilbakeføres nå. 
 
I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett har også Drangedal fått tildelt statstilskudd til 
frivilligsentral.  Beløpet utgjør 404 tkr. På budsjettansvar 1265 Frivilligsentral var 400 tkr. i 
opprinnelig statsbudsjett for 2018 ved en feil sendt til Kragerø kommune.  De øvrige endringene i 
rammer knyttet til revidert nasjonalbudsjett er så små at rådmannen ikke finner det nødvendig å 
endre kommunebudsjettet som følge av dette. 
 
Kommunen har i juli mottatt tilskuddsbrev fra Utdanningsdirektoratet for høsten 2018 – økt 
lærerinnsats på 1.-10. trinn og kompensasjon for innføring av norm for lærertetthet. Tilskuddet 
for høsten 866 tkr.  Rådmannen regner med at dette vil medgå til utgiftene for å tilfredsstille 
kravene. 
 
For drift av VA Gautefall sammen med Nissedal har det ikke blitt lagt inn nok rammer tidligere i 
budsjettet.  Det har vært vanskelig å estimere nivået før vi har hatt anlegge i drift en viss periode. 
Det synes nå å være behov for om lag kr. 0,6 mill. netto pr. år. 
 
Pensjonsreguleringen har økt med kr. 4,5 mill. fra 2017 til 2018. Vi har allerede redusert 
belastning av pensjonskostnad* med -1 % i opprinnelig budsjett (*påslag på lønnsgrunnlag). I 2017 
inneholdt avviksforklaring mellom regnskap og budsjett en forklaring på kr 5,8 mill. knyttet til 
pensjon.  Om lag halvparten av dette er da lagt inn i reduksjon av kostnader i opprinnelig budsjett. 
Og med økt reguleringspremie i 2018, er det resterende mer enn spist opp.  Samtidig er det grunn 
til å estimere at aktuarberegningen vil føre til en teknisk inntektsføring i 2018 da disse 
beregningene fordeler reguleringspremien utover gjenværende opptjeningstid på dagens ansatte. 
Denne inntektsføringen skal derimot utgiftsføres året etter igjen p.g.a. ordningen med 1års 
amortisering.  For 2018 er beste anslag at vi kan gå omtrent i null resultatmessig i regnskapet. 
 
På bakgrunn av resultatene i KLP for 2017 har Drangedal kommune fått godskrevet sitt 
premiefond med overskudd på kr. 4 087 673.  Budsjettet forutsatte kr. 3 mill. Merinntekten må 
nå brukes til saldering av budsjettendringene i denne saken. 
 
Erfaringsmessig kommer det økte rammeoverføringer til kommunene ved slutten av året hvis 
skatteinngangen i Norge er god.  Pr. juli var økningen på 4,02 % i forhold til i fjor. Budsjettet vårt 
forutsatte 2,4 %. Rådmannen velger å bruke dette også til noe av salderingen. Samtidig gir 
reduksjon i folketall pr. 1.1. 2018 redusert inntektsutjevning gjennom året med 232 tkr og antagelig 
også reduksjon i skatteinngang i kommunen som følge av utflyttinger. 
 
Investeringer har følgende behov for budsjettendringer: 

 
IT-investeringer på grunn av KGV   
I hele Europa foreligger det nå krav til at alle offentlige innkjøpere skal ha et elektronisk 
konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). Drangedal har løst dette i Grenlandssamarbeidet 
sammen med GKI (Grenlandskommunenes innkjøpsenhet). Drangedal har vært representert i 
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prosjektgruppen som har gjennomført utarbeidelse av kravspesifikasjon og innkjøpsprossen.  Det 
har fram til at dette var gjennomført, ikke vært mulig å estimere kostnadene.  Nå ser estimatet ut til 
å bli 200 tkr for innkjøp av selve lisensene.  Men det får også en følgekostnad knyttet til lisenser på 
våre server med om lag 180 tkr.  Driftskostnaden for 2. halvår estimeres til 30 tkr. 
 
Digitaliseringen går for fullt for tiden.  Staten ønsker at kommunene skal være aktive i disse 
prosessene. Kommunestyret får en egen digitaliseringsstrategi til behandling i egen sak. 
Rådmannen ønsker i denne sammenheng å endre rutinene for utsending av all fakturering.  Vi vil 
gå til avtale om å bruke Multikanal sammen med vårt økonomisystem slik at all fakturering følger 
ulike digital spor for utsending.  For privatpersoner vil de være e-faktura, vipps eller digipost. For 
det offentlige og for bedrifter vil det i hovedsak være EHF eller digipost for de som ikke kan ta imot 
EHF-format. Kommunen har også gjort avtale om kjøp av en oppgaveapp slik at fakturaer og 
reiseregninger kan konteres og/eller godkjennes via telefon eller nettbrett som alternativ til egen 
pc. Kostnaden er 50 tkr. Vi har også funnet det nødvendig å etablere en løpende «vask» av navn 
og adresser mot til enhver tid ajourført folkeregister.  Mulitkanal trenger investeringsramme på 
150 tkr for etablering. Her vil driften bli rimeligere totalt når vi tar hensyn til reduksjon i papir, utskrift 
og porto. For oppgaveapp og vask mot folkeregister vil det være behov for årlige budsjettrammer 
fra 2019 på 40 tkr.  For KGV-verktøyet vil driften for lisensene koste om lag 56 tkr. årlig. 
Administrasjonen vil forsøke å ta i bruk mere digitale løsninger før også fakturering av renovasjon 
nå skal ryddes plass til på våre fakturaer. 
 
Forsering av nødstrømsaggregat på kommunehuset. Begrunnet med beredskapshensyn. 
Kostnad estimert til kr. 0,3 mill. for trinn 1 som bør tas nå. Dette vurderes nødvendig for å sikre 
informasjon og rapportering fra kriseledelsen ved beredskapssituasjoner der bygda måtte bli uten 
strømdekning. 
 
 
Garasje brannstasjon utsettes. Må ses i sammenheng med revidert behov etter innledning av 
brannsamarbeid med Bamble og Porsgrunn. 
Vi vil også for reinvesteringer i nytt brannutstyr søke om skjønnsmidler for å kunne opprettholde 
beredskapen. 
 
Egenandeler knyttet til andre vedtatte saker i k-styret: 

 270tkr langtidsleie Smibekkhavna friluftsområde 

 240 tkr asfalt parkeringsplass ved Toke Brygge 

 490 tkr fase 2 GS-vei Neslandsvatn 
 
Nye investeringer for forbedring av sikkerhet på området for Gautefall Biathlon.  Kr. 150 000,-  
flyttet fra drift til investering. 
I tillegg må det opplyses at prosjektet for avkjøring til Gautefall Biathlon ikke ble ferdig i 2017 og 
ubrukt ramme må overføres til budsjett 2018. 
 
Når det gjelder prosjektene knyttet til VA Gautefall, må rådmannen komme tilbake til reviderte 
budsjettbehov i forbindelse med neste års budsjett.  Prosessen med anbud dras i gang nå i høst 
for å få avklart kostnadsnivået på investeringene. 
 
Konklusjon 
Rådmannen vurderer det slik at kommunalområdene etter disse foreslåtte endringene, må forsøke 
å forvalte sine tjenester innenfor de justerte rammene, evt. ved bruk av sektorvise fond. 
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Sektor 099 pr. 1. halvår 2018
Tall i hele kroner

Ansvarsnr. Navn ansvar Regnskap 1. halvår 2018 Rev. budsjett 1. halvår 2018 Avvik Kommentarer

1601 Skatter -42 820 991 -42 567 630 253 361 Merinntekt skatt 1. halvår

1602 Eiendomsskatt -5 499 628 -5 534 291 -34 663 

1603 Salgs- og skjenkeavgifter -106 866 -63 475 43 391

1641 Rammetilskudd -91 950 025 -91 926 488 23 537

16441 6 års reformen 0 0 0

1646 Andre kompensasjonstilskudd 0 -2 -2 

1647 Komp.tilsk. Husb. Sjukeheim 0 -5 -5 

1671 Renter 3 245 747 3 600 163 354 416 Inntjent ved refinansiering/god lkividitet

1672 Avdrag 25 116 053 24 764 999 -351 054 Minste avdrag må økes p.g.a. økte avskrivninger

1673 Aksjer/Andeler -10 405 150 -10 405 150 0

1682 Avsetn./bruk av disp.fond 0 -2 -2 

16832 Kraft-fondet 0 0 0

099 Finansiering -122 420 860 -122 131 881 288 979 Merinntekt
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Sektor 100 pr. 1. halvår 2018
Tall i hele kroner

Ansvarsnr. Navn ansvar Regnskap 1. halvår 2018 Rev. budsjett 1. halvår 2018 Avvik Kommentarer

1121 Rådmannskontoret 1 549 980 1 506 441 -43 539 

1122 Økonomiavdeling/kommunek. 1 769 489 2 185 164 415 674

Vakanser p.g.a. permisjoner og som bare delvis er løst 

ved vikar

1126 Samfunn og Strategiutvikling 852 111 951 374 99 263

14231 Næring 221 807 231 659 9 852

15152 Kommuneplan 322 036 397 000 74 964

1518 Boligkontor 995 472 913 200 -82 272 

1520 Boliger til utleie -129 243 -30 365 98 877

1910 Post/Arkiv og Servicekontor 1 218 325 1 282 030 63 705

1911 Lønn og personalavdeling 1 239 442 1 261 839 22 396

1913 IKT 2 781 673 2 759 346 -22 327 

19997 Uforutsatt 0 0 0

19999 Reservert lønn Sektor 100 0 0 0

100 Rådmann med stab 10 821 094 11 457 689 636 594 Mindreforbruk
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Sektor 102 pr. 1. halvår 2018
Tall i hele kroner

Ansvarsnr. Navn ansvar Regnskap 1. halvår 2018 Rev. budsjett 1. halvår 2018 Avvik Kommentarer

1142 Andre religiøse formål 0 4 4

1143 Kirkegårder 1 804 400 1 804 404 4

1144 Dr.dal Kirkelig Fellesråd 2 083 026 2 083 031 5

1151 Reserverte bevilgninger 83 538 0 -83 538 

1922 Andre fellesutgifter-staben 666 447 569 360 -97 088 

1925 Personaltiltak 1 692 601 1 704 960 12 359

1926 Forsikring 439 153 535 000 95 847

1927 Revisjon 412 306 437 500 25 194

1928 KS-Kontingent 0 -2 -2 

1930 GKI-Innkjøpssamarbeid 133 910 140 000 6 090

102 Fellesutgifter 7 315 381 7 274 257 -41 124 Merforbruk
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Sektor 101 pr. 1. halvår 2018
Tall i hele kroner

Ansvarsnr. Navn ansvar Regnskap 1. halvår 2018 Rev. budsjett 1. halvår 2018 Avvik Kommentarer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Revidert budsjett (1) Avvik

1111 Ordfører 615 015 561 954 -53 061 

Reglures av lønn for stortingsrepresentanter og som ble 

endret etter at budsjett 2018 ble lagd

1112 Kommunestyret 229 045 130 138 -98 907 

1113 Formannskapet 892 354 778 432 -113 927 

Herav 51 tkr til kotsnadsoverslag vei fra Tørdal til 

Kyrkjebygdheia

1114 Hovedutvalgene 33 491 107 144 73 652

11141 Kontrollutvalget 121 686 109 605 -12 081 

11142 Eldrerådet/"Rådet" 35 075 31 894 -3 181 

1115 Andre utvalg 74 418 58 024 -16 394 

1116 Kommune og stortingsvalg 0 144 933 144 933 Mellomvalgår i 2018

1117 Støtte til pol. komm.org. 0 2 2

1125 Vennskapskommune 0 50 000 50 000

101 Politikk 2 001 084 1 972 126 -28 958 Merforbruk
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Sektor 300 pr. 1. halvår 2018
Tall i hele kroner

Ansvarsnr. Navn ansvar Regnskap 1. halvår 2018 Rev. budsjett 1. halvår 2018 Avvik Kommentarer
1254 Ungdomsklubben 383 938 349 779 -34 159 

1311 Administrasjon 2 147 737 1 874 284 -273 454 Periodisering, rettes i løpet av året
13111 Tjenestekontor 1 643 065 1 799 854 156 790 Budsjetterte utgifter belastet ansvar 13751, rettes opp

1313 Andre tiltak 963 981 1 009 144 45 163

1322 Helsestasjon /skoleh.tj. 5 041 0 -5 041 

1323 Helsesøster/jordm.tjenest 827 731 1 001 784 174 053 Vakanse, brukes til miljøterapeut i skolen, høst 2018
13311 Legekontoret 2 745 715 2 519 405 -226 310 Gjestepasienter 2017, bealstet i 2018

13312 Legevakt 1 607 731 1 391 210 -216 521 Avregning 2017, belastet 2018

13313 Kommunelege 89 200 180 620 91 420

1333 Fysioterapi 1 058 419 1 171 142 112 723

13341 Psykiatrisk sykepleietjen 2 258 430 2 293 667 35 237

13342 Dagsenter 8 002 33 962 25 960

1340 NAV- Sosialtjenesten 5 247 021 4 613 390 -633 632 Merforbruk sosiale bidrag.

1343 Edruskapsvern 44 419 16 000 -28 419 

1350 Enslige mindreårige Flyktninger Skoleveien 428 245 466 755 38 510

1351 Barnevern 3 150 493 1 918 004 -1 232 489 Underbudsjettert, se årsmelding for 2017

1354 Enslige Mindreårige flyktninger Furuveien 0 0 -0 

13751 FH-Boliger 8 875 812 8 308 469 -567 343 

Utgifter skulle vært belastet 13111, må også sees 

sammen med ansvar 13755. Går mot balanse i 2018.
13752 Frisklivssentral 1 112 263 1 070 098 -42 165 

13755 Avlastning for funksjonshemmede 235 254 350 383 115 130 se kommentar ansvar 13751.

13760 Fellesutgifter Sjukeheimen 1 855 151 2 289 434 434 282

Merinntekter oppholdsbetaling. Større innkjøp gjøres i 

høsthalvåret. Må sees sammen med ansvar 13761 og 

13762
13761 Sjukeheimen 1. etg. 4 712 477 4 620 279 -92 198 

13762 Sjukeheimen 2. etg. 4 391 490 4 403 177 11 686

13771 Kollektivet for demente 4 284 538 2 967 289 -1 317 249 

Har åpnet tre stengte plasser grunnet store behov. Må 

sees sammen med ansvar 13772.

13772 Lauvåsen skjerma enhet 1 614 026 2 133 141 519 115 Se kommentar ansvar 13771.
13773 Gudbrandsv. bofelleskap/hjemmehj. 1 667 947 1 578 546 -89 400 Store behov, bruk av ekstrahjelp i pressede perioder

13774 Ressurskrevende tjenester/BPA 2 370 381 2 404 533 34 152

13775 Heimesjukepleien 7 262 746 7 023 428 -239 318 

Store behov, bruk av ekstrahjelp og overtid og bruk av 

vikarbyrpå for å sikre sykepleierkompetanse.
13776 Heimehjelp 767 247 792 389 25 141

13777 Neslandstunet Bokollektiv 1 731 201 1 574 434 -156 767 Husleie, ikke tilstrekkelig budsjettert.

13781 Drangedal kommunale kjøkken 1 310 898 1 113 906 -196 992 Omlegging av måltidsrytme, endret matvareinnkjøp.
13997 Uforutsatt 0 0 0

13999 Reservert lønn Sektor 300 0 0 0
300 Helse og Velferd 64 800 598 61 268 505 -3 532 093 Merforbruk



21/18 Regnskap 1. halvår 2018 for Drangedal kommune - 18/08117-1 Regnskap 1. halvår 2018 for Drangedal kommune : Sektor 400 1. halvår 2018

Sektor 400 pr. 1. halvår 2018
Tall i hele kroner

Ansvarsnr. Navn ansvar Regnskap 1. halvår 2018 Rev. budsjett 1. halvår 2018 Avvik Kommentarer

11231 Prosjekt eiendomsskatt 84 778 91 916 7 138

1336 Miljøretta helsevern 54 122 47 500 -6 622 

1411 Administrasjon-landbruk-næring 1 000 577 995 544 -5 033 

1412 Gautefall Biathlon 191 690 -141 801 -333 491 150 tkr. foreslås overført til investering

1413 Fjernvarme -494 738 -427 241 67 497

1414 Bygg og eiendomsforvaltning 516 139 620 332 104 193

1420 Veterinærtjenester -469 842 -382 500 87 342

1442 Viltfond -20 625 1 000 21 625

1511 Administrasjon-teknisk 1 238 201 1 260 704 22 502

1512 Administrasjonsbygg 550 223 740 211 189 988

1513 Bygningsavdeling 153 699 -153 850 -307 550 Etterslep fakturering

1514 Oppmålingsavdeling 585 605 218 357 -367 248 

Oppgraderinger fra Norkart m.m. + Samfinansiering med 

Kartverket + Etterslep aktivitet/fakturering

1515 Kommune-/delplaner 174 427 174 430 3

1516 Toke Brygge 6 603 38 290 31 687

1521 Andre tilt.på boligsekt. -6 602 285 000 291 602

1522 Andre kommunale bygg 134 340 134 342 2

1525 Omsorgsboliger Stemmenveien 53 125 45 583 -7 541 

1531 Kommunale veier 3 441 541 2 095 466 -1 346 075 

P.g.a. sykemeldinger har budsjettets forutsetninger og 

arbeid på andre prosjektet ikke latt seg realisere. 

Hovedavviket skyldes snørydding.

1532 Vei- og gatelys, trafikksikring 148 175 214 921 66 746

1533 Private veier 203 671 184 998 -18 673 

1541 Miljøtiltak -16 996 0 16 996

1543 Drift av friluftsområder 70 262 142 342 72 079

1544 Andre Miljøprosjekter 439 828 505 004 65 175

1562 Produksjon av vann 1 314 492 1 156 224 -158 268 

1563 Distribusjon av vann -3 621 994 -4 029 054 -407 060 

1565 Avløpsrensing 1 595 375 1 490 013 -105 362 

1566 Avløpsnett -3 688 310 -3 837 878 -149 568 

1568 Feiervesen 251 759 271 960 20 202

1569 Brannvesen 1 835 340 1 413 072 -422 268 

Merforbruk lønn utgjør 307 tkr. Herav 164 tkr. vedr. 

vaktgodtgjørelse. Merforbruk opplæring 100 tkr.

15997 Uforutsatt 0 0 0

15999 Reservert lønn Sektor 400 0 2 2

400 Bygg,eiendom og kommunalteknikk 5 724 867 3 154 884 -2 569 983 Merforbruk  
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Finansrapport Drangedal kommune

Forvaltning av gjeldsportefølje og finansieringsavtaler

Rapport 2018 1 januar  l 30 juni

(Rapportdato 30. juni, utskrevet 31. juli 2018)

Drangedal kommune - Forvaltning av gjeldsportefølje og finansieringsavtaler  - Rapport 2018
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Innholdsfortegnelse Forbehold

Denne rapporten er utarbeidet av Bergen Capital Management AS (here er BCM) i samsvar med forskri  om 
finansforvaltning og Kundens reglement for finansforvaltning. Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som 
pålitelige, men BCM garanterer ikke at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. 

U alelsene i rapporten reflekterer oppfatninger på det  dspunkt rapporten ble utarbeidet, og BCM forbeholder seg 
re en  l å endre oppfatninger uten varsel. 

Denne rapporten skal ikke forstås som et  lbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. BCM 
påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgi er som skyldes forståelsen av og/eller bruken av 
denne rapporten. 

Denne rapporten er kun ment å være  l bruk for våre klienter, ikke for offentlig publikasjon eller distribusjon, men 
BCM tar dog ingen forbehold om klienters eventuelle offentliggjøring. Ansa e i BCM kan eie verdipapirer i selskaper 
som er omtalt i rapporten, og kan kjøpe eller selge slike verdipapirer. 

Rapporten er utarbeidet på et gi   dspunkt, verdiendringene kan være store i låne- og verdipapirmarkedet slik at 
endelig resultat vil kunne avvike, det er brukt beste anslag på gi e  dspunkt som markedspriser i rapporten. 

Historisk resultat i porteføljer forvaltet av BCM er ingen garan  for frem dig resultat. Frem dig resultat vil blant annet 
avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyk ghet, porteføljens risiko, samt kostnader ved forvaltning. 

Rapporten inneholder kun gjeld som er forvaltet av BCM. Rapporten er utarbeidet på basis av opplysninger fra 
långivere og Kunde, BCM kan ikke ta ansvar for rik gheten av denne informasjonen oppgi  fra tredjeparter. Ved 
reproduksjon eller annen bruk av rapporten bør rapporten i sin helhet vedlegges. Rapporten gir et øyeblikksbilde på 
rapporterings dspunkt, slik at porteføljens sammensetning og risiko p.t. kan være høyere eller lavere. 

