
Meeting Book: Gjerstad kontrollutvalg (26.09.2018) 

Gjerstad kontrollutvalg 

Date: 2018-09-26T12:00:00 

Location: Kommunehuset, møterom ved resepsjonen 

Note: 

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

 

Vara møter bare etter eget varsel. 

 

I tillegg møter følgende: 

Rådmann Torill Neset, sak 19-21/18  kl. 12:00 
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Arkivsak-dok. 18/00133-16 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Gjerstad kontrollutvalg 26.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 26.9.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkalling til møte 26.9.2018 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 18/00133-15 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Gjerstad kontrollutvalg 26.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra 2.5.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 2.5.2018 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Gjerstad kontrollutvalg 02.05.2018 
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Møteprotokoll  
 

Gjerstad kontrollutvalg 

 
Dato: 02.05.2018 kl. 12:00 – 15:00 
Sted: Kommunehuset, møterom ved resepsjonen 
Arkivsak: 18/00133 
  
Til stede:  Nils Audun Gryting (leder), Mona Hoel (nestleder), Albert Nævestad 

(medlem) 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
- 

  
Forfall:  - 
  
Andre: Rådmann Torill Neset, sak 10-17/18 (t.o.m. pkt. 3) 

Konsulent Kristin Presthagen, sak 10+15/18 

Hovedrevisor Bente Tobiassen 
  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

2/18 18/00133-8 Godkjenning av innkalling til møte 2.5.2018 3 

Møteprotokoll 

2/18 18/00133-9 Godkjenning av protokoll fra 14.2.2018 4 

Saker til behandling 

10/18 18/05505-2 Årsregnskap og årsmelding 2017 Gjerstad kommune 5 

11/18 18/03127-6 
Tilsyn fra fylkesmannen med rehabilitering og koordinerende enhet 

Gjerstad 
7 
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12/18 18/03129-6 
Bestilling av forvaltningsrevisjonen Organisering og kvalitet i pleie 

og omsorg 
8 

13/18 18/05811-2 
Høring: FKT veileder - Hva kan kontrollutvalget forvente av 

oppgaveutførelse og kompetanse fra sekretariatet 
9 

14/18 18/04104-2 Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018 Gjerstad 10 

15/18 18/02704-3 Årsrapport 2017 kemneren i Gjerstad 11 

16/18 18/00139-3 Orienteringer fra revisor 2.5.2018 12 

17/18 18/00145-3 Referatsaker 2.5.2018 13 

18/18 18/00151-3 Eventuelt 2.5.2018 14 

    

 

 
Gjerstad, 02.05.2018 

 

 

Nils Audun Gryting      Benedikte Muruvik Vonen 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

2/18 Godkjenning av innkalling til møte 2.5.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 02.05.2018 2/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkalling til møte 2.5.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Innkalling til møte 2.5.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

2/18 Godkjenning av protokoll fra 14.2.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 02.05.2018 2/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 14.2.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 14.2.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

10/18 Årsregnskap og årsmelding 2017 Gjerstad kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 02.05.2018 10/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget oversender til kommunestyret (med kopi til formannskapet) følgende 

uttalelse om Gjerstad kommunes årsregnskap 2017: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Gjerstad kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsmelding fra rådmannen. Aust-Agder Revisjon IKS har avlagt 

revisjonsberetning samt oppsummeringsbrev til kontrollutvalget vedrørende revisjonen av 

årsregnskapet. 

 

Gjerstad kommunes årsregnskap viser et netto driftsresultat på kr 7,74 mill. og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 6,279 mill. Investeringsregnskapet ble avsluttet med 

balanse mellom investeringsutgifter og finansiering. 

 

Revisjonen peker i sitt oppsummeringsbrev til kontrollutvalget på informasjon fra regnskapet 

som etter deres mening er sentral i forhold til kommunens virksomhet og økonomiske stilling 

pr. 31.12.2017. De omtaler også utvalgte forhold som er fremkommet gjennom det ordinære 

revisjonsarbeidet og som de anser som vesentlige for forståelsen av årsregnskapet. 
- Kontrollutvalget merker seg revisjonens omtale av premieavviket innen pensjonsordningen. 