BCM vil sjekke av status mot Kundens finansreglement ved rapportering. Men BCM oppfordrer Kunden  l å foreta 
nødvendige kontroller, da det er Kunden selv de facto som er ansvarlig for at gjeldsporteføljen er i henhold  l vedta  
reglement. Dersom BCM ikke mo ar innvendinger mot rapporten innen 10 virkedager e er utsendt rapport anses 
rapporten som korrekt og akseptert av Kunden.

Side 3: Oppsummering og nøkkeltall – del I
Side 4: Oppsummering og nøkkeltall – del II                            
Side 5: Fordeling rentebinding
Side 6: Finansreglementets krav og strategi
Side 7: Porteføljens rentebindings d og renterisiko
Side 8: Porteføljens kapitalbinding og refinansieringsrisiko
Side 9: Utvikling i rentebindings d
Side 10: Utvikling i gjennomsni srente
Side 11: Utvikling i lånegjeld                                                          
Side 12: Opptak av nye lån og refinansieringer i perioden
Side 13: Forfall og rentereguleringer i perioden
Side 14: Motpartsoversikt lån                                                     
Side 15: Motpartsoversikt renteby eavtaler
Side 16: Markedskommentar
Side 17: Ordliste, forklaringer og beregninger                                                                                                                                   
Appendiks I: Oversikt rentebe ngelser og rentekostnader    
Appendiks II: Stamdataoversikt
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Oppsummering og nøkkeltall – del I

Nøkkeltall 30.06.2018 01.01.2018 Forklaring Kommentar

Total lånegjeld Kr. 593 624 928 Kr. 538 693 507
Viser samlet lånegjeld ved utløpet av 
rapporteringsperioden. Inkluderer alle lån som er 
gjengi  i stamdataoversikten.

Rentebindings d                              
(inkl. renteby eavtaler med frem dig 
oppstart dersom det finnes slike i 
porteføljen).

2,75 ÅR 1,22 ÅR

Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsni lige 
rentebindings d. Tallet viser hvor lenge renten på 
ser fikat, lån og obligasjoner i porteføljen er fast, 
hensynta  alle kontantstrømmer (rentebetalinger, 
avdrag og hovedstol). Dersom en låneportefølje uten 
avdrag og årlige rentebetalinger har rentebindings d 
på 1 betyr det at porteføljen i gjennomsni  har en 
rentebinding på 12 måneder. Rentebindings d er et 
kontantstrøm basert nøkkeltall og beny es fremfor 
durasjon som er basert på markedsverdier. 

Vektet gjennomsni srente 1,69 % 1,61 %

Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsni lige 
kupongrente, effek v rente vil avvike noe. Ved 
sammenligning mot referanserente må det tas 
hensyn  l durasjon og rentesikringsstrategi.

Kapitalbinding 4,38 ÅR -

Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsni lige 
kredi binding. Tallet viser hvor lang  d det i 
gjennomsni  tar før renter, avdrag og hovedstol er 
nedbetalt eller forfalt  l betaling. Desto høyere tall, 
desto mindre refinansieringrisiko har porteføljen alt 
annet like.
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Oppsummering og nøkkeltall - del II

Nøkkeltall 30.06.2018 01.01.2018 Forklaring Kommentar

Derivat volum (i % av gjeld) 0,00 % 0,00 % Andel derivater (renteby eavtaler, FRA, etc.) i (%) 
forhold  l lånevolum. 

Rentebinding under 1 år 49,59 % 75,85 %
Andel forfall av rentebinding kommende år, de e 
nøkkeltallet viser hvor stor andel av porteføljen som 
har renteregulering innenfor det nærmeste året. 

Kapitalbinding under 1 år 32,87 % -
Andel forfall kommende år, de e nøkkeltallet viser 
hvor stor andel av porteføljen som kommer  l forfall 
innenfor det nærmeste året. 

Rentesensi vitet (1 %-poeng økning) Kr. 2 943 991 Kr. 4 086 256

Es mat på økt rentekostnad ved 1 % - poeng økning I 
det generelle rentenivået (total gjeld x Rentebinding 
under 1 år x 1 %).Viser hvor mye porteføljens 
rentekostnad kommer  l å øke med p. a. 1 år frem i 

d ved 1%- poeng økning i det generelle rentenivået. 
Måltallet er lineært. 
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Fordeling rentebinding

Fordeling Saldo Prosentvis av total

Rentebinding over 1 år (fastrente) 299 225 791 50,41 %

Rentebinding under 1 år (flytende rente) 284 957 000 48,00 %

Sum rentebinding 584 182 791 98,41 %

Flytende rente (p.t. vilkår) 9 442 137 1,59 %

SUM  593 624 928 100,00 %

Forklaring  l tabeller og grafer

Tabellene over viser fordelingen for gjeldsporteføljen angi  ved bruk av enkel rentebinding. Lån med rentebinding over 1 år er fastrentelån eller obligasjonslån med gjenværende rentebinding over 1 år på 
rapporteringsdato. Lån med flytende rente er ser fikat, obligasjoner og gjeldsbrevlån  med gjenværende rentebinding under 1 år. Dersom porteføljen inneholder lån med p.t. vilkår har de 14 dagers 
rentevarsel og oppsigelses d og en rentebinding på 14 / 365 = 0,04. Dersom porteføljen inneholder lån med Nibor lknytning (3 eller 6 MND) er de sortert som lån med rentebinding under 1 år. Det er  l 
enhver  d gjenværende rentebinding som er utgangspunkt for beregning av om fastrentene er under eller over 1 år. Figurene viser grafisk fordeling av gjeldsporteføljen målt ved bruk av enkel 
rentebinding. Alle lån som er medta  I beregningen er gjengi  I “stamdataoversikten” som er vedlagt denne rapporten. 

Fordeling

1,59 %

48,00 %50,41 %
Flytende rente (p.t. vilkår)
Rentebinding < 1 år
Rentebinding > 1 år

49,59 %
50,41 % Rentebinding < 1 år

Rentebinding > 1 år

Fordeling Saldo Prosentvis av total

Rentebinding over 1 år (fastrente) 299 225 791 50,41 %

Rentebinding under 1 år (flytende rente) 294 399 137 49,59 %

SUM  593 624 928 100,00 %
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Finansreglementets krav og strategi

Krav i gjeldende reglement Status Kommentar

Det skal normalt innhentes minst 3 konkurrerende  lbud fra aktuelle långivere. Låneopptak skal skje e er forutgående anbudsrunde der minst tre  lbydere skal 
forespørres, jfr. kommunens innkjøpsreglement vedta  av kommunestyret 15.05.2007. OK

Refinansieringsrisikoen skal reduseres ved å spre  dspunkt for renteregulering/-forfall. OK
Gjennomsni lig gjenværende rentebinding (durasjon – vektet rentebindings d) på samlet rentebærende gjeld skal  l enhver  d være mellom 1 og 7 år. OK
Minimum 20 % av gjeldsportefølgen skal ha flytende rente/rentebinding kortere enn e  år, minimum 30 % skal ha fast rente over 1 år, mens maksimalt 50 % 
skal vurderes ut i fra markedssituasjonen på opptaks dspunktet. OK

Andelen av gjeldsportefølgen som har fast rente, bør fordeles i 1  l 10 års segmentet på en slik måte at kommunen får lavest mulig refinansieringsrisiko. OK
I en normalsituasjon og som en benchmark skal den samlede gjeldsportefølgens vektede renteløpe d være 4 år eller mindre. OK
Rapportering i henhold  l gjeldende reglement og forskri OK
Låneportefølgen skal bestå av færrest mulig lån, dog slik at refinansieringsrisikoen ved ordinære låneforfall begrenses. Et enkeltlån kan maksimalt utgjøre 25 % 
av samlet rentebærende gjeld. OK

Ingen rentebinding over 10 år på nye lån. OK
Maksimalt 25 % av lån med fast rente over 1 år skal ha rentefornyelse samme år. Dersom rentefornyelsene e  år overs ger 25 % av samlet lån med fastrente, 
skal rentefornyelsene ha minst 6 mnd. intervaller når det gjelder lån med rentebinding over 1 år. OK

Krav l forvaltning av gjeldsporteføljen i henhold l gjeldende finansreglement.  Kommentar kun dersom det er avvik fra finansreglement.
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Porteføljens rentebindings d og renterisiko

Rentebindingsintervall i % av porteføljen

1,45%
12,63%

14,07%

22,25%

49,59%

1  l 2 år > 5 år 2  l 3 år 3  l 5 år Under 1 år

Rentebindingsintervall i NOK

8 631 021

75 000 000

83 500 000

132 094 770

294 399 137

Under 1 år 1  l 2 år 2  l 3 år 3  l 5 år > 5 år
0

100

200
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Kommentar

Rentebindings d brukes o e for å måle renterisiko. Det 
gir et u rykk for hvor følsom kontantstrømmene  l lånene 
er for en endring i markedsrentene. Man kan se på 
rentebindings d som vektet gjennomsni lig rentebinding 
for et lån eller en plassering. Porteføljens rentebindings d 
er i tabellen målt ved slu en av rapporteringsperioden. 
Rentebindingen er i tråd med finansreglement og 
rentesikringsstrategi, hvor forutsigbarhet i 
rentekostnadene er et vik g element. Porteføljer med 
rentebindings d under 1 år vil være svært sensi ve for 
bevegelser i markedsrentene. Porteføljer med 
rentebindings d over 5 år vil ha svært forutsigbare 
rentekostnader i de kommende årene. Alt annet like vil en 
slik forutsigbarhet ha en pris /  «forsikringspremie», som 
må vurderes opp mot reduserte rentekostnader. Kolonnen 
økning i rentekostnad ved 1 %- poeng renteøkning viser 
økt årlig rentekostnad om 1 år, om 2  l 3 år, om 3  l 5 år 
og om 5 år dersom renten s ger med 1%-poeng. Dvs. når 
alle bindingene i porteføljen er løpt ut vil økt rentekostnad 
være 1 % x total gjeld. 

Intervall Pålydende i NOK Rentebindings d Andel Akkumulert andel Økning i rentekostnad ved 1% renteøkning

Under 1 år 294 399 137 0,38 49,59% 49,59% kr 2 943 991

1  l 2 år 8 631 021 1,53 1,45% 51,05% kr 3 030 302

2  l 3 år 83 500 000 2,55 14,07% 65,11% kr 3 865 302

3  l 5 år 132 094 770 4,18 22,25% 87,37% kr 5 186 249

> 5 år 75 000 000 9,94 12,63% 100,00% kr 5 936 249

SUM 593 624 928 2,75 100,00% 100,00% kr 5 936 249
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Porteføljens kapitalbinding og refinansieringsrisiko

Forfallsintervall i % av porteføljen

12,86%

14,09%

15,24%

24,95%

32,87%

3  l 5 år 2  l 3 år 1  l 2 år >5 år Under 1 år

Forfallsintervall i NOK

76 340 479

83 648 671

90 447 078

148 081 700

195 107 000

Under 1 år 1  l 2 år 2  l 3 år 3  l 5 år >5 år
0
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Kommentar

Tabellen viser gjenværende  d frem  l 
forfalls dspunkt for lånene i porteføljen. Det er ta  
hensyn  l kapitalbevegelser som f.eks. avdrag i 
beregningene. 

Desto høyere tall desto lavere refinansieringrisiko. 
Et 3MND ser fikat vil ved inngåelse ha 0,25 i 
kapitalbinding.

Figurene viser en grafisk frems lling av 
refinansieringsrisikoen i porteføljen. 

Porteføljer med kapitalbinding under 1 år har et 
stort kapitalbehov det kommende året.

Porteføljer med kapitalbinding over 5 år antas å ha 
en «normal» forfallsstruktur.

Porteføljens kapitalbinding må vurderes ut fra et 
kostnads , – rente og porteføljeperspek v. Korte lån 
er normalt se  vesentlig billigere enn lengre lån. 

Beregninger av nøkkeltall er gjort ved bruk av lånets 
nedbetalingsprofil, långiver har o e en mulighet  l 
å kreve før dig innfrielse slik at juridisk løpe d kan 
avvike. 

Forfallsintervall Pålydende i NOK Kapitalbinding Prosentvis andel av porteføljen

Under 1 år 195 107 000 0,52 32,87%

1  l 2 år 90 447 078 1,86 15,24%

2  l 3 år 83 648 671 2,56 14,09%

3  l 5 år 76 340 479 3,80 12,86%

>5 år 148 081 700 12,34 24,95%

SUM 593 624 928 4,38 100,00%
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Utvikling i rentebindings d

Kommentar

Rentebindings d er målt ved utløpet av 
hver måned i rapporteringsperioden. 

Den venstre aksen angir rentebindings d i 
antall år. 

Utvikling i rentebinding er beregnet 
eksklusiv renteby eavtaler med frem dig 
oppstart. Se side 3 for beregninger inklusiv 
frem dige renteby eavtaler.

Utvikling i rentebindings d

1,631,66
1,731,76

1,85

2,75

jan|18 feb|18 mar|18 apr|18 mai|18 jun|18
0

1
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3
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Utvikling gjennomsni srente

Kommentar

Vektet gjennomsni srente er målt ved 
utløpet av hver måned i 
rapporteringsperioden. 

Den venstre aksen angir gjennomsni srente 
i %.

Utvikling i gjennomsni srente

1,437 1,452 1,4801,480 1,526

1,689

jan|18 feb|18 mar|18 apr|18 mai|18 jun|18
0

0,5

1

1,5
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Porteføljen og markedsrenter (Rentene er justert for kredi margin (påslag), og indikerer derfor fak ske lånerenter for angi  løpe d)

Vektet gjennomsni srente P.T.KBN Norges Bank (foliorenten/styringsrenten) 3 MND  6 MND 12 MND 3 År 5 År

1,69 % 1,70 % 0,50 % 0,98 % 1,18 % 1,22 % 1,88 % 2,21 %

Markedsrenter og porteføljens be ngelser Ved utløpet av rapporteringsperioden
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Utvikling i lånegjeld

Utvikling lånegjeld

538 116 587

538 091 846
519 830 456

519 562 021

519 199 654

593 624 928

jan|18 feb|18 mar|18 apr|18 mai|18 jun|18
0

100 000 000

200 000 000

300 000 000

400 000 000

500 000 000

600 000 000

Kommentar

Lånegjeld er målt ved utgangen av hver 
måned i rapporteringsperioden. 

Den venstre aksen angir lånegjeld i kroner. 
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Opptak av nye lån og refinansieringer i perioden

LånenummerForfall/rentereguleringNy långiver Dato Beløp KommentarRente

KBN 2012060018.01.201840 384 640 1,50004.01.2018 Lån 20120600 som har ha  fastrente på 2,90%, går 
over  l p.t. rente (1,50%). Lånet er sagt opp og skal 
slås sammen med andre lån 18. jan

KBN 2018001618.01.202183 500 000 1,53016.01.2018 kommunen lå i brudd på andel fastrente med 
gjennværende rentebinding lengre enn 12 mnd. 
Lånet ble refinansiert som et fastrentelån og 
kommunen er nå innenfor rammene i 
finansreglement.

Danske Bank NO001081437918.06.201858 950 680 0,91518.01.2018 De tre lånen ble slå  sammen og refinansiert videre 
som flytende rente som et ser fikat i 5 mnd. De e 
passer inn med resten av forfallsstrukturen. De e 
gjør at rentebindings den øker og at vektet 
gjennomsni srente går ned.

Husbanken 11528956.202.05.20342 475 000 1,85101.03.2018  

Husbanken 11534937.201.05.20363 700 000 1,85101.03.2018  

Husbanken 11537650.201.04.20375 700 000 1,85101.03.2018  

DNB NO001081812301.03.201976 507 000 1,08402.03.2018 De e er en del av en helhetlig strategi, hvor 
kommunen ved starten av året har inngå  
fastrenteavtaler. De e lånet rulleres med flytende 
rente, og 12 mnd ser fikat var rentemessig a rak vt, 
samt passer inn i porteføljens forfallsstruktur.

Husbanken 1153983801.04.20586 000 000 1,57414.03.2018  

KLP 8317.55.6346906.06.202875 000 000 2,61004.06.2018 Kommunen ønsket å sikre en 10 års fastrent  l 
dagens vilkår

Danske Bank NO001082630818.01.201958 600 000 1,17018.06.2018 Foreslå  rullert kort i markedet. Bedt om 7 og 12 
mnd. 7 mnd. ble valgt.

Ved rapportering per 30.06 og per 31.12 vil det her ligge en egnethetsrapport som beskriver hvordan transaksjonene og rådgivningen for det siste halve året har vært egnet for 
kunden.

Egnethetsrapport
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Forfall og rentereguleringer i perioden

LånenummerForfall/rentereguleringNy långiver Dato Beløp KommentarRente

KBN 2012060004.01.201845 000 000 2,91004.01.2013

KBN 2017004316.01.201883 500 000 1,31016.01.2017

KBN 20090834.218.01.201810 006 780 1,50021.12.2017

KBN 2012060018.01.201840 384 640 1,50004.01.2018

KBN 2013002618.01.201812 728 560 3,03002.02.2015

Husbanken 1153765001.03.20186 000 000 1,58422.03.2017

Husbanken 1153493701.03.20184 000 000 1,58407.04.2016

Husbanken 1152895601.03.20183 000 000 1,58109.04.2014

KBN 2017049402.03.201899 949 000 1,05802.10.2017

Danske Bank NO001081437918.06.201858 950 680 0,91518.01.2018
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Motpartsoversikt lån

Motpartsoversikt i prosent
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Motpartsoversikt renteby eavtaler

Motpartsoversikt i prosent Motpartsoversikt i NOK

0

1

Dersom siden er tom, betyr det er kommunen ikke har ak ve renteswapper.
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Markedskommentar

Markedskommentar juni 2018

Nyhetsstrømmen preges ved utløpet av juni av stadig nye påfunn når det gjelder økt toll og begrensninger på kapitalstrømmer. 
Renter, aksjer og valuta svinger e er (Twi er) meldinger fra Trump. Ved utløpet av mai var det panikk i en enkelte statsrenter, 
de e har nå roet seg ned og den italienske stat låner nå (utrolig nok) igjen billigere enn USA over 10 år. Men vi ser en begynnende 
tendens  l svakheter i både aksje- og rentemarkedet ved starten på andre halvår. Aksjemarkedet i USA har falt 3 % siste ukene, og 
den amerikanske 10 års statsrenten har falt 0,3% - poeng  l 2,80 %. Den poli ske usikkerheten er stor, samt pågående 
handelskonflikter preger markedene og  gjør det er vanskelig å se for seg at renter og aksjer s ger videre på kort sikt. I  llegg er 
aksjemarkedene på historisk høye nivåer (både nominelt nivå og når det gjelder mul pler som pris / bok og pris /fortjeneste) og 
arbeidsledighet er svært lav i f.eks. USA, det er derfor vanskelig å se hva som kan trekke markedene videre.

Norges Bank beslu et 21. juni å holde styringsrenten uendret på 0,50 %. Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil 
styringsrenten mest sannsynlig bli sa  opp i september i år. Styringsrenten har da vært historisk lav (0,50 %) i nesten to og et halvt 
år. Usikkerheten om virkningene av en høyere rente taler for å gå varsomt frem. Som ved forrige Pengepoli ske rapport i mars 

lsier utsiktene og risikobildet samlet se  en gradvis renteoppgang i årene fremover,  l noe over 2 prosent ved utgangen av 2021. 
Samlet se  er den nye rentebanen som Norges Bank presenterte lite endret (se figur). Faktorer (se figur) som trekker rentebanen 
opp er valutakurs (svak krone bedrer konkurranseevne), oljepris (opp 50 % på et år) og ak viteten i norsk økonomi (nært et 
normalt nivå). Tilsvarende trekker lav inflasjon (KPI-JAE langt unna målet) og utenlandske forhold (se første avsni ) ned. Norges 
Bank påpeker i Pengepoli sk rapport 2 / 18 at virkningen av en høyere rente må evalueres før renten kan heves videre. En brå og 
rask økning i styringsrenten får vi derfor neppe. Å normalisere rentene uten at det bremser veksten og skremmer 
finansmarkedene blir en u ordrende oppgave for sentralbankene. Den amerikanske sentralbanken har nå siden 2015 hevet renten 
7 ganger, og det er ventet flere rentehevninger i år. På li  lengre sikt er det nærliggende å tro at en gradvis strammere finans- og 
pengepoli kk vil dempe den økonomiske veksten, rentehevningene vil virke. Det er dermed ikke gi  at vi får en jevn s gning i 
styringsrentene, renteku  frem i  d på grunn av sviktende vekst er også et u all. En flatere rentekurve, med høyere kortrenter og 
lavere langrenter frem i  d når renteøkningene begynner å virke er heller ikke helt usannsynlig. Det gjentas i pengepoli sk rapport 
2/18 at usikkerheten om virkningene av pengepoli kken taler for å gå varsomt frem i rentese ngen, også når det blir aktuelt å 
heve styringsrenten (jfr. Norges Banks kriterier om «robusthet»). 

Fak ske fastlånerenter for offentlig sektor er ved utgangen av juni på anslagsvis 1,90 %, 2,20 %, og 2,80 % for 3, 5 og 10 års 
løpe der. Lengre rentebindinger bør vurderes på den delen av porteføljen som skal ha fastrente. Usikkerheten rundt det norske 
boligmarkedet, handelskonflikter, poli sk uro og virkningen av renteøkningene internasjonalt, taler likevel for at rentebindingene 
kan gjøres gradvis og ved behov. Når det gjelder kortere rentebindinger anbefales 12 måneder ser fikat og FRN- obligasjoner. 
Nibormargin og kredi margin er kommet ned, kombinert med en gradvis s gende styringsrente det neste året er det lite som 

lsier store besparelser ved å rullere korte ser fikater fremfor å binde renten i 12 måneder i området rundt 1,20 %. Det bør 
vurderes lengre FRN obligasjoner (obligasjonslån med flytende rente og fast margin mot NIBOR) fremfor ser fikatrenter. Ved 
utgangen av juni kunne en gjøre 3 års FRN obligasjoner med be ngelser 3 måneders NIBOR + 0,20 %, de e gir en nominell 
flytende rente på 1,20 % i første 3 måneders perioden. Til sammenligning har KBN økt prisen på PT renten med 0,2 %- poeng  l 
1,70 %.

Kilde: Bergen Capital Management AS / Norges Bank / Bloomberg / SSB, 30. juni 2018
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Ordliste, forklaringer og beregninger

Deflasjon er reduksjon i det generelle prisnivået på varer og tjenester. Det motsa e av deflasjon er inflasjon.

Derivatvolum er en betegnelse på beholdning av derivat i % av samlet gjeld. Et derivat er et verdipapir der verdi avhenger av et underliggende ak vum på et frem dig  dspunkt. F.eks. renteby eavtale 
eller FRA. 

Durasjon er den vektede gjennomsni s den  l renteregulering på et lån beregnet ut fra nåverdien på frem dige kontantstrømmer. Durasjon måler prissensi vitet  l et lån med hensyn  l endringer i 
renten. Durasjonen  l en fastrenteobligasjon er den  d det i gjennomsni  tar før kontantstrømmene (renter og hovedstol) forfaller  l betaling. Durasjonen (egentlig modifisert durasjon) gir i  llegg u rykk 
for hvor følsom verdien av obligasjonen er for endringer i rentenivået, og forteller hvor mange prosent verdien av obligasjonen vil gå ned med dersom markedsrentene s ger med e  prosentpoeng. Lang 
durasjon betyr at obligasjonsverdien er følsom for renteendringer. Durasjon baseres på beregning av markedsverdi, rentebinding er mer kontantstrømbasert og antas å være mer egnet som risikomål i 
offentlig sektor.

Fastrente er definert som gjeldsbrevlån eller obligasjoner som har gjenværende rentebinding på over e  år. 

Finansreglement gir en samlet oversikt over fullmakter, rammer og retningslinjer for finansforvaltningen. Det fastse er rammene for en forsvarlig og hensiktsmessig finansiell risikoprofil. 

Flytende rente er definert som gjeldsbrevlån, ser fikat og obligasjoner som har gjenværende rentebinding under e  år. 

Forfallsdato er den spesifikke dagen en inn- eller utbetaling skal skje på (betalingsfrist). 

Gjeldsbrevlån er den mest beny ede låneformen i bankene. Lån blir kny et  l et gjeldsbrev. Det er et dokument hvor låntaker erklærer å skylde penger. I gjeldsbrevet står det bestemmelser som regulerer 
forholdet mellom låntaker og långiver. Kommunalbanken og KLP Kommunekredi  utsteder gjeldsbrevlån med flytende – og fastrente samt gjeldsbrevlån med ser fikat og obligasjonsvilkår. 

Inflasjon er vedvarende vekst i det generelle prisnivået. Inflasjon måles vanligvis ved veksten i konsumprisene. Norges Banks opera ve gjennomføring av pengepoli kken re es inn mot lav og stabil 
inflasjon. Det opera ve målet for pengepoli kken er en årsvekst i konsumprisene som over  d er nær 2,5 prosent. 

Kapitalbinding er volumveid gjennomsni  av gjenværende  d frem  l forfalls dspunktet for et gjeldsbrevlån, ser fikat eller obligasjon. F.eks. vil et 3 måneders ser fikat ha 0,25 i kapitalbinding på 
oppstarts dspunktet. 

Konsumprisindeksen (KPI) er et mål for prisnivået  l konsumprodukter og viser prisutviklingen på varer og tjenester som private husholdninger e erspør. Den prosentvise endringen i KPI brukes o e som 
et generelt mål for inflasjon i en økonomi. 

Kredi margin (spread) er rentedifferansen mellom kredi obligasjonen og swaprente med samme løpe d. I det norske markedet beny es swaprenten som målestokk, mens man i Euromarkedet noen 
ganger beny er statsrenten. 

Kredi risiko er risiko for at motpart ikke oppfyller sine forpliktelser. I et låneforhold består kredi risikoen i at låntager ikke oppfyller låneavtalen. 

Kupongrente er den faste renten på obligasjoner ved utstedelses dspunktet. Når det generelle rentenivået synker vil en gi  kupongrente bli mer a rak v og kursen på obligasjonen vil s ge. Når det 
generelle rentenivået s ger blir effekten motsa . 
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ISIN (lånenummer) er et nummer som brukes for å iden fisere ulike verdipapirer, inkludert gjeldspapir, aksjer, opsjoner, derivater og rentederivater. 

Markedskommentar er beskrivelse av dagens økonomiske situasjon og den frem dige situasjonen basert på tolkninger av  lgjengelig informasjon. U alelsene reflekterer oppfatninger på det  dspunktet 
de ble laget, og BCM forbeholder seg re en  l å endre oppfatninger uten forvarsel. 

Markedsrisiko er risiko for potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av prisfluktuasjoner i finansielle markeder. 

Motpartsrisiko er forstå  å være den type og grad av risiko forbundet med hver part i en avtalefestet ordning og risiko for at den andre parten oppre holder sine forpliktelser. For lån antas 
motpartsrisikoen for låntager å være lav. For renteby eavtaler må motpartsrisiko vurderes ved kontraktsinngåelse. 

Nibor (Norwegian Interbank Offered Rate) er en samlebetegnelse på norske pengemarkedsrenter med ulike løpe der, som skal gjenspeile rentenivået som långiver krever for et usikret utlån i norske 
kroner med levering om to dager, «spot». 

Nøkkeltall anvendes innen økonomi for å sammenligne selskaper eller organisasjoner og deres virksomhet. Nøkkeltall som er fremhevet i rapporten antas å være spesielt vik g for den aktuelle kommune 
eller kunde. 

Obligasjon er et standardisert omse elig lån med opprinnelig løpe d på minst e  år. Be ngelsene ved et obligasjonslån, slik som løpe d, rente, utbetalingsdatoer og eventuelle rentereguleringer avtales 
ved utstedelsen av obligasjonen. 

Oppgjørsrisiko er risiko for tap og likviditetsproblemer i forbindelse med avregnings- og oppgjørsfunksjonene. Oppgjørsrisiko omfa er kredi risiko, likviditetsrisiko, juridisk risiko og operasjonell risiko. 
Risikoen som oppstår i et betalingssystem. 

Oslo børs er Norges eneste regulerte markedsplass for omsetning av aksjer, egenkapitalbevis og andre verdipapirer, som derivater og obligasjoner. 

P.a. rente er en enkel beregning for å vise forventet rentekostnad de neste 12 månedene. Beregnet som restgjeld x kupong. 

P.t rente er en rente med kort renteregulering (vanligvis 14 dager) som vanligvis følger långivers innlånskostnader. Den følger også utviklingen i de korte pengemarkedsrentene og endres i takt med disse. 

Påløpte renter viser akkumulerte, ikke betalte renter for det aktuelle lånet på rapporterings dspunkt. Påløpte renter pr. 31. desember er således det rentebeløpet som skal anordnes  l de e året. Påløpte 
renter i rapporten er beregnet med utgangspunkt i lånets stamdata. Husbanken har egne beregningsmetoder som ikke lar seg gjenskape på en enkel måte. Påløpte renter beregnet for Husbanklån kan 
derfor avvike noe. Påløpte renter er beregnet pr. t +1 på  lsvarende måte som for årsoppgaver. 

Rapporteringsperiode er den aktuelle perioden som det rapporteres for. Rapporteringsdato og intervall er angi  på rapportens forside. 

Refinansieringrisiko er risikoen for at lån som forfaller ikke får ny finansiering og dermed må innfris. For fylkeskommuner og kommuner gjenspeiles denne risikoen i stor grad i vola liteten i kredi marginen 
som kan endre seg ved hver refinansiering. Risikoen kan reduseres ved å forlenge løpe den i låneporteføljen, og ha  lstrekkelig likviditet  l å dekke forfall eller  lgang  l andre former for kredi . 

Rentebe ngelser er  l enhver  d gjeldende be ngelser kny et  l det enkelte lånet. 

Rentebindings d (i år) er volumvektet gjennomsni  av gjenstående rentebindings d for lån og renteby eavtaler. 

Rentebinding inklusive forwardkontrakter (i år) er volumvektet gjennomsni  av gjenstående rentebindings d for lån og renteby eavtaler. Denne varianten av nøkkeltallet tar hensyn  l renteby eavtaler 
som har oppstart frem i  d. 
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Renteby eavtale (også kjent som renteswap) er en finansiell avtale om å by e rentebe ngelser for en periode. Et eksempel er å gå fra flytende rente  l fastrente på et lån. 

Rentefølsomhet sier noe om hvor mye kursen på et rentefond endres ved renteendringer. Måler prisfølsomheten  l et fond ved mindre parallelle endringer på rentekurven. 

Rentekostnad er kostnaden ved å låne penger. Betegnelse på den delen av betalte renter som skal anordnes på det spesifikke året. 

Renteregulering er endring av lånerenten en eller flere ganger i låneperioden. Ny rente se es i forhold  l rentereguleringsklausulen i lånekontrakten. 

Renterisiko kan deles i markedsbasert- og kontantstrømbasert risiko. Markedsbasert renterisiko er risiko for potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av endringer i renten. 
Kontantstrømbasert risiko er risiko før økte rentekostnader ved økninger i det generelle rentemarkedet. 

Ser fikat er et rentebærende papir i likhet med obligasjoner. Forskjellen mellom papirene er at ser fikat har maksimal løpe d på e  år. 

Stamdataoversikt viser en oppsummering av utvalgte sentrale be ngelser og forutsetninger for de ulike lån, ser fikat og obligasjoner. 

Styringsrenten er Norges Banks sentrale rente i utøvelsen av pengepoli kken. I Norge er de e representert ved foliorenten. 

Swap (renteby eavtale) er en avtale mellom to parter om å by e frem dige kontantstrømmer. For eksempel kan den ene parten betale den andre flytende rente, mens den selv mo ar fast rente eller 
omvendt. 

Tillitsmann i et obligasjonslån er en fellesrepresentant for obligasjonseierne hvis hovedoppgave er å ivareta deres interesser og re gheter overfor låntaker. Tillitsmann i det norske markedet er vanligvis 
Nordic Trustee. 

Total lånegjeld viser samlet lånegjeld som det rapporteres for. Samlet oversikt over lånene som inngår i rapporten finnes under kapi elet «stamdata». 

Total rente er lånets gjeldende kupong, dvs. referanserente med  llegg av kredi margin. 

Valutakurs er prisen på et lands valuta målt mot andre lands valuta, for eksempel norske kroner per euro. 

Valutarisiko er risiko for potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av fluktuasjoner i valutakursen. 

Vektet gjennomsni srente er volumvektet gjennomsni  av kupongrenter for lån og renteby eavtaler. 

Verdipapirsentralen (VPS) er en privat, selveiende ins tusjon, oppre et ved lov om verdipapirsentral, som driver et elektronisk re ghetsregister for aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter 
med i hovedsak norske utstedere.
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Oversikt rentebe ngelser og rentekostnader
Tot renteMotpartInstrument Ref. nr Påløpte renter Rente i % av gjeld

Hovedbok, Husbanken - Innlån
Beløp Margin P.a. rente

Husbanken 68 17811453462FLån 0,01 %0,000 1,8911,891-319 1 289
Husbanken 69 00011470143FLån 0,01 %0,000 1,8911,891-435 1 305
Husbanken 148 67111470892FLån 0,03 %0,000 1,8911,891-469 2 811
Husbanken 96 32911482941FLån 0,02 %0,000 1,8911,891-759 1 822
Husbanken 459 90011959858 (1)Lån 0,08 %0,000 0,8910,891-683 4 098

842 078 -2 664 11 325 0,14 %

Tot renteMotpartInstrument Ref. nr Påløpte renter Rente i % av gjeld
Hovedbok, Husbanken - Startlån

Beløp Margin P.a. rente

Husbanken 177 49511491095FLån 0,03 %0,000 1,8911,891-1 399 3 356
Husbanken 126 45111504639FLån 0,02 %0,000 1,8911,891-996 2 391
Husbanken 879 88511505804FLån 0,15 %0,000 1,8911,891-4 213 16 639
Husbanken 1 181 80411508644FLån 0,20 %0,000 1,8871,887-5 513 22 301
Husbanken 1 272 71211512982FLån 0,21 %0,000 1,8871,887-5 937 24 016
Husbanken 1 066 65511516489FLån 0,18 %0,000 1,8871,887-4 976 20 128
Husbanken 1 400 00011520203FLån 0,24 %0,000 1,8871,887-6 531 26 418
Husbanken 1 683 94111524481FLån 0,28 %0,000 1,8911,891-5 307 31 843
Husbanken 3 442 13711532035Lån 0,58 %0,000 1,5741,574-14 139 54 179
Husbanken 6 000 00011539838Lån 1,01 %0,000 1,5741,574-23 394 94 440
Husbanken 2 400 00011528956.2Lån 0,40 %0,000 1,8511,851-7 404 44 424
Husbanken 3 600 00011534937.2Lån 0,61 %0,000 1,8511,851-11 106 66 636
Husbanken 5 700 00011537650.2Lån 0,96 %0,000 1,8511,851-26 084 105 507

28 931 080 -117 000 512 278 4,87 %

Tot renteMotpartInstrument Ref. nr Påløpte renter Rente i % av gjeld
Hovedbok, KLP Kommunekredi

Beløp Margin P.a. rente

KLP 75 000 0008317.55.63469Lån 12,63 %0,000 2,6102,610-134 075 1 957 500

75 000 000 -134 075 1 957 500 12,63 %

Tot renteMotpartInstrument Ref. nr Påløpte renter Rente i % av gjeld
Hovedbok, Kommunalbanken

Beløp Margin P.a. rente

KBN 75 000 00020150197Lån 12,63 %0,000 1,9701,970-307 813 1 477 500
KBN 60 000 00020150487Lån 10,11 %0,000 1,5901,590-675 750 954 000
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Tot renteMotpartInstrument Ref. nr Påløpte renter Rente i % av gjeld
Hovedbok, Kommunalbanken

Beløp Margin P.a. rente

KBN 45 394 77020120440.10Lån 7,65 %0,000 2,1002,100-267 451 953 290
KBN 89 850 00020170259Lån 15,14 %0,410 1,5201,110-204 858 1 365 720
KBN 83 500 00020180016Lån 14,07 %0,000 1,5301,530-578 446 1 277 550

353 744 770 -2 034 318 6 028 060 59,59 %

Tot renteMotpartInstrument Ref. nr Påløpte renter Rente i % av gjeld
Hovedbok, Verdipapirmarkedet

Beløp Margin P.a. rente

Danske Bank 58 600 000NO0010826308Lån 9,87 %0,000 1,1701,170-24 419 685 620
DNB 76 507 000NO0010818123Lån 12,89 %0,000 1,0841,084-274 931 829 336

135 107 000 -299 350 1 514 956 22,76 %

593 624 928Total: -2 587 407 10 024 119 100,00 %
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Stamdataoversikt
Tot renteNavn i % av gjeld

Hovedbok, Husbanken - Innlån
Rentereg.datoRestgjeldForf. datoRef. nr

1,89168 178Drangedal - HB - Etab.lån videreutlån 01.04.2021 0,01 % 01.03.202011453462F
1,89169 000Drangedal - HB - Kjøpslån 01.03.2021 0,01 % 01.03.202011470143F
1,891148 671Drangedal - HB - Etableringslån 01.11.2023 0,03 % 01.03.202011470892F
1,89196 329Drangedal - HB - Etableringslån 01.08.2024 0,02 % 01.03.202011482941F
0,891459 900Drangedal - HB - Oppføringslån 01.11.2021 0,08 % 01.03.202011959858 (1)

842 078 0,14 % 1,345

Tot renteNavn i % av gjeld
Hovedbok, Husbanken - Startlån

Rentereg.datoRestgjeldForf. datoRef. nr

1,891177 495Drangedal - HB - Startlån 01.08.2025 0,03 % 01.03.202011491095F
1,891126 451Drangedal - HB - Startlån 01.08.2029 0,02 % 01.03.202011504639F
1,891879 885Drangedal - HB - Startlån 01.04.2030 0,15 % 01.03.202011505804F
1,8871 181 804Drangedal - HB - Startlån 01.04.2031 0,20 % 01.03.202011508644F
1,8871 272 712Drangedal - HB - Startlån 01.04.2032 0,21 % 01.03.202011512982F
1,8871 066 655Drangedal - HB - Startlån 01.04.2026 0,18 % 01.03.202011516489F
1,8871 400 000Drangedal - HB - Startlån 01.04.2032 0,24 % 01.03.202011520203F
1,8911 683 941Drangedal - HB - Startlån 01.05.2033 0,28 % 01.03.202011524481F
1,5743 442 137Drangedal - HB - Startlån 01.04.2035 0,58 % 01.07.201811532035
1,5746 000 000Drangedal - HB - Startlån 01.04.2058 1,01 % 01.07.201811539838
1,8512 400 000Drangedal - HB - Startlån 02.05.2034 0,40 % 01.03.202311528956.2
1,8513 600 000Drangedal - HB - Startlån 01.05.2036 0,61 % 01.03.202311534937.2
1,8515 700 000Drangedal - HB - Startlån 01.04.2037 0,96 % 01.03.202311537650.2

28 931 080 4,87 % 1,771

Tot renteNavn i % av gjeld
Hovedbok, KLP Kommunekredi

Rentereg.datoRestgjeldForf. datoRef. nr

2,61075 000 000Drangedal - KLP - Fastrente - E-verk 06.06.2028 12,63 % 06.06.20288317.55.63469

75 000 000 12,63 % 2,610

Tot renteNavn i % av gjeld
Hovedbok, Kommunalbanken

Rentereg.datoRestgjeldForf. datoRef. nr

1,97075 000 000Drangedal - KBN - Fast 7 år 17.04.2022 12,63 % 17.04.202220150197
1,59060 000 000Drangedal - KBN - Fastrente 3 år 15.10.2018 10,11 % 15.10.201820150487
2,10045 394 770Drangedal - KBN - Fastrente 20.09.2052 7,65 % 20.09.202320120440.10

22 Drangedal kommune - Forvaltning av gjeldsportefølje og finansieringsavtaler  - Rapport 2018
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Tot renteNavn i % av gjeld
Hovedbok, Kommunalbanken

Rentereg.datoRestgjeldForf. datoRef. nr

1,52089 850 000Drangedal - KBN - FRN-obligasjon 08.05.2020 15,14 % 08.08.201820170259
1,53083 500 000Drangedal - KBN - Fastrente - fordeling mellom 

kommunen og e-verk
18.01.2021 14,07 % 18.01.202120180016

353 744 770 59,59 % 1,704

Tot renteNavn i % av gjeld
Hovedbok, Verdipapirmarkedet

Rentereg.datoRestgjeldForf. datoRef. nr

1,17058 600 000Drangedal - Danske Bank - Ser fikat 18.01.2019 9,87 % 18.01.2019NO0010826308
1,08476 507 000Drangedal - DNB Markets - Ser fikat 01.03.2019 12,89 % 01.03.2019NO0010818123

135 107 000 22,76 % 1,121

593 624 928Total: 100,00 % 1,689
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INVESTERINGER 2018
Alle tall i hele kr.