- Kontrollutvalget merker seg revisjonens kommentarer omkring faktisk økonomisk 

handlingsrom. Dersom frie disposisjonsfond korrigeres for forpliktelsen som ligger i fremtidig 

utgiftsføring av akkumulert premieavvik, viser revisjonen til at frie fond i realiteten er på kr 

6,3 mill. ved utgangen av 2017, mot bokført kr 37,0 mill. 

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner 

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

årsmeldingen omhandler. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at Gjerstad kommunes årsregnskap 2017 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Torill Neset la frem årsregnskap og årsmelding 2017 for Gjerstad kommune og 

svarte på spørsmål. Konsulent Kristin Presthagen var til stede under behandlingen og ga 

utfyllende kommentarer. 

 

Hovedrevisor Bente Tobiassen orienterte kort om premieavvik knyttet til pensjonsordningen 

og svarte på spørsmål. 

 

Hovedrevisor Bente Tobiassen redegjorde for revisors beretning og revisors rapport til 

kontrollutvalget om revisjonen av årsregnskapet 2017 og svarte på spørsmål. 
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Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget oversender til kommunestyret (med kopi til formannskapet) følgende 

uttalelse om Gjerstad kommunes årsregnskap 2017: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Gjerstad kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsmelding fra rådmannen. Aust-Agder Revisjon IKS har avlagt 

revisjonsberetning samt oppsummeringsbrev til kontrollutvalget vedrørende revisjonen av 

årsregnskapet. 

 

Gjerstad kommunes årsregnskap viser et netto driftsresultat på kr 7,74 mill. og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 6,279 mill. Investeringsregnskapet ble avsluttet med 

balanse mellom investeringsutgifter og finansiering. 

 

Revisjonen peker i sitt oppsummeringsbrev til kontrollutvalget på informasjon fra regnskapet 

som etter deres mening er sentral i forhold til kommunens virksomhet og økonomiske stilling 

pr. 31.12.2017. De omtaler også utvalgte forhold som er fremkommet gjennom det ordinære 

revisjonsarbeidet og som de anser som vesentlige for forståelsen av årsregnskapet. 
- Kontrollutvalget merker seg revisjonens omtale av premieavviket innen pensjonsordningen. 

- Kontrollutvalget merker seg revisjonens kommentarer omkring faktisk økonomisk 

handlingsrom. Dersom frie disposisjonsfond korrigeres for forpliktelsen som ligger i fremtidig 

utgiftsføring av akkumulert premieavvik, viser revisjonen til at frie fond i realiteten er på kr 

6,3 mill. ved utgangen av 2017, mot bokført kr 37,0 mill. 

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner 

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

årsmeldingen omhandler. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at Gjerstad kommunes årsregnskap 2017 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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11/18 Tilsyn fra fylkesmannen med rehabilitering og koordinerende enhet 

Gjerstad 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 02.05.2018 11/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Torill Neset orienterte fra arbeidet med oppfølgingen av tilsynet og svarte på 

spørsmål. Tjenestene til brukerne er forbedret gjennom arbeidet, og dokumentasjonen er 

forsterket. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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12/18 Bestilling av forvaltningsrevisjonen Organisering og kvalitet i pleie og 

omsorg 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 02.05.2018 12/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonen Organisering og kvalitet i pleie og omsorg i 

tråd med fremlagt prosjektplan. Rapport forventes fremlagt til kontrollutvalgets første møte i 

2019. 

 

Kontrollutvalget ber om å bli holdt oppdatert om prosjektets fremdrift underveis i arbeidet. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretær formidlet på vegne av forvaltningsrevisor hovedtrekkene i prosjektplan for 

forvaltningsrevisjonen Pleie og omsorg og svarte på spørsmål.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonen Organisering og kvalitet i pleie og omsorg i 

tråd med fremlagt prosjektplan. Rapport forventes fremlagt til kontrollutvalgets første møte i 

2019. 

 

Kontrollutvalget ber om å bli holdt oppdatert om prosjektets fremdrift underveis i arbeidet. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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13/18 Høring: FKT veileder - Hva kan kontrollutvalget forvente av 

oppgaveutførelse og kompetanse fra sekretariatet 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 02.05.2018 13/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Det legges ikke frem forslag til vedtak i saken. 