Prosjektnr. Navn prosjekt Regnskap 1. halvår Rev. budsjett HELÅR Kommentarer

1001000 Uforutsatt 109 345 3 000 000

1001001 Pensjon KLP 1 145 705 1 100 000

1001025 Forsømt vedlikehold Tørdal 0 300 000 Kommer i 2. halvår

1001029 Startlån/forvaltningslån 675 725 4 550 000 Bokføres i 2. halvår

1001043 Kroken kirkegård inkl. sevicebygg 0 800 000 Kommer i 2. halvår

1001047 Lisenser tll admin 0 150 000 Kommer i 2. halvår

1001102 Ombygging Kommunehuset 109 400 0 *) Ses i sammenheng med hverandre

1001201 Ny skole 0 0

1001207 Kiosk Tokestua 0 0 Avsetning  hentet inn pr. 3006

1001209 Idrettshallen - brannforebyggende tiltak 10 500 300 000 Kommer i 2. halvår

1001230 Brannforebyggende tiltak 21 000 500 000 Kan komme i 2. halvår

1001265 Prosjektering ny barnehage i Kroken 766 896 1 300 000 Påløpt så langt

1001267 Rekkefølgekrav infrastruktur Kroken b-hage 0 1 500 000 Kommer i 2. halvår

1001268 SAS-System skole 0 300 000 Kommer i 2. halvår

1001355 Velferdsteknologi 0 400 000 Kan komme i 2. halvår

1001381 Skyllerom 0 100 000 Kommer i 2. halvår

1001382 Kjeler og ovn 197 000 300 000 Resten kan komme i 2. halvår

1001383 Heireksvei 2 10 500 500 000 Kan komme i 2. halvår

1001384 Boliger ellers 161 451 500 000 Kan komme i 2. halvår

1001401 VA-Gautefall 145 910 9 000 000 Kommer i 2. halvår

1001416 Fjelltomter AS v/ John Olav Gjelstad -15 246 0 Utbyggingsprosjekt går i 0,- til slutt

1001417 Laukfjell Midtstrandlia 55 044 0

1001431 Kloakk resten av bygda 292 579 1 000 000 Kommer i 2. halvår

1001435 Vann resten av bygda -31 623 1 000 000 Kommer i 2. halvår

1001436 Sjøledning til Henseid 0 0 Tilsvarende avsetning hentet inn pr. 30.06

1001437 Avløp Neslandsvatn 21 000 4 000 000 Kan komme i 2. halvår

1001438 VA Holte Slakteri 21 000

1001439 VA Solberg - Dukefoss 79 930 0

1001443 Slangetårn 7 100 3 500 000

Kun prosjektering vil påløpe nå. Blir utsatt 

til senere.

1001452 Prosjekt adressering 13 350 0 Etterslep

1001454 Vannskade Kommunehus 2017 -1 445 174 0 *) Ses i sammenheng med hverandre

1001463 Stengerveien 452 268 3 000 000 Resten kommer i 2. halvår

1001466 Dale Bro 103 028 1 100 000 Kommer i 2. halvår

1001469 Ny adkomst til Lundtveittjenna 174 009 0 Kan komme i 2. halvår

1001471 Gatelys 0 0 Avsetning hentet inn fra balanse

1001472 Egenkapital trafikksikring -50 000 250 000 Kommer i 2. halvår

1001474 Gang- og sykkelsti Neslandsvatn 227 604 800 000 Resten kommer i 2. halvår

1001476 Avkjøring Gautefall Biathlon 287 443 0

Etterslep fra 2017 da 1379 tkr ble brukt av 

rev. budsjett på 2500 tkr. Beløpet er ikke 

videreført i busjett 2018.

1001497 Brannforebyggende tiltak kommunehuset 18 005 1 000 000 *) Ses i sammenheng med hverandre

1001500 Digitalisering av Byggesaksbehandling 0 100 000 Kan komme i 2. halvår

1001501 Garasje/Tankvogn brannvesen 104 617 800 000

Bekledning vil påløpe med kr. 0,3 mill. 

Resten blir utsatt.

1001502 Gjennomføringa av ny reg.plan 0 300 000

1001538 Sanering Lundtveitgrenda VA 44 975 0

1001930 Arkivrom etter flytting til IKA Kongsberg 0 200 000 Kan bli forsinket

1001932 Elev-PC 254 276 300 000

1001934 Agressooppgrad. 84 574 0 Bl.a. digitalisering

1001940 Generell kapasitet 0 500 000 Kommer i 2. halvår

1001947 Fjernvarme til nye kunder 0 1 500 000 Kan komme i 2. halvår

1009999 Dummy, dummy 0 -43 950 000 

Finansiering ved låneopptak- Bokføres i 

desember.

4 052 192 0
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Sektor 200 pr. 1. halvår 2018

Ansvarsnr. Navn ansvar Regnskap 1. halvår 2018 Rev. budsjett 1. halvår 2018 Avvik Kommentarer

12201 Fellesutgifter grunnskole 611 844 1 494 209 882 365

Tiskudd fra Staten samt fra eget fond. Brukes på tidlg 

innsats høsten 2018.

12202 Voksen-/norskoppl -fr.spr -202 332 799 755 1 002 087

Tidligere utbetaling av tilskudd fra Staten enn 

periodisert i budsjett 1. halvår

12205 Diverse prosjekter 20 495 0 -20 495 

12212 Drangedal Idrettshall 884 371 748 709 -135 662 

Overføring av ramme fra Dr.dal 10-årige skjer i 

desember

12213 Skoleskyss 1 310 524 1 379 771 69 246

12215 Drangedal 10-årige skole 20 149 252 19 643 693 -505 559 Merforbruk lønn og komm.egenproduksjon

12223 Drangedal 10-årige skole SFO 536 112 399 245 -136 867 Merfrbruk sykevikarer samt mindre oppholdsbetaling

12231 Kroken skole 5 074 991 5 061 036 -13 955 

12232 Skolefrit.ord. Kroken 168 493 57 276 -111 217 Merfrbruk sykevikarer samt mindre oppholdsbetaling

12271 Tørdal Skule 2 456 493 2 331 637 -124 856 

12272 Tørdal SFO 145 894 118 251 -27 642 

12281 PP-kontoret 553 559 326 319 -227 239 Ses sammen med ansvar 1240

1240 Fellesutg. - Barnehager 97 425 455 789 358 364 Ses sammen med ansvar 12281

1241 Heirekshaug Barnehage 7 421 738 7 810 913 389 175

1242 Kroken Barnehage 3 848 689 4 221 495 372 806

1244 Tørdal Barnehage 1 081 441 1 287 135 205 694

12511 Kulturkontoret 187 331 373 852 186 522

12521 Biblioteket 709 037 744 845 35 808

12532 Andel Spillemider 0 50 000 50 000

12533 Idrettsarbeid 549 000 564 363 15 363

1256 Kulturskolen 654 604 671 269 16 665

12575 Kultur 123 050 184 231 61 182

12591 Kulturvern 61 944 159 695 97 751

12601 Tokestua 550 072 691 172 141 100

12611 Kino 315 404 187 405 -127 999 Forventer mer inntekt i 2. halvår

12621 Kiosk -31 747 -104 500 -72 753 

1265 Drangedal  Frivilligsentral -392 000 -20 680 371 320

13371 Folkehelse -167 118 69 615 236 734

Tilskudd fra Staten på barnefattigdom. Kostnader 

kommer i 2. halvår.

1345 Flyktninger 3 978 594 3 976 725 -1 869 

1645 Rammeoverf.vedr. flyktn. -6 013 750 -6 294 250 -280 500 Kan være noe periodiseringsavvik.  Ujevne utbetalinger.

16997 Uforutsatt 0 0 0

16999 Reservert lønn Sektor 200 0 -4 -4 

200 Kunnskap, mangfold og kultur 44 683 409 47 388 975 2 705 566 Mindreforbruk
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Drangedal kommune
Økonomi

Dokumentnr.: 18/01553 - 1 s ide 1 av 2

Arkivsak - dok. 18/01553 - 1
Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen

Saksgang Møtedato
Formannskapet 05.06.2018
Kommunestyret

1. kvartal 2018 - Rapportering for Drangedal kommune
R ådmannens innstilling:

Kommunestyret tar rapporteringen for 1. kvartal 2017 til etterretning.

Referanser i saken
Kommunestyrets vedtak i budsjettsaken for 2018.

Bakgrunn
Kommunestyret har i sitt vedtak om budsjettet bedt rådmannen om å levere en rapportering for 1.
kvartal.

Saksfremstilling
Tall i mill. kroner

Sektor Regnskap
Jan - mars 2018

Budsjett
Jan - mars 2018

Avvik Kommentar

100 Rådmann
med stab

6,4 6,8 0,4 Mindreforbruk

101 Politikk 0,5 0,8 0,3 Mindreforbruk
102 Fellesutgifter 4,1 4,2 0,1 Mindreforbruk
200 Kunnskap,
mangfold og
kultur

29,4 31, 2 1, 8 Mindreforbruk

300 Helse og
velferd

35,9 35,8 - 0,2 Merforbruk

400 Bygg,
eiendom og
kommunalteknikk

3,7 2,2 - 1,5 Merforbruk

Sum forbruk 80,0 81,0 0,9 Mindreforbruk
099 Finansiering - 52,2 - 52,0 0,2 Merinntekt
TOTALT 27,9 29,0 1,1 Mindreforbruk/

merinntekt

Rådmannens vurdering
Sektor 400 har et merforbruk på kr. 1,5 mill. i 1. kvartal . Rådmannen gjør oppmerksom på at i
sak om regnskapet for 2017, er det foreslått å sette av kr. 1,5 mill. til dekning av ekstra utgifter
knyttet til brøyting og snømåking sist vinter. Pr. 1 kvartal er kostnader til Vann og Avløp belastet
med kr. 0,5 mill. fra Nissedal. Felles drift av VA sammen med Nissedal kommune synes ikke i
fullt monn å ha bli tatt høyde for budsjettrammene hittil. I forbindelse med halvårsregnskapet i
2018 vil nødvendige budsjettendringer bli foreslått fra rådmannen på disse tingene.
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Sektor 300 har et netto merforbruk på kr. 0,2 mill. i 1. kvartal.  På bidragsposten til NAV er 
merforbruket i denne perioden på ca. kr. 0,6 mill. Mindreforbruk på enkelte andre ansvar gir et 
lavere nettobeløp på merforbruk i sektoren. 
 
Alle de andre kommunalområdene har forbruk under budsjettrammene.  Vi har også en liten 
merinntekt på finansiering i kvartalet. 
 
Sektor 200 har et mindreforbruk på kr. 1,8 mill. Dette kan forklares med tilskudd til 
lærertetthet for 1. halvår, innhenting av fond fra mindreforbruk tidligere år samt innsparing i 
forhold til budsjettramme for flyktninger.   Fordelingen er om lag 1/3 på hver av disse.  
 
Folketallsutviklingen pr. 1. kvartal 2018 bekrefter en fortsatt negativ utvikling for vår 
kommune. I løpet av dette kvartalet har vårt folketall gått ytterligere ned med -19 personer slik at vi 
nå er nede i 4086.  Rådmannen gjør oppmerksom på at det i saken om behandling av 
årsregnskapet for 2017 er foreslått en større sum som formannskapet er foreslått å få fullmakt til å 
forvalte. Den pågående revisjonen av kommuneplanen er svært viktig også med tanke på mulige 
tiltak som kan snu utviklingen.  Alle gode innspill imøteses! 

 
Konklusjon 
Når første halvår er omme, vil vi ha et bedre grunnlag for å vurdere behovet for budsjettendringer. 
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Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Drangedal kontrollutvalg 03.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 - 

Drangedal kommune 
 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon i Drangedal kommune 2018 tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Overordnet revisjonsstrategi er dokumentet som viser den overordnete planleggingen av 

regnskapsrevisjonen i den enkelte kommune. Formålet er å dokumentere at de planlagte 

revisjonshandlingene er tilstrekkelige og effektive. Kontrollutvalget har et ansvar for å påse at det 

gjennomføres revisjon i kommunen. Som et ledd i å følge opp dette orienterer oppdragsrevisor om 

strategien for revisjon for det enkelte revisjonsår. 

 

Saksopplysninger: 
Telemark kommunerevisjon IKS er valgt som revisor for Drangedal kommune og har avtale om å levere 

regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon for Drangedal kommune. Kommunens revisor skal følge lov, 

forskrift og god kommunal revisjonsskikk i revisjonsarbeidet. 

 

Overordnet revisjonsstrategi 2018 er det overordnede planleggingsdokumentet for gjennomføring av 

regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2018. Strategien skal gi kontrollutvalget et innblikk i hvilke 

fokusområder revisjonen har prioritert, hva som er årlige oppgaver og hva som er ekstraordinære 

oppgaver. 

 

Oppdragsrevisor Marianne Rogn vil gi en fyldig gjennomgang av den overordnete revisjonsstrategien for 

regnskapsrevisjon i Drangedal kommune i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi er revisjonens arbeidsdokument og skal bare tas til orientering av 

kontrollutvalget. Fremleggelse av revisjonsstrategien for utvalget er med på å sikre kontrollutvalget et 

bedre grunnlag for å ivareta sitt påseansvar overfor revisjonen. 

 

 

Vedlegg:  

- Overordna revisjonsstrategi regnskapsrevisjon Drangedal kommune 2018 
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Overordnet revisjonsstrategi — revisjonsåret 2018 — Drangedal kommunen

Om Telemark kom munerevisjon IKS og
overordnet revisjonsstrategi

Telemark kommunerevisjon IKS (1KR) er et av landets største interkommunale
revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark, Larvik kommune i Vestfold og
Telemark fylkeskommune er eiere av selskapet. Vi utfører revisjon og andre tjenester
for våre eiere og andre kommunale/fylkeskommunale aktører.

I tillegg til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon for kommunen og kommunale

foretak avgir TKR mange ulike uttalelser og attestasjoner for ulike enheter i

kommunen. Dette er uttalelser og attestasjoner som tilskuddsgivere krever for

tildeling og utbetaling av ulike former for tilskudd. Vi utfører også rådgiving av ulik art

og revisor møter i politiske utvalg, slik som KU og k-styret.

Etter særskilt bestilling påtar TKR seg også å utarbeide plan for selskapskontroll og

utføre selskapskontroll knyttet til selskap der kommunen har eierinteresser.

Fra 2015 har vi inngått en avtale om faglig og administrativt samarbeid med de
interkommunale revisjonsordningene Buskerud kommunerevisjon IKS og Vestfold
kommunerevisjon.

Du kan finne alle våre forvaltningsrapporter og annen informasjon på vårt nettsted
www.tekom rev.no.

2
Telemark kommunerevisjon IKS
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Overordnet revisjonsstrategi — revisjonsåret 2018 — Drangedal kommunen
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Overordnet revisjonsstrategi — revisjonsåret 2018 — Drangedal kommunen

i Innledning
Kommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i

revisjonsarbeidet)

Revisjon av kommunen består av to hovedoppgaver; regnskapsrevisjon og

forvaltningsrevisjon. Telemark kommunerevisjon IKS (TKR) er valgt som revisor og har

avtale om å levere disse tjenestene for kommunen.

Vi omtaler ikke forvaltningsrevisjon i dette dokumentet, med mindre de utførte

rapportene har direkte betydning for arbeidet med regnskapsrevisjon.

Overordnet revisjonsstrategi er det overordnede planleggingsdokumentet for

gjennomføring av regnskapsrevisjon. Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å gi

kontrollutvalget informasjon om de overordnede vurderingene og hensynene som

revisor har lagt vekt på i planleggingen av revisjonsarbeidet. Revisjonsstandarden

“Planlegging av revisjon av et regnskap” ligger til grunn for dette dokumentet som

sammen med rapportering gjennom året, være et grunnlag for å oppfylle

kontrollutvalgets tilsyns- og påseansvar av revisor.

Ved planlegging av revisjonsoppdraget skal revisor vurdere kontrollmiljøet i

kommunen. Det omfatter bl.a. vurdering av den administrative oppbygningen,

kompetansen, eventuelle skifte av nøkkelpersonell, omorganisering, sentral/desentral

regnskapsføring og endringer av økonomisystem mv. Vurdering av risiko og

vesentlighet er også en del av planleggingen. Alt dette totalt har betydning for de

ressursene vi planlegger å bruke på revisjon av oppdraget.

Regnskapsrevisjon og attestasjoner gjennomføres løpende. Årsoppgjørsrevisjonen

starter når regnskapet er avlagt (frist 15. februar) og varer fram til vi avgir

revisjonsberetningen. Denne skal avgis så snart revisor er ferdig med revisjon av

årsregnskapet, senest 15. april.

I tillegg til oppgavene nevnt over, reviderer TKR også andre regnskaper med nær

tilknytning til kommunen. Dette er for eksempel regnskapet for kirkelig fellesråd. For

revisjon av dette regnskapet utarbeides det egen revisjonsstrategi og —plan. Her

gjelder særskilte lover, forskrifter og instrukser. Kontrollutvalget har ingen rolle i

revisjon av kirkelig fellesråd.

‘Kommuneloven av 25.9.92, Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner av 15.6.04,

Internasjonale revisjonsstandarder (International standards on auditing — ISA)

3
Telemark kommunerevisjon IKS
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Overordnet revisjonsstrategi — revisjonsåret 2018 — Drangedal kommunen

2 Regnskapsrevisjon
Formålet med regnskapsrevisjonen er å bekrefte at årsregnskapet er i samsvar med

lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Revisors arbeid bygger på

internasjonale revisjonsstandarder. Disse krever at vi etterlever etiske krav og utfører

arbeidet på en måte som skal gi betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon.

Revisors konklusjoner om årsregnskapet kommet fram i revisors beretning, hvor vi

uttaler oss om følgende fire temaer:

• årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god kommunal

regnskapsskikk i Norge

• regnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at

budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett

• opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med

årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter

• registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger er i

samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Ved eventuelle vesentlige mangler ved ett eller flere av disse punktene vil det komme

fram som merknader i revisjonsberetningen. Kontrollutvalget vil da få brev med

nærmere bakgrunn for merknaden, såkalt nummerert brev fra revisor.

I tillegg til revisors beretning, utarbeider revisor en årlig rapport til kontrollutvalget.

Denne er en oppsummering av revisjonsarbeidet for regnskapsåret. Revisor tar her

opp ulike forhold vi anser som viktige, men ikke er så alvorlige og vesentlige at de må

tas med i revisjonsberetningen. Eventuelle merknader gitt i revisjonsberetningen

utdypes også, da revisjonsberetn ingen er forholdsvis standard isert.

Revisor rapporterer også til KU om revisjonsarbeidet gjennom hele året. Dette gjøres

muntlig i hvert kontrollutvalgsmøte. Hvis det er saker av mer alvorlig karakter vil

rapporteringen til kontrollutvalget være skriftlig.

Revisor må vurdere om informasjon og opplysninger vi har fått kan tyde på at det

foreligger misligheter. Gjennom sitt arbeid skal revisor bidra til å forebygge og til å

avdekke misligheter. Begrepet misligheter brukes oftest om tilsiktede handlinger. Det

er særlig to typer tilsiktede handlinger som er relevante for revisor; uredelig

regnskapsrapportering og underslag av eiendeler. Dersom revisor konstaterer

misligheter, skal det straks sendes en skriftlig foreløpig innberetning til

kontrollutvalget. Når forholdet er avklart, får kontrollutvalget endelig innberetning.

Rådmann skal ha kopi av innberetningene.
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3 Risikovurdering

Risiko handler om:
- hva som kan gå galt,
- hvor sannsynlig er det at noe går galt og
- hva er konsekvensen hvis det skulle gå galt.

Revisor utfører risikoanalyser av kommunen for å kartlegge eventuelle områder hvor

det kan foreligge risiko som kan medføre vesentlige feil i regnskapet. Gjennom

risikoanalysene vurderes risiko på ulike områder, og resultatet av analysene avgjør

omfanget og valget av aktuelle revisjonshandlinger.

Kommunene er ganske stabile virksomheter, med faste oppgaver som skal løses

innenfor budsjettets rammer. Rammene for kommunens drift er i hovedsak avhengig

av statlige overføtinger og skatteinntekter. Den kommunale virksomheten må forholde

seg til mange lover, forskrifter og rundskriv. Regelverket er omfattende og det vil alltid

være en viss risiko for at ikke alle regler etterleves.

3.1 Kommunens økonomi
Prioriteringene som kommunen vedtar i det årlige budsjettet er forankret i

kommunens handlingsplan og økonomiplan, som vedtas for en fireårsperiode.

Kommunen har vedtatt 4 hovedstrategier i sin samfunnsdel av kommuneplanen for

2015 - 2026. På bakgrunn av disse er det nedfelt satsningsområder som blir prioritert

gjennom ulike tiltak i økonomiplanen. Det er et mål å opprettholde befolkningsveksten

ved å legge til rette for arbeidspendling og skape gode, trygge bo- og oppvekstmiljøer,

men også legge til rette for etablering av flere fritidsboliger.

Kommunen har tradisjonelt hatt en stram, men ryddig økonomi. Kommunen har høy

lånegjeld. Kommunens samlede langsiktige gjeld inneholder også gjeld som Drangedal

Energi KF betjener. Foretakets investeringsplaner vil medføre kraftig økning i gjelden.

Både kommunens og foretakets gjeld skal tas med i beregning av minimumsavdrag.

Lovens krav til avdrag er dermed høyere enn det som kommer fram av kommunens

budsjett.

I ny kommunelov er beregningen av minimumsavdrag skjerpet. Kommunal- og

moderniseringsdepartementet mener at det ikke er behov for overgangsregler knyttet

til denne innskjerpingen. For Drangedal kommunes del vil innskjerpingen ikke få

vesentlig betydning. Kommunen har de siste årene valgt å legge nivået på avdrag slik

at avdraget var tilnærmet nye investeringer kommunen selv finansierer. Det betyr også

at avdragene er tilnærmet det nivået ny kommunelov krever. Videre legger loven opp

til at kommunestyret må benytte finansielle måltall i økonomistyringen. Det er opp til

kommunestyret selv å velge hvilke måltall og størrelsen på disse som kommunen skal
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styre etter. Bestemmelsen må sees i sammenheng med at kommunene skal forvalte

sin økonomi slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.