 

 

Møtebehandling 

Forslag fremsatt i møtet: 

Gjerstad kontrollutvalg har gått gjennom fremlagt høringsutkast til veilederen «Hva kan 

kontrollutvalget forvente av oppgaveutførelse og kompetanse fra sekretariatet» fra Forum for 

Kontroll og Tilsyn. Kontrollutvalget har ingen endringsforslag knyttet til veilederen og slutter 

seg til den som den fremstår. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Gjerstad kontrollutvalg har gått gjennom fremlagt høringsutkast til veilederen «Hva kan 

kontrollutvalget forvente av oppgaveutførelse og kompetanse fra sekretariatet» fra Forum for 

Kontroll og Tilsyn. Kontrollutvalget har ingen endringsforslag knyttet til veilederen og slutter 

seg til den som den fremstår. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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14/18 Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018 Gjerstad 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 02.05.2018 14/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretær orienterte om bakgrunnen for saken og svarte på spørsmål. Rådmann Torill Neset 

var til stede og ga utfyllende kommentarer. Det tilsynet som er beskrevet fra Mattilsynet vedr. 

vannforsyningssystem er ifølge rådmannen allerede gjennomført på slutten av 2017. 

Beredskapsøvelse er nå datofestet til 19.6.2018. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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15/18 Årsrapport 2017 kemneren i Gjerstad 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 02.05.2018 15/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Årsrapport 2017 fra kemneren i Østregionen Aust-Agder vedr. Gjerstad kommune tas til 

orientering 

 

 

Møtebehandling 

Sekretær orienterte kort om saken og svarte på spørsmål. Konsulent Kristin Presthagen 

orienterte kort om oppgavene til kemneren, som utføres fra felles interkommunalt 

kemnerkontor i Tvedestrand kommune, og svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Årsrapport 2017 fra kemneren i Østregionen Aust-Agder vedr. Gjerstad kommune tas til 

orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/18 Orienteringer fra revisor 2.5.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 02.05.2018 16/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Hovedrevisor Bente Tobiassen orienterte kort om oppstart av revisjonsoppgaver for 

regnskapsåret 2018. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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17/18 Referatsaker 2.5.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 02.05.2018 17/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

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

a. 15.02.2018:  

i. PS 18/6 Årsrapport for kemneren i Gjerstad 2017 

ii. PS 18/9 Arkivplan for Gjerstad kommune for 2017-2021 

b. 28.02.2018 (epostmøte): 

i. PS 18/12 Eierskapsmelding for Agder Energi 

c. 26.04.2018: 

i. RS 18/23 Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Gjerstad 

kommune 

ii. PS 18/18 Årsmelding kontrollutvalget for 2017 

iii. PS 18/19 Rapport fra selskapskontroll Lisand AS 

iv. PS 18/25 Felles personvernombud for IKT Agder-kommunene 

2. Tilsyn fra Fylkesmannen med NAV (sosial), rådmannen orienterte. 

3. Tilsyn fra Arbeidstilsynet med PLO vedr. vold og trusler, rådmannen orienterte. 

4. Kort orientering fra Temarks vårkonferanse 2018 ved leder Nils Audun Gryting 

5. Neste møte 26.9.2018 

6. Kontrollansvar for kirkelig fellesråd. Ingenting av dette ligger til kommunen og dermed 

kontrollutvalget. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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18/18 Eventuelt 2.5.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 02.05.2018 18/18 

 

 

  

 

Møtebehandling 
- Kontrollutvalget ønsker en orientering om rådmannens internkontroll i Gjerstad kommune. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/11278-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Gjerstad kontrollutvalg 26.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Rådmannens internkontroll 2018 Gjerstad 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget ba i sitt møte 2.5.2018 under sak 18/18 Eventuelt om å få en orientering om 

rådmannens internkontroll i Gjerstad kommune. 

 

Saksopplysninger: 
Kommunesektoren har ansvar for mange oppgaver som er viktige for innbyggerne, og det er nødvendig 

med god styring for å ivareta innbyggernes behov og rettigheter. Egenkontroll er den samlede kontrollen 

kommuner fører med egen virksomhet, og den bidrar til å bygge opp tilliten til kommunen. God 

egenkontroll vil kunne redusere behovet for statlig tilsyn og kontroll, og gir samtidig grunnlag for læring 

og forbedring. Det er kommunestyret som har det øverste ansvaret for egenkontrollen i kommunen.  

 

Administrasjonssjefen (rådmannen) er ansvarlig for kommunens planlegging, myndighetsutøvelse og 

tjenesteproduksjon. For å sikre at virksomheten skjer slik den skal, skal rådmannen føre kontroll med sitt 

ansvarsområde, gjerne omtalt som internkontroll. Administrasjonssjefens internkontroll er en viktig del av 

egenkontrollen og er med på å sikre kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen, at lover og regler 

etterleves og at uønskede hendelser unngås. I sum betyr dette at rådmannen har ansvar for å holde orden i 

eget hus. God internkontroll er viktig både for folkevalgt og administrativ styring. Utviklingen av 

internkontroll skjer kontinuerlig, og prosessen vil være ulik og tilpasset hver enkelt kommune. 

 

Når kontrollutvalget skal utøve sitt kontrollansvar på vegne av kommunestyret, er det derfor sentralt å få 

innblikk i hvor god internkontroll rådmannen har.  

 

Rådmann Torill Neset vil orientere i saken i møtet. 

 

 

 



20/18 Orientering om Arbeidstilsynets tilsyn med pleie og omsorg - Vold og trusler om vold - 18/11260-3 Orientering om Arbeidstilsynets tilsyn med pleie og omsorg - Vold og trusler om vold : Orientering om Arbeidstilsynets tilsyn med pleie og omsorg - Vold og trusler om vold
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Arkivsak-dok. 18/11260-3 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Gjerstad kontrollutvalg 26.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering om Arbeidstilsynets tilsyn med pleie og omsorg - Vold 

og trusler om vold 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn med Gjerstad kommune innen pleie og omsorgstjenester 1.2.2018. 

Tilsynet var rettet mot kommunens arbeid med å sikre ansatte mot vold og trusler om vold. 

 

Saksopplysninger: 
Arbeidstilsynet sendte sin tilsynsrapport datert 23.2.2018 med varsel om pålegg, og det ble sendt brev 

med vedtak om pålegg datert 21.3.2018. Påleggene dreide seg om to forhold: 

- Bedriftshelsetjeneste – plan for bistand 

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

 

Kontrollutvalget fikk i sitt møte 2.5.2018 sak 17/18 Referatsaker punkt 3 en orientering fra rådmannen 

om det gjennomførte tilsynet. Frist for gjennomføring av påleggene var satt til 1.6.2018. 

 

I brev av 31.5.2018 har Gjerstad kommune gitt sine tilbakemeldinger om hva som er gjennomført og 

planlagt gjennomført for å gjennomføre påleggene. Ut fra dette svaret har Arbeidstilsynet i brev av 

8.6.2018 gitt tilbakemelding om at de anser kravene i påleggene som oppfylt. Begge disse brevene er 

vedlagt saken. 

 

Rådmann Torill Neset vil orientere i saken i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget behandler normalt ikke statlige tilsyn. Men som et ledd i kontrollutvalgets løpende 

vurderinger av risikoområder i kommunen, er det en fordel å bli gjort kjent med de tilsyn som 

gjennomføres og de funn som blir gjort, og ikke minst rådmannens oppfølging av tilsynene. 

 

Vedlegg:  

Tilsyn Arb.tilsynet PLO 2018 – Avslutning 

Tilsyn Arb.tilsynet PLO 2018 – Svar fra kommunen 
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VÅR DATO VÅR REFERANSE

08.06.2018 2018/4706

DERES REFERANSE

.  .

Arbeldstllsynet VÅR SAKSBEHANDLER
Gunn-Elise Lyngtveit Ramlet, tlf. 95286981

GJERSTAD KOMMUNE

Gjerstadveien 1335

4980 GJERSTAD

Orgnr 964964998 i  8/10

TILSYN -GJERSTAD KOMMUNE PLEIE OG OMSORG

GJERSTADHEIMEN

Vi viser til tilsyn den 01.02.2018.

Vi viser også til Arbeidstilsynets tilsynsrapport med varsel om pålegg av 23.02.2018 og til vårt brev med

vedtak om pålegg av 21.03.2018. Frist for gjennomføring av pålegget var satt til 01.06.2017.

Oppfylte pålegg

Den 31.05.2018 sendte enhetsleder for Pleie og omsorg tilbakemelding til Arbeidstilsynet med

dokumentasjon på at påleggene var gjennomført.

Pålegg -Bedriftshelsetjeneste -plan for bistand

Itilbakemeldingen ble det redegjort for hvilke tiltak virksomheten har utført.