Drift:

Regnskapet for år 2017 viste et regnskapsmessig resultat på kr 16 mill. Kommunestyret

har vedtatt at dette skal avsettes på disposisjonsfond. Store deler av denne

avsetningen kan likevel disponeres enten av rådmannen eller av formannskapet. Kun

ca. kr 2 mill, kan ikke disponeres av andre enn kommunestyret selv.

Driften av kommunens virksomheter var i hovedsak i balanse i 2017, dvs, et lite

mindreforbruk i de fleste sektorene. Det tegnskapsmessige resultatet bygget i stor

grad på merinntekter/mindrekostnader som kommunen ikke styrer. I rådmannens

budsjettforslag leser vi at rådmannen legger opp til at organisasjonen skal

gjennomføre en resultatforbedring på kr 4,5 mill, over de neste 2 årene. Det er ikke

pekt på særskilte forbedringstiltak, men det faller innenfor de forventninger som er for

effektivisering i offentlig sektor. Svak eller manglende befolkningsvekst et en

utfordring for kommunen. Det et forventet lavere økonomisk vekst og rammene for

kommunen vil dermed bli strammere. Driftsbudsjettet for sektorene for 201$ er økt

med ca. 2 % fra fjorårets budsjett.

I budsjettet for 201$ utgjør netto driftsresultat ca. 2 % av driftsinntektene. Det viser at

kommunen er i stand til å møte uforutsette hendelser og endringer i budsjett-

forutsetningene. En kommunes netto resultatgrad2 bør ligge på 1,75 % over tid. Denne

anbefalingen om sunt kommuneregnskap kommer fra Teknisk beregningsutvalg for

kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU), som er nedsatt av Kommunal og

moderniseringsdepartementet. Anbefalingen gjelder for kommunesektoren samlet,

men gir likevel en indikasjon på hva som også er fornuftig i den enkelte kommune.

Investeringer:

Kommunen har 201$ budsjettert med kr 42,4 mill. i investeringer, hvorav kr 39,$5 mill.

skal finansieres med låneopptak. Det er blant annet budsjettert med forprosjekt til ny

barnehage med kr 2,$ mill.

Prosjektet Suvdøla kraftverk er satt i gang. Kommunestyret vedtok i sak 67/17 at

Drangedal energi kan ta opp et lån på kr 75 mill, i 201$. Drangedal energi tar ikke selv

opp lån, men lånet tas opp via kommunen. Kommunen må regulere dette inn i sitt

investeringsbudsjett. Dette gjelder både bruk av lån og utlån.

2 Netto resultatgrad: netto driftsresultat/sum driftsinntekter i prosent
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Gjeld og likviditet:

Netto lånegjeld i kommunen er meget høy sett i forhold til kommunens driftsinntekter.

Vi ser at utviklingen er positiv, dvs, netto lånegjeld et synkende. Tallet er beregnet på

konsernnivå, dvs, inklusive langsiktig gjeld knyttet til Drangedal energi. Pr. 31.12.17

utgjorde denne 10,7 % av kommunes langsiktige gjeld. Deler av den langsiktige gjelden

vil være knyttet til forhold som ikke belaster kommuneøkonomien. Ved å ta hensyn til

ulike forhold som rentekompensasjon, selvkostregulerte tjenester og kommunens

likviditet med videre, kan man regne ut hvor stor andel av gjelden som er følsom for

renteendringer. Underliggende tabeller fra Kostra statistikk viser utviklingen for

Drangedal kommune som konsern.

Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i % av brutto driftsinntekter
(prosent) 2015 2016 2017

0817 Drangedal 144,9 142,7 139,0
EKAO8 Telemark 94,5 92,5 93,0
EKGO2 KOSTRA-gruppe 2 93,4 93,2 92,7

Netto renteeksponering i % av brutto driftsinntekter (prosent) 2015 2016 2017

0817 Drangedal 57,5 60,7 49,9

EKAO8 Telemark 31,5 34,6 32,9

EKGO2 KOSTRA-gruppe 2 37,5 39,9 38,6

Det anbefales at kommunen vedtar et finansielt måltall for hvor mye gjeld kommunen

maksimalt bør ha. Måletallet kan være et godt styringsverktøy og viktig for å oppnå en

forsvarlig langsiktig økonomisk utvikling.

Likviditeten anses som god. Det skyldes flere faktorer, blant annet at kommunen har

opparbeidet sitt disposisjonsfond samtidig som ubrukte lånemidler er redusert.

Ubrukte lånemidler er redusert med ca. kr 11,5 mill. Både arbeidskapital eksklusive

premieavvik og disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter er med å gi et

uttrykk for kommunens likviditet.

Arbeidskapital ex. premieavvik i % av brutto driftsinntekter (prosent) 2015 2016 2017

0817 Drangedal 7,0 13,8 13,9

EKAO8 Telemark 16,0 16,6 18,7

EKGO2 KOSTRA-gruppe 2 14,9 17,4 19,1

Fri egenkapital drift i % av brutto driftsinntekter (prosent) 2015 2016 2017
0817 Drangedal 2,1 2,1 5,1
EKAO8 Telemark 4,2 5,5 7,4

EKGO2 KOSTRA-gruppe 2 5,8 6,5 7,8

Kommunen bør vurdere hvor stort disposisjonsfondet skal være for å ha økonomisk

handlingsrom. Det er særdeles viktig å ha tilstrekkelig midler på frie driftsfond sett i lys

av kommunens høye gjeldsbyrde, valg av amortiseringstid på premieavvik og for å

7
Telemark kommunerevisjon IKS



22/18 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 -

Overordnet revisjonsstrategi — revisjonsåret 2018 — Drangedal kommunen

møte eventuelle uforutsette hendelser. Disposisjonsfondet bør være høyere enn TBU’s

anbefaling på 4,5 % sett ut fra den økonomiske situasjonen kommunen er i.

3.2 Kommunens Økonomiske internkontroll
Revisor skal opparbeide seg en forståelse av den økonomiske internkontrollen i

kommunen. Ansvaret for internkontrollen er definert i kommuneloven og omtales der

som “betryggende kontroll”. Det innebærer at kommunen skal ha dokumentert

økonomisk internkontroll i form av formaliseringer, dokumenter og rutiner som

utarbeides, vedlikeholdes, kontrolleres og følges opp. Formålet er å sikre at

kommunen har den ønskede utvikling, at lover og regler overholdes, at det er kvalitet

og effektivitet i tjenestene og at kommunens omdømme og legitimitet ikke svekkes

(KS).

Den interne kontrollen kan deles i følgende komponenter:

• Kontrollmiljøet

• Kommunens risikovurderingsprosess

• Informasjonssystemet

• Kontrollaktiviteter

• Overvåking av kontroller

Drangedal kommune har etablert interne kontrollrutiner på en rekke områder. Revisor

gjennomgår disse løpende i revisjonsarbeidet. Vesentlige rutiner for vårt arbeid er

kommunens interne regelverk, regnskaps- og budsjettoppfølging og rutiner rundt

attestasjon og anvisning. Vårt inntrykk er at kommunen ikke har hatt en systematisk

tilnærming til rutiner og kontroller. Noen rutiner er muntlige og kontrollrutinene

oppleves fragmentert. Dette kan være en risiko ved skifte av personell.

Det har vært sykdom og fødselspermisjoner i regnskapsavdelingen i Drangedal

kommune. For den sykmeldte er det satt inn vikar. Ressursene på avdelingen er for

øyeblikket redusert. Vi har ikke inntrykk av at dette har ført til vesentlig økt

arbeidsbelastning, men vi er noe usikre på hvilken effekt dette har for kommunens

internkontroll. Regnskapsavdelingens størrelse i forhold til oppgaver vanskeliggjør en

tilfredsstillende arbeidsdeling for avdelingens rutiner på alle områder.

Drangedal kommune rapporterer til kommunestyret i samsvar med regelverk, dvs.

minst to ganger pr. år. I tillegg har politikerne i styrer/utvalg tilgang til økonomisk

oversikt via BMS (Balansert målstyring) i kommunen. Kommunestyret vedtar

nødvendige budsjettjusteringer hovedsakelig ved halvårsrapportering. Dersom det er

behov for ytterligere budsjettjusteringer må administrasjonen legge det fram for

kommunestyret innen regnskapsårets utgang.
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Drangedal kommune har anskaffet elektronisk anleggsmodul i 2017. Kommunen vil

dermed kunne effektivisere enkelte oppgaver og sikre god oversikt over kommunens

a nleggsm idler.

3.3 Kommunale foretak
Kommunen har 2 kommunale foretak, Drangedal Energi KF og Drangedal Kraft KF. Det

første selskapet distribuerer og produserer kraft, mens det andre selskapet har

ansvaret for omsetningen. Telemark kommunerevisjon IKS kjøper tjenester av

Revisorteam Vest Telemark AS for revisjon av foretakene. Energiselskapet må forholde

seg til eget regelverk for nettvirksomheten, bl.a. ved at NVE beregner en

inntektsramme for hvor mye kundene maksimalt skal betale i nettleie.

Kommunestyret har vedtatt hvordan Drangedal Energi KF’s overskudd skal fordeles.

Foretaket har hatt gode resultater og overført midler til kommunen i samsvar med

kommunestyrets vedtak. Det er planlagt en større utbygging og det er usikkert

hvordan det vil påvirke selskapets resultater framover.

4 Vurdering av vesentlighet
Revisor skal utføre arbeidet med sikte på å avdekke eventuelle vesentlige feil eller

mangler. Det følger av revisjonsstandardene at revisor ved utarbeidelse av den

overordnede revisjonsstrategien skal fastsette en vesenttighetsgrense fot regnskapet

totalt sett.

Vesentlighetsbegrepet brukes av revisor både ved planlegging og utførelse av revisjon.

Begrepet er også sentralt når revisor skal ta stilling til hvordan vi skal håndtere

identifisert feilinformasjon. Vesentlighetsgrensen brukes når revisor skal konkludere

på de ulike avsnittene i revisjonsberetningen. I tilfeller hvor vi finner vesentlige feil får

det konsekvenser i form av ulike typer kommentarer i selve revisjonsberetningen, jf.

avsnitt 2.

I en normal (ren) revisjonsberetning rapporterer revisor at: årsregnskapet avgitt i

samsvar med lov ogforskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle

stillingen til ABC kommune per 31. desember 20X1, og av resultatet for regnskapsåret

som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

regnskapsskikk i Norge.

Vesentlighetsgrensen for regnskapet totalt sett fastsettes med bakgrunn i

risikoanalysen, revisors profesjonelle skjønn og den generelle kunnskapen revisor har

om kommunen. Vi vurderer blant annet følgende momenter:

- Kommunens investeringsaktivitet

- Bemanningssituasjonen og kompetansen innenfor økonomiavdelingen

- Økonomistyringen i kommunen
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- Kommunens regnskaps- og budsjettoppfølging og økonomirapportering

- Størrelsen på de kommunale virksomhetene

- Politikernes og medias oppmerksomhet om kommunens økonomiske

disposisjoner

- Kommunens økonomi- og lønnssystem

- Oppfølging innenfor delegasjon og desentraliserte økonomiløsninger

- Skifte av nøkkelpersonell

- Kommunens interne regelverk

5 Revisjonspian
Med basis i risiko- og vesentlighetsvurderingene utarbeider revisor planer for hvert

enkelt revisjonsoppdrag. Revisjonspianene angir de enkelte revisjon shandlinger som

revisor skal utføre. Revisjonsplanene er revisjonens interne arbeidspapirer og skal ikke

behandles politisk. Vi gjengir likevel hovedområdene av det vi har bestemt å se på i

201$ med bakgrunn i risikovurderingen.

5.1 Generelt:
- Merverdiavgift og momskompensasjon er områder som medfører høy

risiko. Revisor bruker mye tid til å følge opp dette, blant annet ved pålegg

om attestasjon av terminoppgaver for momskompensasjon. Revisor deltar

også i møter og bidrar med forskjellige vurderinger om momsspørsmål,

særlig innenfor investeringer, hvor det er et komplisert regelverk.

- Noe av kommunens drift kan være i konkurranse med andre aktører i et

marked. I så fall kan kommunen miste fradraget for momskompensasjon.

Kommunen bør derfor ha rutiner som fanger opp når kommunen eventuelt

kommer i en konkurransesituasjon.

- Rapportering og budsjettoppfølging

- Offentlige innkjøp.

- IT-revisjon

5.2 Drift:

- Oppfølging av rutiner for lønn

- Se på avtaler mellom kommunen og boligstiftelsen.

- Kontroll av fakturering av husleier

- Kontroll av filoverføring til fakturamodul

- Kontroll av kundefordringer

- Kontroll av anleggsmodul

- Kontroll av låneopptak

- Kontroll av inngående fakturaer
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5.3 Investering:

- Oppfølging av enkelte investeringsprosjekter i forhold til offentlige

a nskaffelser

- Kontroll av skillet mellom drift og investering, særlig på grunn av stram

økonomi i kommunen.

6 Avslutning
Den overordnede revisjonsstrategiens risiko- og vesentlighetsvurderinger bygger på en

foreløpig vurdering av bl.a. erfaring, historisk regnskapsmateriell og den interne

kontroll som foreligger i kommunen.

Det videre arbeidet med regnskapsrevisjon kan avdekke forhold som kan medføre

endringer i revisjonsstrategien. Vesentlige endringer skal dokumenteres og

kontrollutvalget skal informeres om disse.

Skien, 21. august 2018
Telemark kommunerevisjon IKS

Kje I Ekma n LVtUi
oppdragsansvarlig revisor Marianne Rogn

oppd ragsrevisor
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Arkivsak-dok. 18/08089-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Drangedal kontrollutvalg 03.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Revisors uavhengighetserklæring 2018 - Drangedal kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
I henhold til forskrift om revisjon §15 skal oppdragsansvarlig revisor årlig avgi en skriftlig egenvurdering 

av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Foreliggende egenvurdering legges frem for kontrollutvalget for 

gjennomgang. 

 

 

Saksopplysninger: 
Egenvurdering av uavhengighet for oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Kjell Ekman og oppdragsrevisor 

Marianne Rogn legges frem i møtet. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen bemerkninger til revisors uavhengighetserklæring. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Revisor uavhengighetserklæring 2018 
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• TELEIVARK

KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkontor:
Postboks 2805, 3702 Skien
TIf.:3591 7030
e-post: post-tkr@tekomrev.no
www.tekomrev.no

Distriktskontor:
Postboks 83, 3833 Bø
TIf.: 35 05 90 00

Kontrollutvalget i Drangedal kommune

v/Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS
Foretaksregisteret:

Postboks 4

3833 BØ i Telemark

Vår ref.: 18/1088/mr

Deres ref.:

Arkvkode: 817100

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors uavhengighet i

forhold til Drangedal kommune og underliggende enheter

Innledning

I henhold til forskrift om revisjon (revisjonsforskriften) § 12 skal oppdragsansvarlig revisor for

kommuner ha ført en hederlig vandel. Oppfølging av dette kravet tilligger kontrollutvalget, jamfør

merknader til nevnte bestemmelse. Vi velger samtidig å ta med vurdering av oppdragsrevisors

uavhengighet.

Ifølge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en

skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet og objektivitet

gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlige revisorer som plikter å

legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget.

Lovgivningsmessige krav til revisors uavhengighet

Følgende fremgår av kommuneloven § 79:

Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisjons- og

kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes nærstående har

en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller tillitsmenn, at dette kan

svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Som nærstående regnes

a) ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende

forhold
b) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken, og deres ektefeller

eller personer som de bor sammen med i ekteskapsliknende forhold og

c) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som nevnt

under bokstav a.
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Det samme gjelder dersom det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisors

uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av oppgavene. AnsetteJse som revisor i kommunen

eller fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning, medfører ikke i seg selv at

revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet.

Krav til uavhengighet er nærmere spesifisert i revisjonsforskriften § 13:

• Revisor kan etter denne forskrift ikke inneha andre stillinger hos kommunen eller

fylkeskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller fylkeskommunen deltar i ved

siden av revisoroppdraget.

• Revisor kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller

fylkeskommunen deltar i.

• Revisor kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når dette kan føre til at

vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiverne eller på

annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon.

I tillegg er det følgende begrensninger ved gjennomføring av oppgaver, jf. revisjonsforskriften § 14:

• revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke eller

reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet

• revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs kommunens)

egne ledelses- og kontrolloppgaver

• revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i

skattesaker etter domstolloven.

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet

Pkt. 1: Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i Telemark

Ansettelsesforhold kommunerevisjon IKS

Pkt. 2: Medlem i Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som Drangedal

styrende organer kommune eller underliggende enheter deltar i.

Pkt. 3: Delta eller Undertegnede deltar ikke i eller inneharfunksjoner i annen virksomhet som kan føre

inneha funksjoner i til interessekonflikt eller svekket ti/lit til rollen som revisor.

annen virksomhet, som
kan føre til
interessekonflikt eller
svekket tillit

Pkt. 4: Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til Drangedal kommune eller

underliggende enheter som har betydning for uavhengighet og objektivitet.

Pkt. 5: Rådgivnings- Før slike tjenester utføres foretas en vurdering av rådgivningens eller tjenestens art i

eller andre tjenester forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen konkluderer

som er egnet til å med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med bestemmelsen i forskriften §

påvirke revisors 14, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert enkelt tilfelle må vurderes særskilt.

ha bil itet
Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning

og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike veiledninger må skje med

varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og

kontrollvurderinger.
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KOMMUNEREVISJON IKS -3-

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor Drangedal

kommune eller underliggende enheter som kommer i konflikt med denne

bestemmelsen.

Pkt. 6: Tjenester under Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Drangedal kommune eller

kommunens egne underliggende enheter som hører inn under kommunens egne lede/ses- og

ledelses- og kontrolloppgaver.
kontrolloppgaver

Pkt. 7: Opptre som Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Drangedal kommune eller

fullmektig for den underliggende enheter.
revisjonspliktige

Pkt. 8: Andre særegne Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten

forhold til uavhengighet og objektivitet.

Skien, 9. mai 201$
Telemark kommunerevisjon IKS

Kje Ekman Marianne Rogn

oppragsansvarlig revisor oppdragsrevisor
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Arkivsak-dok. 18/08101-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Drangedal kontrollutvalg 03.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Forvaltningsrevisors uavhengighetserklæring for 

forvaltningsrevisjonsprosjekt "skole" - Drangedal kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Ifølge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en 

skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget.  
 

 

Saksopplysninger: 
Kirsti Torbjørnson er som hovedregel oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjon, og har derfor avgitt 

en erklæring om det til kontrollutvalget i Drangedal kommune. Anne Sæterdal skal være oppdragsansvarlig for 

forvaltningsrevisjonen «Skole i Drangedal». Foreliggende egenvurdering legges derfor frem for 

kontrollutvalget for gjennomgang. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen merknader til egenvurderingen. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighet for 

forvaltningsrevisjonsprosjekt 717 018 Skole i Drangedal kommune  
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I• TELEMARK

KOMMUNEREVISJON 11(5

Kontrollutvalget i Drangedal
v/Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 4
3833 BØ i Telemark

Hovedkontor:

Postboks 2805, 3702 Skien

Tif.: 35 91 7030
e—post: post—tkr@tekomrev.no

Distriktskontor:

Postboks 83, 3833 Be

Tif.: 35 05 90 00

Foretaks registeret:

985 867 402

Vår ref.: 18/1181 /asæ
Deres ref.:
Arkivkode: 717018

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet - forvaltningsrevisjon

Kommuneloven
hos revisor.

§ 79 og revisjonsforskriften stiller krav til vandel, uavhengighet og objektivitet

Ifølge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en
skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Kirsti Torbjørnson er som hovedregel
oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjon, og har derfor avgitt en erklæring om det til
kommunen. Undertegnede skal være oppdragsansvarlig for forvaltningsrevisjonen «Skole i
Drangedal». Derfor følger erklæring om uavhengighet til kontrollutvalget vedlagt.

Vandelsattest er dokumentert ved ansettelse i Telemark kommunerevisjon IKS.

Skien, 29.05.2018
Telemark kommunerevisjon IKS

Anne Sæterdal
oppdragsansvarlig for forvaltningsrevisjonen

Vedlegg: Skriftlig egenvurdering av uavhengighet og objektivitet
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Vedlegg: Skriftlig egenvurdering av uavhengighet og objektivitet for
forvaltningsrevisjonsprosjekt 717 018 Skole i Drangedal kommune

Pkt 1: Undertegnede har ikke ansettelsesforhold hos andre arbeidsgivere enn i Telemark
Ansettelsesforhold kommunerevisjon IKS

Pkt 2: Medlem i Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som Drangedal
styrende organer kommune deltar i.

Pkt 3: Delta eller inneha Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som kan føre
funksjoner i annen til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.
virksomhet, som kan
føre til interessekonflikt
eller svekket tillit
Pkt 4: Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har en tilknytning til Drangedal kommune

som har betydning for uavhengighet og objektivitet.

Pkt 5: Rådgivnings- eller Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester som er egnet til å påvirke
andre tjenester som er min habilitet overfor Drangedal kommune.
egnet til å påvirke
revisors habilitet
Pkt 6: Tjenester under Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Drangedal kommune som hører inn
kommunens egne under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.
ledelses- og
kontrolloppgaver
Pkt 7: Opptre som Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Drangedal kommune.
fullmektig for den
revisjonspliktige
Pkt 8: Andre særegne Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten
forhold til uavhengighet og objektivitet.

Skien, 29.05.2018
Telemark kommunerevisjon IKS

Anne Sæterdal
oppdragsansvarlig for forvaltningsrevisjonen
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Arkivsak-dok. 18/08112-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Drangedal kontrollutvalg 03.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 – Drangedal kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:  
 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2019 for kontroll, tilsyn og revisjon i Drangedal kommune 

med en ramme på kr 1 147 349. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen:  

«Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 

formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller 

fylkestinget.»  

 

Kontrollutvalget fremmer med dette en sak til kommunestyret (via formannskapet) om budsjett for 

kontrollutvalget sin virksomhet og kjøp av revisjons- og sekretariattjenester for 2019 i Drangedal 

kommune. 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Drangedal kommune for 

2019. Kontrollutvalgets budsjett omfatter kostnadene til selve driften av utvalget, og i tillegg kostnadene 

til sekretariattjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester. Budsjettet er basert på tidligere 

budsjett- og regnskapstall og noe på anslag.  

 

Det å sørge for god kontroll og nødvendig tilsyn med driften av den kommunale virksomheten er 

høyaktuelt. Kontrollutvalget er kommunestyrets eget verktøy for gjennomføring av egenkontroll i 

virksomheten. Kommunestyret har ansvar for å sørge for at det blir bevilget tilstrekkelige ressurser til 

dette. 

 

Sekretariatet vil knytte noen kommentarer til enkelte av postene: 
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1. Kurs og opplæring  

Det er viktig med tilstrekkelig ressurser til at medlemmene får delta på ulike kurs og seminar for å holde 

seg oppdatert og få påfyll faglig sett. Det er viktig med god kontakt og erfaringsutveksling mellom 

kontrollutvalgsmedlemmer. Deltakelse på nasjonale, fylkesvise og regionale samlinger er viktig i denne 

sammenhengen.  

 

Sett i lys av Drangedal kommunes stramme økonomi, mener sekretariatet at det likevel bør legges til rette 

økonomisk slik at alle medlemmene får anledning til å delta på Temark sine regionale konferanser i 

egenregi. I 2018 var det kun lagt opp til at et medlem skulle ha muligheten til å delta på en nasjonal 

konferanse som for eksempel NKRFs årlige konferanse i februar eller Forum for kontroll og tilsyn sin 

konferanse i juni. I budsjettforslaget for 2019 foreslår sekretariatet at man fortsatt begrenser denne 

deltakelsen til et medlem og prioriterer høst og vårkonferansen til Temark for alle medlemmene.  

 

2. Kjøp av tjenester  

Drangedal kommune har valgt å delta i to interkommunale selskap for å utføre kontroll- og 

tilsynsoppgavene Dette er Telemark Kommunerevisjon IKS (TKR) for revisjonsoppgaver og Agder og 

Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver.  

 

2.1 Sekretariatstjenester  

Drangedal kommune er medeier i Temark. Kostnader i selskapet blir fordelt etter 

eierbrøk/møtefrekvens/kommunestørrelse. Budsjettet for Temark fastsettes endelig av representantskapet 

i Temark i november, og budsjettallene er derfor anslag.  

 

2.2 Revisjonstjenester  

Drangedal kommune er medeier i Telemark kommunerevisjon IKS (TKR). Kostnader i selskapet fordeles 

etter eierbrøk/kommunestørrelse, og budsjett for virksomheten fastlegges av representantskapet. Det faste 

driftstilskuddet omfatter ordinær regnskapsrevisjon og en gitt mengde med forvaltningsrevisjon. Skulle 

det oppstå behov for mer forvaltningsrevisjon i løpet av 4-års perioden enn det som er avtalt må 

kommunen enten omprioritere prosjekter, eller kjøpe flere timer i tillegg.  

 

3. Selskapskontroll og andre tjenester  

Kjøp av tjenester omfatter også kostnader knyttet til gjennomføring av selskapskontroll og evt. andre 

tjenester det skulle bli behov for. Selskapskontroll har hittil blitt bestilt fra TKR, og fakturert i tillegg til 

det faste driftstilskuddet. TKS oppgir at en ordinær eierskapskontroll kan koste ca. 50 000– 100 000,- 

avhengig av antall selskaper som undersøkes eller hvor stor kontrollen er. Ønskes det en 

forvaltningsrevisjon i et selskap vil det kunne koste nærmere kr 200 000. Her kan det være mulig å få 

prisen ned hvis flere kommuner gjennomfører en felles forvaltningsrevisjon. Sekretariatet er av den 

oppfatning av at Drangedal bør ha et mål om en selskapskontroll i året, men at det begrenses til kr 60 000.  

 

Med andre tjenester menes for eksempel kjøp av tjenester fra andre revisjonsselskap, advokattjenester 

eller andre eksterne tjenester.  

 

4. Tapt arbeidsfortjeneste/godtgjøring  

Denne posten påvirkes blant annet av aktiviteten i utvalget, hvilke godtgjørelser kommunen har, og om 

medlemmene har krav på/trenger å få dekt tapt arbeidsfortjeneste for å delta i det politiske arbeidet. Det er 

tatt høyde for fem møter i året og deltakelse på andre kurs/møter. Godtgjørelsene i Drangedal kommune 

er knyttet opp mot ordfører sin faste godtgjørelse som igjen utgjør 80 prosent av stortingsrepresentantenes 

lønn. Leder av kontrollutvalget får en fast årlig godtgjørelse på 3 prosent av ordfører sin lønn. For hvert 

møte utbetales det en møtegodtgjørelse på 1 promille av ordfører lønn til hvert medlem. 

 

I ny kommunelov som trår i kraft fra 2020 er det bestemt at det skal være fem medlemmer i 

kontrollutvalget. Det er derfor budsjettert med godtgjørelse for fem medlemmer fra september 2019.  
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Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2019 

 

Beskrivelse Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett 

  2017 2018 aug.18 2019 

Møtegodtgjørelse 54 538 56 000 29 343 75 000* 

Bevertning 1 140 1 500 760 1 500 

Kontormateriell og annet utstyr 2 600 2 500 4 265 5 000 

Opplæring, kurs og konferanser 19 407 25 000 22 399 25 000 

Sum kontrollutvalget 77 685 85 000 56 767 106 500 

Kjøp fra IKS         

Kjøp av sekretariatstjenester 135 900 140 000 69 800 144 849** 

Kjøp av revisjonstjenster 804 500 825 000 412 306 846 000 

Selskapskontroll o.l 50 000 50 000 0 50 000 

SUM TOTALT 1 068 085 1 100 000 538 873    1 147 349 
 

* Anbefaling etter ny kommunelov om fem medlemmer i utvalget 

** Budsjettet for Temark fastsettes endelig av representantskapet i Temark i november, og budsjettallene 

er derfor anslag. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr 1 147 349 for kontrollutvalget i 2019, inkl. kjøp av 

revisjons- og sekretariattjenester. Dette er en økning på 4,30  prosent fra forrige år. Vi mener dette gir et 

realistisk bilde av forventede utgifter for kontrollutvalgets virksomhet i det kommende året.  

 

Skulle det oppstå situasjoner som nevnt over der det blir behov for ekstraordinære granskinger/rapporter, 

og det er nødvendig å hente inn ekstern kompetanse/kjøpe ekstra tid fra Telemark kommunerevisjon IKS, 

kan behovet for tilleggsbevilgninger til kontroll- og tilsynsvirksomheten oppstå. Dette er i så tilfelle en 

sak for kommunestyret. 
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Arkivsak-dok. 18/02226-13 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Drangedal kontrollutvalg 03.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 03.09.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Sakene tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Referatsaker 

a. Rapport fra tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem 

og psykisk lidelse i Drangedal kommune 

b. Rapport fra tilsyn – Barnehagemyndigheten i Drangedal kommune 

c. Nytt fra Telemark kommunerevisjon IKS 

d. Nytt fra sekretariatet  

 

 

2. Neste møte 26.11.2018, kl. 12:00 

a. Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

b. Møte- og arbeidsplan for 2019  

c. Forvaltningsrevisjonsrapport – Skole i Drangedal 

d. Gjennomgang av kontrollutvalgets saker perioden 2015-2018 

e. Orientering om budsjettet for Drangedal kommune 2019  

f. Orientering fra revisor 

g. Eventuelt 

 

 

3. Eventuelt 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Rapport fra tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og 

psykisk lidelse i Drangedal kommune 

- Rapport fra tilsyn – Drangedal kommune som barnehagemyndighet 
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ENDELIG TILSYNSRAPPORT 
 

 

Kommunen som barnehagemyndighet 

- Kommunen sine virkemiddel for å sørge for regelverketterlevelse, jf. 

barnehageloven § 8 

- Kommunens tilsyn med barnehagene, jf. barnehageloven § 16 

- Kommunens håndtering av regelverket om spesialpedagogisk hjelp 

jf. barnehageloven §§ 19b og 19e 

 

Drangedal kommune 

Stedlig tilsyn 24.4.2018 
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Innhold 

 

1. Innledning            s. 3 

2. Sammendrag           s. 3 

2.1. Tema            s. 3 

2.2. Formål med tilsynet         s. 3 

2.3. Gjennomføring           s. 3 

2.4. Status på rapporten og vegen videre        s. 4 

3.Om tilsynet med Drangedal kommune        s. 4 

3.1.Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet   s. 4 

3.2.Tema for tilsynet           s. 4 

3.2.1 Veiledning           s. 5 

3.2.2 Tilsyn            s. 5 

3.2.3 Spesialpedagogisk hjelp         s. 5 

3.3. Om gjennomføringen av tilsynet        s. 5 

4. Kommunens ansvar          s. 6 

4.1. Rettslige krav § 8 kommunen som barnehagemyndighet     s. 6 

4.2. Fylkesmannens undersøkelse         s. 8 

4.3. Fylkesmannens vurdering         s. 8 

4.4. Fylkesmannens vurderinger- § 19b Samarbeid med barnets foreldre og 

§ 19e Vedtak om spesialpedagogisk hjelp        s. 11 
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1. Innledning 

Fylkesmannen har i perioden fra 22.1.2018 til dags dato gjennomført tilsyn med Drangedal 

kommune som barnehagemyndighet. Tilsynet avdekket brudd på regelverket. 

Vi fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven § 9 første ledd, 

jf. kommuneloven kapittel 10 A. I tilsyn kontrollerer vi om barnehagemyndigheten oppfyller 

barnehageloven med forskrifter. Dersom barnehagemyndigheten ikke følger regelverket, kan 

vi pålegge retting etter at kommunen har fått en frist for å rette. 

Våre tilsyn er offentlig myndighetsutøvelse, noe som innebærer at vi skal gjennomføre 

tilsynet i samsvar med reglene i forvaltningsretten og offentlighetsloven. 

Tilsynsrapporten er endelig og inneholder informasjon om hvilke pålegg som er aktuelle å 

vedta etter at rettefristen etter kommuneloven § 60d er utløpt. 

Konklusjonen bygger på kildemateriale i innsendt dokumentasjon og informasjon mottatt på 

tilsynsdagen og tar utgangspunkt i status på det tidspunktet som tilsynet er gjennomført. 

 

2. Sammendrag 

Tilsynsrapporten gir ikke en helhetsvurdering av barnehagemyndigheten. Rapporten 

omhandler bare resultat knyttet til tema som er valgt og på det tidspunktet tilsynet er 

gjennomført. Vi har ikke sett på hvordan dere oppfyller andre krav i regelverket. 

I denne rapporten presenterer vi våre vurderinger og konklusjoner. 

 

2.1. Tema 

Det er gjennomført tilsyn med tema: 

- Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven § 8 

- Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven § 16 

- Barnehageloven kapittel V A, §§ 19 b og 19 e 

 

2.2. Formål med tilsynet 

Det overordnede målet med tilsynet er å styrke kommunens rolle som barnehagemyndighet. 

Gjennom tilsynet ønsker Fylkesmannen å sette søkelys på barnehagemyndighetens ansvar for 

å sikre etterlevelse av kravene i barnehageloven, både for kommunen som 

barnehagemyndighet, og for den enkelte barnehage. Gjennom kontroll av kommunen skal 

eventuell lovstridig praksis avdekkes og rettes opp. 

Fylkesmannen legger barnehageloven med forskrifter til grunn ved tilsyn med kommunen 

som barnehagemyndighet. I tillegg skal Barnekonvensjonen sikre at barnehagetilbudet er til 

beste for barnet og skal ha grunnleggende prioritet. Artikkel 3 i konvensjonen er tydelig på at 

til beste for barn skal komme først, og skal være grunnleggende i alle tiltak og vedtak som 

gjelder barn. 

Kommunens myndighetsoppgaver er regulert i barnehageloven kap. IV” 

Barnehagemyndighetens generelle oppgaver”. Dette innebærer blant annet at kommunen skal 

veilede og kontrollere at barnehagene blir drevet etter gjeldende regelverk jf. barnehageloven 

§ 8. 

 

2.3.Gjennomføring 

Tilsynet med Drangedal kommune ble åpnet i varselbrev 22.1.2018. Tilsynet tar utgangspunkt 

i situasjonen på barnehageområdet i Drangedal kommune på tilsynstidspunktet. 

Drangedal kommune har tre barnehager, alle kommunale. Det er en stor barnehage i 

Drangedal sentrum, en stor barnehage i Neslandsvatn ca 2 mil sør for sentrum og en mindre 

barnehage i Tørdal som ligger ca 2 mil nord for sentrum. I Drangedal kommune er det 

kommunalsjef som har ansvaret for barnehagene og som er delegert myndighetsansvaret. I 
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administrasjonen i Drangedal kommune er det to rådgivere som begge har deler av sitt arbeid 

knyttet til barnehageområdet. Kommunen har barnehagefaglig kompetanse i 

administrasjonen. 

Tilsynet er utført ved gjennomgang av innhentet dokumentasjon og intervju. Det er 

gjennomført intervju med kommunalsjef, pedagogiske konsulenter og to barnehagestyrere. 

 

Vi sendte foreløpig tilsynsrapport til dere 8. mai 2018. I den presenterte vi våre foreløpige 

vurderinger og konklusjoner og det ble gitt en frist til å kommentere eller komme med 

innsigelser. Drangedal kommune har ikke kommentert innholdet i den foreløpige rapporten 

innen fristen 25. mai 2018. Tilsynsrapporten er et offentlig dokument. Vi publiserer våre 

tilsynsrapporter på vår hjemmeside. 

 

2.4. Status på rapporten og vegen videre 

Fylkesmannen har i tilsynet konstatert at dere ikke oppfyller regelverket på alle områder. 

I denne endelige tilsynsrapporten vil Drangedal kommune få en rimelig frist til å rette 

regelverksbruddene, jf. kommuneloven § 60 d, før vi eventuelt vedtar pålegg om retting. 

 

3. Om tilsynet med Drangedal kommune 

3.1. Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet 

 

Fylkesmannen fører tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter som 

barnehagemyndighet etter barnehageloven § 8, kapittel IV, V og V A, jf. barnehageloven § 9 

første ledd. Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet er tilsyn med de 

lovpålagte oppgavene til kommunen, jf. kommunelova § 60 b. 

Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet er utøving av myndighet og 

skjer i samsvar med reglene i forvaltningsretten. Tilsynet skal være preget av åpenhet, 

likebehandling, skal kunne etterprøves og skal gjennomføres på en effektiv måte. I de 

tilfellene der Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, blir dette sett 

på som brudd på regelverket, uavhengig av om det er barnehagelova eller forskrift til 

barnehagelova som er brutt. 

 

3.2. Tema for tilsyn 

Tilsynet skal undersøke om kommunen utfører de oppgavene den er pålagt som 

barnehagemyndighet, jf. barnehageloven §§ 8, 16, 19b og 19e. 

-Kommunen skal påse at barnehagene drives i samsvar med lovkrav, jf. barnehageloven § 8 

-Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven § 16 

-Kommunens håndtering av regelverket om spesialpedagogisk hjelp, jf. barnehageloven §§ 19 

b Samarbeid med barnets foreldre og 19 e Vedtak om spesialpedagogisk hjelp. 

Kommunen som barnehagemyndighet har fått som oppgave å påse at alle barnehagene i 

kommunen drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. barnehageloven § 8. Kommunen 

skal påse at barnehagetilbudet og driften er i samsvar med barnehageloven, ved hjelp av 

virkemidlene godkjenning, veiledning og tilsyn. I tillegg pålegger barnehageloven kommunen 

ansvaret for andre oppgaver, bl.a. skal kommunen oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp 

for barn bosatt i kommunen. 

 

 

3.2.1. Veiledning 

Kommunen som barnehagemyndighet skal gjennom bruk av veiledning gi en oversikt over 

hva barnehageloven med forskrifter krever og hva som må gjøres for å få barnehagedriften i 
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samsvar med denne. Barnehagemyndighetens ansvar for å veilede etter § 8, gjelder i forhold 

til barnehageloven med forskrifter, dvs. de samfunnskravene og forventningene til 

verdigrunnlag, rammevilkår, arbeidsmåter og innhold som ligger i regelverket. Målet med 

veiledning er at barnehageeier endrer på forhold som kan føre til pålegg om retting av 

uforsvarlig eller ulovlige forhold. Reglene krever en viss kontinuitet i oppfølgingen. 

 

3.2.2. Tilsyn 

Kommunens ansvar for å føre tilsyn er nærmere regulert i barnehageloven § 16. 

Barnehageloven gir ingen regler for hvordan eller hvor ofte tilsyn skal gjennomføres. Tilsyn 

er likevel en viktig del av kommunens ansvar for å påse at barnehagene drives i samsvar med 

gjeldende regelverk. Kommunen skal selv vurdere behov for tilsyn ut fra lokale forhold og 

risikovurderinger. Dersom kommunen gjennomfører tilsyn er dette myndighetsutøvelse og 

forvaltningsretten må ivaretas. Dette innebærer bl.a. at skal det skrives en rapport, og 

tilsynsobjektet skal informeres om innholdet i rapporten. 

 

3.2.3 Spesialpedagogisk hjelp 

Kommunen skal oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for barn bosatt i kommunen. 

Kommunen har ansvar for å følge regelverket når det gjelder foreldrenes rettigheter og at 

arbeidet fram mot vedtak og vedtaket er i tråd med reglene som gjelder på området. 

 

3.3. Om gjennomføringen av tilsynet 

Tilsyn med Drangedal kommune ble åpnet gjennom brev 22.1.18. Kommunen er pålagt å 

legge fram dokumentasjon for Fylkesmannen med hjemmel i kommuneloven § 60 c. 

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på gransking av skriftlig 

dokumentasjon fra kommunen. 

Følgende dokumenter inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet: 

- Organisasjonskart for kommunen 

- Kommunale delegasjonsreglement, både politisk og administrativt 

- Innkallinger og referat fra møter med barnehageeier/styrer 

- Kommunens saksbehandlingsrutiner for å ivareta bhl. §19a, hentet fra kommunens 

Tiltaksmodell for barnehagene og Handlingsveileder 

- Tre henvisninger til PPT, som eksempel på samtykkeerklæring, sammen med tre 

vedtak med tilhørende sakkyndighetsvurderinger 

- To eksempler på årsrapporter med tilhørende vedtak 

- Egenvurdering – tilsyn spesialpedagogisk hjelp 

- Vedtekter for barnehagene i Drangedal kommune 

- Barnehagepolitisk plattform i Drangedal kommune 2016 – 2019 

- Periodeplan, Kroken barnehage 2016 – 2019 

- Periodeplan, Heirekshaug barnehage 2017 – 2019 

- Årsplan Kroken barnehagen 

- Årsplan Heirekshaug barnehage 

- Årsplan Tørdal barnehage 

- Handlingsveileder med tjenestebeskrivelser 

- Tiltaksmodellen for barnehagene 

- Handlingsplan mot mobbing 

- Årshjul for barnehagene 
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Det ble gjennomført stedlig tilsyn 24.4.2018. Disse ble intervjuet tilsynsdagen: 

Styrer Katrine Tørnes 

Styrer Stig Esborg 

Rådgiver Brit Elin Kilane 

Rådgiver Jorunn Howatson 

Kommunalsjef Erling Laland 

 

4. Kommunens ansvar 

4.1. Rettslig krav § 8 kommunen som barnehagemyndighet 

 

§ 8 Kommunen sitt ansvar, første ledd: 

«Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at 

barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.» 

Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal sikre et helhetlig barnehagetilbud 

med god kvalitet tilpasset lokale forhold og behov. Kommunen skal gi veiledning og påse at 

barnehagene blir drevet i samsvar med gjeldende regelverk. Barnehagemyndigheten har et 

overordna ansvar for å sikre at barna får et godt og forsvarlig barnehagetilbud, jf. 

barnehageloven § 8 første ledd. Barnehagetilbudet må samsvare med lokale forhold og 

prioriteringer, samtidig som nasjonale føringer skal tas hensyn til, jf. barnehageloven § 8 

andre ledd. 

 

§ 16 Tilsyn: 

«Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om 

retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige 

virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke 

lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten». 

Kommunen som barnehagemyndighet fører tilsyn med kommunale og private barnehager for 

å sikre at de blir drevet etter gjeldende regelverk og har en forsvarlig drift. Tilsyn etter 

barnehageloven omfatter alle krav stilt i lov og forskrifter. Tilsyn er en sentral oppgave som 

kommunen utfører kontinuerlig. Tilsynet omhandler kontroll av lovlighet og veiledning av 

barnehagene. Kommunen som barnehagemyndighet vurderer om barnehagen er drevet etter 

barnehageloven og om barnehagetilbudet er forsvarlig. Kommunen kan gi pålegg om retting 

av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter, 

jf. barnehageloven § 16, generelle merknader. 

For å påse regelverketterlevelse med tilsyn som virkemiddel, må barnehagemyndigheten 

vurdere forholdene i barnehagen opp mot aktuelle lovkrav og konkludere på om forholdene i 

barnehagen er i tråd med barnehageloven. Det skal skrives rapport etter tilsyn som inneholder 

vurderinger og konklusjon av funnene uansett om en finner lovbrudd eller ikke. Dersom det 

blir gitt pålegg om retting av ulovlige eller uforsvarlige forhold, må kommunen følge opp. 

Forvaltningsmessige prinsipper må følges. Bl.a. må vedtak om lukking av brudd på 

regelverket inneholde tidsfrist. Dersom fristen for å rette pålegg ikke blir overholdt, kan 

tilsynsmyndigheten vedta tidsbegrenset stenging med ny frist for retting. Viser det seg at 

pålegget ikke kan rettes kan tilsynsmyndigheten vedta varig stenging av virksomheten. 

Kommunens tilsyn er utøving av offentlig myndighet. Utøving må skje i samsvar med 

forvaltningsrettslige prinsipp om likebehandling og forsvarlig drift. 

Et pålegg om retting og stenging er enkeltvedtak etter forvaltningslova § 2 b, med klagerett til 

Fylkesmannen. 

 

 

§ 19 b Samarbeid med barnets foreldre: 
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«Før det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering og fattet vedtak om spesialpedagogisk hjelp, 

skal det innhentes samtykke fra barnets foreldre. Foreldrene har rett til å gjøre seg kjent med 

innholdet i den sakkyndige vurderingen og til å uttale seg før det fattes vedtak. 

Tilbudet om spesialpedagogisk hjelp skal så langt som mulig utformes i samarbeid med 

barnet og barnets foreldre, og det skal legges stor vekt på deres syn. 

Det skal én gang i året utarbeides en skriftlig oversikt over den spesialpedagogiske hjelpen 

barnet har mottatt og en vurdering av barnets utvikling. Foreldrene og kommunen skal få 

denne oversikten og vurderingen.» 

Første ledd innebærer at både melding til PP-tjenesten og vedtak om spesialpedagogisk hjelp 

er betinget av samtykke fra barnets foreldre. Andre ledd innebærer at kommunen har plikt til å 

utforme tilbudet om spesialpedagogisk hjelp så langt som mulig i samarbeid med barnets 

foreldre, og det skal legges stor vekt på deres syn. Kommunen må i dette arbeidet blant annet 

se hen til barnets rett til medvirkning, jf. FNs barnekonvensjon artikkel 12 og barnehageloven 

§ 3. Tredje ledd fastslår at den som gir hjelpen, én gang i året skal utarbeide en oversikt over 

den spesialpedagogiske hjelpen barnet har fått og en vurdering av denne. I årsrapporten må 

det gjøres en evaluering av hjelpen barnet har fått og om den fungerer. Evalueringen skal gi 

grunnlag for eventuelt å justere arbeidet, enten det gjelder innhold, arbeidsmåter, organisering 

eller metoder. Det er den som gir hjelpen og som har den løpende kontakten med barnet, som 

har ansvaret for å utarbeide rapporten. Dette kan være kommunen dersom de benytter eget 

personale. Dersom hjelpen gis av barnehagens eget personale, er det barnehagen som har 

ansvaret for å utarbeide rapporten. 

 

§ 19 e Vedtak om spesialpedagogisk hjelp 

«Kommunen eller fylkeskommunen fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Dersom 

vedtaket avviker fra den sakkyndige vurderingen, skal dette begrunnes i vedtaket. 

Vedtaket skal inneholde: 

a) hva hjelpen skal gå ut på 

b) hvor lenge hjelpen skal vare 

c) hvilket timeomfang hjelpen skal ha 

d) hvordan hjelpen skal organiseres 

e) hvilken kompetanse de som gir hjelpen skal ha 

f) tilbud om foreldrerådgivning 

Dersom barnet flytter til en annen kommune, skal vedtaket om spesialpedagogisk hjelp gjelde 

frem til det er fattet nytt vedtak i saken.» 

Første ledd presiserer at det er kommunen, eller i unntakstilfellene fylkeskommunen, som har 

kompetanse til å behandle saker om spesialpedagogisk hjelp og fatte vedtak. Forarbeidene til 

opplæringsloven § 13-1 første ledd er av relevans. Før kommunen eller fylkeskommunen kan 

behandle saken, må det foreligge en sakkyndig vurdering. Den sakkyndige vurderingen skal 

inngå i kommunens eller fylkeskommunens grunnlag for å behandle saken. Dersom vedtaket 

avviker fra den sakkyndige vurderingen, skal vedtaket inneholde en begrunnelse for dette. 

Plikten sikrer at foreldrene mottar informasjon om kommunens eller fylkeskommunens 

vurderinger. Begrunnelsen vil dermed kunne være til nytte i foreldrenes vurdering av hvorvidt 

de ønsker å klage på vedtak. 

Andre ledd presiserer hva vedtak om innvilgelse av rett til spesialpedagogisk hjelp skal 

inneholde. Av vedtaket skal det tydelig fremgå hva slags tilbud barnet har rett til å få. 

Omfanget av tilbudet skal være fastsatt i antall timer per år eller per uke. I vedtaket bør det 

fremgå hvor stor andel av disse timene barnet har rett til direkte hjelp. Organiseringen av 

tilbudet skal fremgå av vedtaket. Dette innebærer at det skal fremgå hvor og hvordan hjelpen 

skal gis. Det skal videre fremgå hvilken kompetanse som kreves av de som skal gi hjelp til 

barnet. Vedtaket skal videre inneholde tilbud om foreldrerådgivning. Vedtakets varighet skal 
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fremgå direkte av vedtaket. Hvor lang varighet vedtaket skal ha, må vurderes konkret. Barnets 

behov vil kunne være i endring, og som utgangspunkt bør vedtak om spesialpedagogisk hjelp 

ha en varighet på ett år. Kommunens økonomi er et utenforliggende hensyn som ikke kan 

inngå i vurderingen av hvorvidt rett til spesialpedagogisk hjelp skal gis og vurderingen av 

omfanget av hjelpen. 

Tredje ledd fastslår at vedtak om spesialpedagogisk hjelp fattet av fraflyttingskommunen, 

gjelder i den nye bostedskommunen frem til denne kommunen fatter et nytt vedtak. I den grad 

det er mulig bør foreldrene kontakte ny bostedskommune og informere kommunen om det 

eksisterende vedtaket forut for flyttingen, slik at den nye bostedskommunen vil ha 

tilstrekkelig med tid til å kunne ha på plass et tilbud som oppfyller barnets behov for 

spesialpedagogisk hjelp. Hvis fraflyttingskommunen skal oversende opplysninger til ny 

kommune, forutsetter dette samtykke fra barnets foreldre. 

 

4.2. Fylkesmannens undersøkelser 

Fylkesmannen har undersøkt om kommunen som barnehagemyndighet, gjennom aktiv 

veiledning og/eller tilsyn, påser at barnehagene blir drevet i samsvar med gjeldende regelverk 

jf. barnehageloven § 8. 

Fylkesmannen har mottatt egenvurderingsskjemaer og dokumentasjon fra Drangedal 

kommune. Fylkesmannen har og annen informasjon om kommunen blant annet gjennom 

BASIL, rapportering på barnehageloven § 12a, kompetanseplaner o. a. Dette, sammen med 

intervju er grunnlaget for Fylkesmannens vurderinger. Vi har undersøkt innlevert 

dokumentasjon og kontrollert den opp mot krav fastsatt i barnehageloven. 

 

4.3. Fylkesmannens vurdering 

Fylkesmannen har vurdert om barnehagemyndigheten gjennom bruk av virkemidlene 

veiledning og tilsyn, påser at barnehagene blir drevet i samsvar med gjeldende regelverk. 

 

I. Kommunen skal ha oversikt over barnehager de skal gi veiledning og føre tilsyn med. 

Rettslige krav: 

For å oppfylle ansvaret som barnehagemyndigheten har om å påse regelverksetterlevelse i 

barnehagene, er et av minstekravene at barnehagemyndigheten har kjennskap til barnehagene 

som er i kommunen. Uten kjennskap til barnehagene, kan ikke kommunen som 

barnehagemyndighet oppfylle sin plikt etter forutsetningene. 

Fylkesmannens funn og vurderinger: 

Drangedal kommune har tre kommunale barnehager. Kommunalsjefen er både 

barnehagemyndighet og barnehageeier. I administrasjonen arbeider det to pedagogiske 

rådgivere med barnehagesaker. Kommunen har god oversikt over bemanning, barnegrupper, 

og barnetall i den enkelte barnehage. Barnehagene rapporterer årlig i BASIL. I intervju med 

styrerne kommer det fram at de har god kontakt med barnehagemyndigheten. 

Fylkesmannens konklusjon: 

Barnehagemyndigheten har god oversikt over barnehagene de skal veilede og føre tilsyn med. 

 

II. Kommunen skal ha oversikt over hvilke lovkrav kommunen fører tilsyn med. 

Rettslige krav: 

For å oppfylle ansvaret som barnehagemyndighet om å påse regeletterlevelse i barnehagene, 

må kommunen ha oversikt over hvilke lovkrav den veileder om og fører tilsyn med. Dersom 

det er deler av lovverket barnehagemyndigheten ikke kjenner til, vil kommunen ikke kunne 

oppfylle sin plikt til påse regelverksetterlevelse av aktuelt regelverk på barnehagenivå. 

Fylkesmannens funn og vurderinger: 

Barnehagemyndigheten i Drangedal har ikke gjennomført tilsyn med barnehagene etter 
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barnehageloven siden 2014. Drangedal kommune har utarbeidet et årshjul for barnehageeier 

hvor aktuelle og sentrale lovkrav er omfattet og tiltak fastsatt. 

Fylkesmannens konklusjon: 

Barnehagemyndigheten har oversikt over lovkrav de fører tilsyn med. 

 

III. Kommunen skal ha tilstrekkelig kunnskap om barnehagene til å vurdere behovet for 

veiledning og tilsyn. 

Rettslige krav: 

Plikten å påse regeletterlevelse på barnehagenivå, innebærer både aktiviteter til å vurdere 

risiko for brudd på regelverket, og plikt til å bruke virkemidlene sine slik at 

barnehagemyndigheten kan påse regeletterlevelse. Kontrollspørsmålet omhandler plikten til å 

vurdere risiko for brudd på regelverket. For å gjøre dette, må barnehagemyndigheten ha en 

viss kjennskap til regeletterlevelse på barnehagenivå. Uten informasjon, kan kommunen som 

barnehagemyndighet verken vurdere risiko for brudd på regelverket, eller hvilket behov 

barnehagene har for veiledning eller tilsyn. 

Fylkesmannens funn og vurderinger: 

Drangedal kommune som barnehagemyndighet har mange kilder til informasjon om den 

enkelte barnehagen. Særlig sentralt her er ulike og regelmessige møter med styrerne, både 

fagmøter og ledermøter. Andre kilder er årsrapport i BASIL, intern rapportering og annen 

formell og uformell kontakt. Kommunalsjefen deltar i noen sammenhenger, andre blir 

ivaretatt av rådgiverne. Samtidig viser tilsynsdagen at kommunen ikke har på 

«myndighetsbriller» når de vurderer informasjonen om barnehagene. Det virker som 

eierrollen er framtredende og myndighetsrollen og ansvaret er uavklart, noe som gjør at 

informasjonen ikke settes i sammenheng med regelverksetterlevelse. 

Fylkesmannens konklusjon: 

Kommunen har mye kunnskap om barnehagene. 

 

IV. Kommunen skal bruke denne kunnskapen til å vurdere behovet for veiledning og tilsyn. 

Rettslige krav: 

På bakgrunn av informasjon om regeletterlevelse på barnehagenivå, skal 

barnehagemyndigheten vurdere behovet for veiledning og tilsyn. Dette innebærer å kartlegge 

risiko for regelverksbrudd ved bruk av kilder som sier noe om regeletterlevelse (jf. spørsmål 

III). Videre må det også vurderes hvilke virkemiddel som er egnet for å påse regeletterlevelse. 

Dersom barnehagemyndigheten ikke bruker informasjon om regeletterlevelse på 

barnehagenivå, vil heller ikke temaene som blir valgt for tilsyn og veiledning, være i tråd med 

de faktiske behovene. Dette vil igjen føre til at kommunen ikke sikrer regelverketterlevelse 

ved gjennomføring av tilsyn og veiledning, jf. § 8. 

Fylkesmannens funn og vurderinger: 

Barnehagemyndigheten i Drangedal godkjenner årsmeldinger fra barnehagene i BASIL. Før 

godkjenningen er det en prosess med informasjon og veiledning. Kommunen har god oversikt 

over bemanning, barn og barnegrupper i barnehagene. Kommunens årshjul for barnehageeier 

er godt egnet til å få kunnskap. Drangedal kommune har god oversikt over barnehagetilbudet. 

Det er god dialog med barnehagene. Barnehagemyndighetens ansvar for å påse regelverket 

blir ikke koblet til hverken kildene eller informasjonen de gir. Uklar rolle- og 

ansvarsavklaring gjør at barnehagemyndigheten ikke bruker all kunnskapen om barnehagene 

til å vurdere behovet for veiledning og tilsyn. 

Fylkesmannens konklusjon: 

Barnehagemyndigheten bruker ikke kunnskapen til å vurdere behovet for veiledning og tilsyn. 

 

V. Kommunen skal gjennomføre veiledning og/eller tilsyn som svarer til behovet. 
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Rettslige krav: 

Behovet for veiledning og tilsyn er omtalt i kontrollspørsmål III og IV. Disse spørsmålene 

handler om at kommunen som barnehagemyndighet skaffer seg tilstrekkelig kunnskap om 

barnehagene og på bakgrunn av dette vurderer virkemiddel. Dersom disse to trinnene blir 

gjennomført, vil kommunen ha et bilde av hvor regelverketterlevelse eventuelt er mangelfull 

(risikovurdering). På bakgrunn av denne informasjonen, må barnehagemyndigheten bruke 

virkemidlene sine (veiledning og tilsyn). Dersom ikke virkemidlene blir brukt i tråd med det 

behovet som er kartlagt, oppfyller ikke kommunen som barnehagemyndighet plikten til å påse 

regelverketterlevelse, jf. § 8. 

Fylkesmannens funn og vurderinger: 

Intervju med barnehagemyndigheten viser at de har god kontakt med barnehagestyrerne, noe 

de bekrefter. Kontakten barnehagemyndigheten har med barnehagene er dialog, e-post og i de 

faste møtene. Kommunen sier i sin egenvurdering at deres erfaring er at når det oppdages 

risiko for brudd på regelverket, justeres praksis fortløpende. Vårt tilsyn klarte ikke å avdekke 

etablerte rutiner eller ansvarsbeskrivelser ved slike tilfeller. Risikoen og arbeidet med å hindre 

brudd på regelverket følges opp i møter. Hverken møteinnkallinger eller møtereferat kan 

bekrefte dette. Møtene inneholder i liten grad eksempler på en aktiv veiledning fra 

barnehagemyndigheten i Drangedal. Møteplassene er først og fremst arenaer for 

barnehageeier hvor drift og innhold/kvalitet blir satt på dagsorden. Vi ser enkelte eksempler 

på at kommunen videreformidler informasjon om nytt regelverk. 

Drangedal kommune har ikke gjennomført tilsyn etter barnehageloven siden 2014. 

Fylkesmannens konklusjon: 

Drangedal kommune som barnehagemyndighet gjør ikke vurderinger som kunne avdekket et 

behov for veiledning og tilsyn og gjennomfører derfor ikke dette. 

 

VI. Kommunens veiledning og tilsyn skal være basert på rett lovforståelse av lovgrunnlaget. 

Rettslige krav: 

For at kommunen som barnehagemyndighet skal oppfylle sin plikt til å påse 

regelverketterlevelse, må kommunen sørge for å ha rett forståelse av regelverket. Det gjelder 

også når det blir gitt pålegg om retting av ulovlige forhold, jf. §16. 

Fylkesmannens funn og vurderinger: 

Drangedal kommune deltar på Fylkesmannen kontaktmøter/regelverksmøter, bruker 

Utdanningsdirektoratets informasjon og viser i de få eksemplene vi har sett at veiledningen 

om regelverk blir gjort basert på rett lovforståelse. 

Fylkesmannens konklusjon: 

Fylkesmannen finner det sannsynliggjort at veiledning er basert på rett lovforståelse. 

 

VII. Kommunen skal vurdere og konkludere på lovlig/ ikke lovlig i tilsyn etter 

barnehageloven og vurderinger og konklusjoner i tilsynet skal formidles skriftlig til 

tilsynsobjektet? 

Rettslig krav: 

For å påse regelverketterlevelse med tilsyn som virkemiddel, må barnehagemyndigheten 

vurdere forholdene i barnehagen opp mot aktuelle lovkrav og konkludere på om forholdene i 

barnehagen er i tråd med barnehagelova. Barnehagen har gjennom forvaltningsrettens 

ulovfestede prinsipp om god forvaltningsskikk krav på å få vite hvilke vurderinger som er 

gjort i tilsynet, og hvilken konklusjon barnehagemyndigheten landet på. Dette må gjøres 

skriftlig. Videre har kommunen som barnehagemyndighet plikt til å påse 

regleverketterlevelse. Der kommunen fatter vedtak om pålegg må vurderinger og 

konklusjoner om brudd på regelverket bli formidlet skriftlig til barnehagene. Dette for å sikre 

at brudd på regelverket blir rettet. For at tilsyn som virkemiddel skal ha det resultat at 
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kommunen påser regelverketterlevelse, må barnehagene rette opp aktuelle brudd på 

regelverket. Barnehageloven legger opp til at barnehagemyndigheten har en valgfrihet knyttet 

til bruk av pålegg ved ulovlige forhold i barnehager, jf. § 16 annet ledd. Da må 

barnehagemyndigheten bruke veiledning som virkemiddel. Dersom brudd på regelverket ikke 

blir rettet, stå ukorrigert, ser ikke barnehagemyndigheten til at barnehagen har regeletterleving 

jf. § 8. 

Fylkesmannens funn og vurderinger: 

Drangedal kommune har ikke dagsaktuell skriftlig dokumentasjon å vise til når det gjelder 

tilsyn etter barnehageloven. Siden det ikke er ført tilsyn siden 2014 og barnehagemyndigheten 

ikke har tatt i bruk andre virkemidler til formålet, anser vi det som at barnehagemyndigheten i 

Drangedal ikke fører tilsyn etter barnehageloven. Barnehagemyndigheten sier i 

egenvurderingen at de ser det som naturlig å foreta tilsyn neste barnehageår. Begrunnelse for 

hvorfor de vil føre tilsyn neste barnehageår handler mest om at bemanning og ansvarsdeling i 

administrasjonen var avklar. 

Fylkesmannens konklusjon: 

Drangedal kommune fører ikke tilsyn etter barnehageloven. 

 

4.4. Fylkesmannens vurderinger - § 19 b Samarbeid med barnets foreldre og § 19 e 

Vedtak om spesialpedagogisk hjelp. 

Kommunen skal oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for barn bosatt i kommunen. 

Kommunen er ansvarlig for at hele Kapittel V A i barnehageloven er ivaretatt og at 

regelverket blir fulgt. 

Fylkesmannen har undersøkt kommunens praktisering av §§ 19 b og e. 

 

I. Det skal innhentes samtykke fra foreldrene før det blir utarbeidet sakkyndig vurdering og 

før vedtaket om spesialpedagogisk hjelp blir fattet. 

Rettslige krav: 

Før det sendes melding til PP-tjenesten skal det innhentes samtykke fra foreldrene. Det skal 

innhentes nytt samtykke før vedtak blir fattet. 

Fylkesmannen funn og vurderinger: 

Drangedal har utarbeidet en veileder til tidlig innsats, spesialpedagogisk hjelp og arbeid med 

språk, atferd og sosial kompetanse før opplæringspliktig alder. Denne tiltaksmodellen 

inneholder bl.a. rutiner og maler som skal benyttes i arbeidet med å oppfylle retten til 

spesialpedagogisk hjelp for barn i barnehagealder. 

Dokumentasjon og intervjuer i vårt tilsyn bekrefter at det er innhentet samtykke fra foreldrene 

i tråd med regelverket.. 

Fylkesmannens konklusjon: 

Det blir innhentet samtykke fra foreldrene før det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering og 

før vedtak blir fattet. 

 

II. Kommunen skal sikre at foreldrene får gjøre seg kjent med den sakkyndige vurderingen og 

til å uttale seg før det fattes vedtak. 

Rettslige krav: 

I saksbehandlingen skal en undersøke foreldrenes syn på innholdet i den sakkyndige 

vurderingen og foreldrene har rett til å uttale seg før det fattes vedtak. Dette forutsetter at 

nødvendig informasjon blir gitt og at innholdet blir formulert og forklart på en måte som gjør 

dem i stand til å ivareta sine rettigheter. 

Fylkesmannens funn og vurderinger: 

Drangedal kommune har et tett samarbeid med foreldrene i alle fasene av saksbehandlingen. 
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Det blir gjennomført både møter hvor flere, involverte fagpersoner er involvert, men også 

entil-en møter. 

Fylkesmannens konklusjon: 

Kommunen sikrer at foreldrene får gjøre seg kjent med den sakkyndige vurderingen og til å 

uttale seg før vedtak fattes. 

 

III. Tilbud om spesialpedagogisk hjelp skal utformes i samarbeid med barnet og barnets 

foreldre. 

Rettslige krav: 

Tilbud om spesialpedagogisk hjelp skal utformes, så langt som mulig, i samarbeid med barnet 

og barnets foreldre, og det skal legges stor vekt på deres syn. 

Fylkesmannens funn og vurderinger: 

Det er ikke noe i dokumentasjonen fra kommunen som synliggjør eller forklarer barnets eller 

foreldrenes rolle i utformingen av tilbudet om spesialpedagogisk hjelp. Intervjuene bekrefter 

ønske om tett samarbeid, men at det praktiseres noe ulikt og at innholdet i vedtaket i stor grad 

baserer seg på sakkyndig vurdering og anbefaling. 

Fylkesmannens konklusjon: 

Tilbud om spesialpedagogisk hjelp blir ikke utformet i samarbeid med barnet eller barnets 

foreldre. 

 

IV. Det skal èn gang i året utarbeides en skriftlig oversikt over den spesialpedagogiske 

hjelpen barnet har mottatt og en vurdering av barnets utvikling. 

Rettslige krav: 

I årsrapporten må det gjøres en evaluering av hjelpen barnet har fått og om den fungerer. 

Evalueringen skal gi grunnlag for eventuelt å justere arbeidet, enten det gjelder innhold, 

arbeidsmåter, organisering eller metoder. Det er den som gir hjelpen og som har den løpende 

kontakten med barnet, som har ansvaret for å utarbeide rapporten. Dersom hjelpen gis av 

barnehagens eget personale, er det barnehagen som har ansvaret for å utarbeide rapporten. 

Fylkesmannens funn og vurderinger: 

Drangedal kommune synes å ha gode rutiner for arbeidet med egen årsplan for den 

spesialpedagogiske hjelpen. Eksemplene vi har fått viser at årsoversiktene er grundige og gir 

tydelige evalueringer og konklusjoner. 

Fylkesmannens konklusjon: 

Kommunen utarbeider årsoversikter som inneholder oversikt over hjelpen og vurderer barnets 

utvikling. 

 

V. Foreldrene og kommunen skal ha denne oversikten og vurderingen? 

Rettslige krav: 

Foreldrene og kommunen skal få denne oversikten og vurderingen. 

Fylkesmannens funn og vurderinger: 

I dokumentasjonen fra kommunen ligger handlingsplaner/årsplaner som vedlegg til vedtak om 

spesialpedagogisk hjelp. Vedtakene er adressert til foreldrene, med kopi til kommunen. Både 

kommunens tiltaksmodell og intervjuer bekrefter at foreldrene får handlingsplan/årsplan når 

den er utarbeidet og at det også blir avholdt møter hvor innholdet blir gjennomgått. 

Kommunen får kopi. 

Fylkesmannens konklusjon: 

Foreldrene og kommunen får denne oversikten og vurderingen. 

 

VI. Kommunen skal fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp. 

Rettslige krav: 
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Etter at PP-tjenesten har sendt sin sakkyndige vurdering til kommunen, skal kommunen 

vurdere og avgjøre om barnet har rett til spesialpedagogisk hjelp. Kommunen fatter et 

enkeltvedtak både når spesialpedagogisk hjelp innvilges og når kommunen mener barnet ikke 

har rett til spesialpedagogisk hjelp. Enkeltvedtaket må være i samsvar med reglene i 

barnehageloven kapittel V A, forvaltningsloven og de ulovfestede forvaltningsprinsippene. 

Når det fattes vedtak, utløses foreldrenes klagerett. 

Beslutningen om spesialpedagogisk hjelp skal gjøres i form av et enkeltvedtak om 

spesialpedagogisk hjelp. Dette følger av barnehageloven § 19 a, jf § 19 e. Enkeltvedtaket må 

avgjøre om barnet har rett til spesialpedagogisk hjelp. Dersom barnet innvilges 

spesialpedagogisk hjelp, må det fremgå av enkeltvedtaket hva denne hjelpen består av og 

vedtaket skal begrunnes. Plikten til begrunnelse skal sikre at foreldrene får informasjon om 

kommunens vurderinger. Begrunnelsen vil dermed være til nytte i foreldrenes vurdering om 

de ønsker å klage på vedtaket. 

Denne begrunnelsesplikten er en sentral del av forsvarlighetsprinsippet og gjelder for alle 

enkeltvedtak som blir fattet, uavhengig av vedtakets innhold. Reglene om begrunnelsesplikten 

finnes i forvaltningsloven §§ 24, 25 og 27. Begrunnelsen skal: 

- Vise til reglene enkeltvedtaket bygger på (reglene i barnehageloven kapittel V A) 

- Nevne de faktiske forholdene som enkeltvedtaket bygger på 

- Nevne hovedhensynet som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig 

skjønn. 

Hvis det er nødvendig for at foreldrene skal forstå enkeltvedtaket, skal enkeltvedtaket gjengi 

innholdet i reglene eller den problemstillingen det bygger på. For enkeltvedtak om 

spesialpedagogisk hjelp betyr det at kommunen gjengir innholdet i § 19 a eller gjengir 

problemstillingen som er vurdert i forbindelse med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp. 

Det neste kravet til begrunnelsen er at den skal inneholde de faktiske forholdene som er lagt 

til grunn. Her kan det være tilstrekkelig å vise til den sakkyndige vurderingen, men husk å 

angi dato for denne. Det er imidlertid ikke noe krav om at kommunen må redegjøre for hvilke 

sider av de faktiske forholdene det er lagt vekt på. Det er nok at det i enkeltvedtaket blir vist 

til eller redegjort for sakens faktiske forhold. 

I begrunnelsen bør kommunen nevne de hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøvingen 

av forvaltningsmessig skjønn, jf. forvaltningsloven § 25. Når det gjelder saker om 

spesialpedagogisk hjelp, betyr dette at det bør nevnes hvilke hensyn kommunen har trukket 

inn ved vurderingen etter § 19 a. I tillegg kommer de særskilte kravene til begrunnelse som 

Barnehageloven har ingen særskilte regler for hvordan enkeltvedtaket skal utformes utover at 

avvik fra den sakkyndige vurderingen må begrunnes. Det følger av § 19 e første ledd. 

Forholdet til det ordinære barnehagetilbudet 

Rammeplanen sier at barnehagen skal gi et individuelt tilpasset og likeverdig tilbud. 

Det er nødvendig å skille mellom det ordinære barnehagetilbudet til barnet og 

spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven. Bruk av assistent kan være et relevant tiltak 

knyttet til begge deler. 

I praksis kan skille mellom spesialpedagogisk hjelp, og et individuelt tilpasset og likeverdig 

ordinært barnehagetilbud være vanskelig. 

I den sakkyndige vurderingen skal det utredes og tas standpunkt til om barnets behov kan 

avhjelpes innenfor det ordinære barnehagetilbudet, jf. barnehageloven § 19 d andre ledd 

bokstav c. PP-tjenesten skal vurdere om barnehagen har nødvendige ressurser og kompetanse 

til å avhjelpe barnets behov. Et ordinært barnehagetilbud vil være rettet mot alle barna i 

barnehagen, men det skal også ha fokus på enkeltbarn. Barnehagelærerne må ha kompetanse 

til å se barnets behov, kunne støtte i lek og legge til rette for et helhetlig og inkluderende 

barnehagetilbud. Forskjellen må ses i lys av om tiltaket er rettet mot et enkeltbarn for å 

forebygge/avhjelpe definerte utfordringer/vansker som har betydning for barnets videre trivsel 
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og helhetlige utvikling. 

Fylkesmannens funn og vurderinger: 

I Drangedal kommune er retten til å fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp til barn i 

barnehagen gitt til barnehagestyrer. Kommunen har rutiner og maler for arbeidet. Det er ikke 

gitt opplæring til de som er delegert ansvaret for å fatte enkeltvedtak om spesialpedagogisk 

hjelp. I Drangedal er forholdet til det ordinære barnehagetilbudet i liten grad berørt. Flere 

tiltak både i sakkyndig vurdering og enkeltvedtak sier noe om å bruke aktiviteter og tiltak i 

det ordinære barnehagetilbudet til deler av den spesialpedagogiske hjelpen, men barnets 

individuelle behov er ikke vurdert og konkludert opp mot dette. I forberedelsene til et vedtak 

om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen skal forholdet til det ordinære barnehagetilbudet 

alltid vurderes og det skal synliggjøres at det er gjort og hvorfor en har konkludert med at det 

ordinære tilbudet ikke er tilstrekkelig. 

Fylkesmannens konklusjon: 

Drangedal kommune fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp. 

 

VII. Dersom vedtak avviker fra den sakkyndige vurderingen skal vedtaket inneholde en 

særskilt begrunnelse for avviket 

Rettslige krav: 

Dersom vedtaket avviker fra den sakkyndige vurderingen, skal vedtaket inneholde en særskilt 

begrunnelse for dette. Begrunnelsen skal da vise at barnet likevel får et tilbud som oppfyller 

retten etter § 19 a. Hvis enkeltvedtaket avviker fra den sakkyndige vurderingen, må 

kommunen konkret ta opp situasjonen til det aktuelle barnet i begrunnelsen. Kommunen som 

barnehagemyndighet har et overordnet ansvar for å sikre at alle barna i barnehagen får et godt 

og forsvarlig barnehagetilbud og at all aktiviteten har barnets beste som mål. Barnehagelovens 

regler om spesialpedagogisk hjelp bygger på barnekonvensjonens bestemmelser. I utøvelsen 

av barnehagelovens kapittel V A er det særlig barnekonvensjonens artikler 3 og 12 som er 

viktige å ha med. 

Fylkesmannens funn og vurderinger: 

Drangedal har eksempler på vedtak som avviker fra den sakkyndige vurderingen. Vi ser at 

sakkyndighetsvurdringene anbefaler et betydelig antall årstimer i spesialpedagogisk hjelp 

hvor fagpersoner skal gi veiledning til de som skal gi hjelpen. Samtidig ser vi at 

sakkyndighetsvurderingene ikke omtaler vurderinger av om hjelpen kan gis innenfor det 

ordinære barnehagetilbudet. Vedtakene sier at barnet får et tilfredsstillende utbytte gjennom 

det ordinære barnehagetilbudet. Disse vedtakene er gitt en begrunnelse hvor en viser til den 

sakkyndige vurderingen. Ingen av sakkyndighetsvurderingene i disse eksemplene har vurdert 

eller konkludert på de tiltakene enkeltvedtaket har landet på. Begrunnelsen i vedtaket blir 

derfor vanskelig for foreldre å forstå. Begrunnelsen er for begrenset til at det skal kunne gi 

grunnlag for å vurdere en klage på vedtaket. 

Arbeidet i Drangedal kommune med saksbehandling og vedtak om spesialpedagogisk hjelp 

viser ikke at det er gjort noen barnets beste-vurdering i noen faser av arbeidet. Det 

fremkommer heller ikke at det enkelte barnets meninger, ønsker eller ytringer er tatt hensyn til 

når valg er gjort på barnets vegne. 

Fylkesmannens konklusjon: 

Vedtak som avviker fra sakkyndig vurdering inneholder ikke begrunnelser som ivaretar 

forsvarlighetsprinsippet og gjør ikke foreldrene i stand til å vurdere innholdet i vedtaket. 

 

VIII. Kommunen skal fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp som sier hva hjelpen skal gå ut 

på. 

Rettslige krav: 

I enkeltvedtaket skal det beskrives hva slags tilbud barnet har rett til å få. Vedtaket skal 
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beskrive hvilke tiltak som skal ivareta barnets behov. 

Fylkesmannens funn og vurderinger: 

Kommunens vedtak viser detaljerte tiltak knyttet til barnets behov. 

Fylkesmannens konklusjon: 

Kommunen fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp som sier hva hjelpen skal gå ut på. 

 

IX. Kommunen skal fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp som sier hvor lenge hjelpen skal 

vare. 

Rettslige krav: 

Det skal fremgå direkte av vedtaket hvilken varighet hjelpen skal ha. Hvilken varighet 

vedtaket skal ha må vurderes konkret. I vurderingen må det ses hen til at barnets behov vil 

kunne være i endring, og som utgangspunkt bør vedtaket ha en varighet på ett år. Det er ikke 

ansattes avtale om arbeidstid som styrer ressursene til barnet, men barnets behov og barnets 

faktiske oppholdstid i barnehagen. Enkeltvedtaket skal som hovedregel utformes på grunnlag 

av et barnehageår. 

Fylkesmannens funn og vurderinger: 

Kommunens vedtak har tydelig avgrensing i forhold til hvilken varighet hjelpen skal ha. 

Fylkesmannens konklusjon: 

Kommunen fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp som sier hvor lenge hjelpen skal vare. 

 

X. Kommunen skal fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp som sier hvilket timeomfang 

hjelpen skal ha. 

Rettslige krav: 

Enkeltvedtaket må angi omfanget av den spesialpedagogiske hjelpen. En angivelse av omfang 

i vage skjønnsmessige størrelser som stort – middels – lite, vil ikke oppfylle kravet til klarhet. 

Omfanget skal være fastsatt i antall timer per år eller per uke. Det bør fremgå av vedtaket 

hvor stor andel av disse timene barnet har rett til direkte hjelp. Kommunen bør tenke gjennom 

hvilken form for angivelse av omfang som vil være den mest funksjonelle og som også gir 

foreldrene god informasjon. 

Fylkesmannens funn og vurderinger: 

Kommunens vedtak angir både årstimer og hva dette utgjør i uketimer. 

Fylkesmannens konklusjon: 

Kommunen fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp som sier hvilket timeomfang hjelpen 

skal ha. 

 

XI Kommunen skal fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp som sier hvordan hjelpen skal 

organiseres. 

Rettslige krav: 

Enkeltvedtaket må synliggjøre hvordan hjelpen skal organiseres, om hjelpen skal gis som 

enetimer, i små grupper eller sammen med barna i avdelingen. Det fremgå hvor og hvordan 

hjelpen skal gis. I vurdering av hvordan hjelpen skal gis må hensynet til barnets beste veie 

tungt. Det skal sterke hensyn til for å sette barnets beste til side. 

Fylkesmannens funn og vurderinger: 

Kommunens vedtak er tydelige og konkrete på hvordan hjelpen skal organiseres. 

Fylkesmannens konklusjon: 

Kommunen fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp som sier hvordan hjelpen skal 

organiseres. 

 

XII Kommunen skal fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp som sier hvilken kompetanse de 

som gir hjelpen skal ha 



26/18 Eventuelt 03.09.2018 - 18/02226-13 Eventuelt 03.09.2018 : Rapport fra tilsyn - Drangedal kommune som barnehagemyndighet

16 
 

Rettslige krav: 

Det skal fremgå av vedtaket hvilken kompetanse som kreves av de som skal gi hjelp til barnet. 

Hovedregelen er at den spesialpedagogiske hjelpen skal gis av en pedagog. I den grad deler an 

den spesialpedagogiske hjelpen skal gis av en assistent, må dette fremkomme av 

enkeltvedtaket. Bruk av assistent skal kun skje dersom det fremstår som forsvarlig og at man 

må stå i relasjon til en som har kompetanse. 

Fylkesmannens funn og vurderinger: 

Kommunens vedtak sier hvilken kompetanse den som skal gi hjelpen skal ha. 

Fylkesmannens konklusjon: 

Kommunen fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp som sier hvilken kompetanse de som gir 

hjelpen skal ha. 

 

XIII Kommunen skal fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp som inneholder tilbud om 

foreldreveiledning 

Rettslige krav: 

Vedtaket skal inneholde tilbud om foreldreveiledning. 

Fylkesmannens funn og vurderinger: 

I dokumentasjonen fra Drangedal kommune er tilbud om foreldreveiledning ikke en del av 

enkeltvedtaket. Det er heller ikke omtalt i sakkyndighetsvurderingene. En har i ett vedtak tatt 

med foreldresamarbeid som en del av det som inngår i omfanget av hjelpen knyttet til 

ressursbruk. 

Fylkesmannens konklusjon: 

Kommunen fatter ikke vedtak om spesialpedagogisk hjelp som inneholder tilbud om 

foreldreveiledning. 

 

XIV Kommunen skal fatte vedtak som inneholder informasjon om retten til å se sakens 

dokumenter. 

Fylkesmannens funn og vurderinger: 

I tilsynet ble det informert om at foreldrene mottar alle dokumenter som gjelder saken 

fortløpende og at de gjennomgås med foreldrene. Det framkommer ikke som en rettighet som 

en del av vedtaket. 

Fylkesmannens konklusjon: 

Kommunen fatter ikke vedtak som informerer om retten til å se sakens dokumenter. 

 

5. Fylkesmannens konklusjon 

Barnehagemyndigheten i Drangedal kommune har god oversikt over barnehagetilbudet. Det 

er god dialog med barnehagene. Kommunen har gjennom god kontakt, årlig rapportering i 

BASIL og annet samarbeid god oversikt over bemanning i barnehagene, pedagogiske 

satsingsområder og kompetanseutvikling. Barnehagemyndigheten har god kunnskap om det 

regelverket de er satt til å håndheve. Tilsynet med barnehagemyndigheten viser at 

grunnleggende forståelse knyttet til å påse regelverksetterlevelse ute i barnehagene ikke er til 

stede. Lovlighetsvurderinger blir ikke gjennomført, ikke risikovurderinger i forhold til 

regelverksetterlevelse og veiledning som blir gitt om regelverket er viktig, men kan virke noe 

tilfeldig mht tema. Drangedal kommune benytter ikke § 16 om tilsyn med barnehageeier. 

Fylkesmannen mener ansvaret og rolleforståelsen av det myndighetsansvaret kommunen er 

gitt umiddelbart må gjennomgås. Alt ligger til rette i delegasjonsreglementet, 

kommuneorganisasjonen og i barnehageadministrasjon til å ivareta 

barnehagemyndighetsansvaret. 

Fylkesmannen har sett på praktiseringen av deler av barnehageloven kapittel V A om 

spesialpedagogisk hjelp. Våre funn viser at det er mangler og at grep må tas for å etterleve 
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regelverket om dette. Jf pkt 4.3 og 4.4 i denne rapporten. 

 

 

6. Frist for retting av regelverksbrudd 

I kapitlene ovenfor har vi konstatert at dere ikke oppfyller regelverket på alle områder. Vi gir 

dere en frist til å rette regelverksbruddene, jf. kommuneloven § 60 d. 

 

Frist for retting er 1. oktober 2018.  

 

Følgende pålegg er aktuelle å vedta etter utløpet av rettefristen: 

  

1. Drangedal kommune skal påse at barnehagene i kommunen etterlever kravene i 

barnehageloven, jf. §§ 8 og 16. 

Korreksjonspunkt: Pålegget innebærer at 

a) Barnehagemyndigheten i Drangedal kommune må gi aktiv veiledning, jf. 

barnehageloven § 8 

b) Barnehagemyndigheten i Drangedal kommune må gjøre risikovurderinger og vurdere 

tilsyn etter barnehageloven, jf. barnehageloven § 16 

2. Drangedal kommune må etablere en praksis som er i tråd med § 19 b og § 19 e i 

barnehageloven. 

 

Kommunen må i sine vurderinger legge til grunn riktig lovforståelse. 

 

Innen fristen må Drangedal kommune komme med en erklæring til Fylkesmannen i Telemark 

om at de ulovlige forholdene er rettet og dokumentere hvordan lovbruddene er rettet. 

Hvis dere ikke har rettet regelverksbruddene før rettefristen, vil vi vedta pålegg om retting. Et 

pålegg om retting er et vedtak som dere kan klage på, jf. forvaltningsloven kapittel VI. 

 

Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18. 
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