Vi fikk tilsendt en handlingsplan for BHT for Gjerstad kommune. Det er en egen kolonne i planen med

utdypende informasjon/detaljer som gjelder spesielt for Enhet for pleie og omsorg.

På bakgrunn av tilbakemeldingen anser vi punktet for oppfylt.

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

plan

l tilbakemeldingen ble det redegjort for hvilke tiltak virksomheten har utført.

Enheten har satt i gang kartlegging og risikovurdering. Vold og trusler om vold er innarbeidet i mal for

vernerunden. Den skal gjennomføres i juni 2018.

Enheten har listet opp mange punkter som de skal jobbe aktivt med. Verneombudet har medvirket i

arbeidet. Det samme har bedriftshelsetjenesten.

På bakgrunn av tilbakemeldingen anser Arbeidstilsynet punktet som oppfylt.

POSTADRESSE E—POST TELEFON ORGANISASJONSNR

Postboks 4720 Torgard post@arbeidstilsynet.no 73 19 97 00 974761211

7468 Trondheim INTERNETI'

Norge www.arbeidstilsynet.no
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VÅR  REFERANSE
2018/4706

Arbeidstilsynet

Gi informasjonen videre til verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver

gir en kopi av dette brevet til verneombudet.

Se arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd.

Har dere behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstils net.no og

www.re elhieioho. Dere kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dersom dere har spørsmål til

saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2018/4706.

 

Med hilsen

Arbeidstilsynet

Øyvind Arnegård

tilsynsleder
(sign.) Gunn—Elise Lyngtveit Ramlet

seniorinspektør

(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk iArbeidsti/synet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:

Enhetsleder Ellen C. Kveim

Hovedverneombud Astrid H. Bråten

VO Skjermet avd. Cathrine H. Tegleverket

GJERSTAD KOMMUNE PLEIE OG OMSORG GJERSTADHEIMEN, Gjerstadveien 1335, 4980 GJERSTAD

2
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2018/4706
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Adresse: Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad Epost: postmottak@gjerstad.kommune.no Hjemmeside: www.gjerstad.kommune.no 
Telefon: 37 11 95 00 Telefax: 37 11 95 99 Org. nr: 964 964 998 Bankgiro: 2907 07 91011 

 
  

 

Gjerstad kommune 
Enhet for pleie og omsorg 

 
   

 

ARBEIDSTILSYNET 
Postboks 4720 Torgarden 
7468  TRONDHEIM 
 
 
 
 

 

Deres dato: 
Deres ref: 

21.03.2018 
 

Vår dato: 
Vår ref: 

31.05.2018 
2018/70-10 /440 

Saksbeh: 
Direkte tlf.nr: 

Ellen Christensen Kveim 
37 11 95 09 

      

Tilbakemelding på tilsynsrapport med varsel om pålegg – Gjerstadheimen 

 
Vedlagt følger: 

-  “Handlingsplan BHT for Gjerstad kommune”, egen kolonne med utdypende 
informasjon/detaljer som gjelder spesielt for Enhet for pleie og omsorg. 

- Vold og trussel om vold – kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Ellen Christensen Kveim 
enhetsleder 
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Handlingsplan BHT for Gjerstad Kommune                                                                                      2018-2019 
 
Virksomhetens HMS mål for perioden: 

1. Gjerstad Kommune skal ivareta og utvikle et arbeidsmiljø som kjennetegnes av fellesskap, utvikling, trygghet og være en trivelig arbeidsplass der den 
enkelte får bruke sine kunnskaper og ferdigheter. Arbeidet skal være tilrettelagt på en slik måte at medarbeiderne ikke utsettes for uheldige fysiske og 
psykiske belastninger. 

2. Gjerstad Kommune skal sørge for at ledelse og ansatte i fellesskap kan utvikle en trygg og meningsfylt arbeidssituasjon. Trivsel, mål og mening i det 
daglige arbeidet vil frigjøre organisasjonens faglige og menneskelige ressurser og gi brukerne i Gjerstad Kommune tjenester av høy kvalitet.  

3. Det skal være etablerte rutiner som sikrer at alle medarbeidere får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre sitt arbeid på en måte som 
ivaretar medarbeidernes helse, miljø og sikkerhet. 

4. Alle som bruker tekniske innretninger og utstyr som kan være til fare for medarbeideren eller andre, skal få nødvendig instruksjon/ opplæring i 
nødvending verneutstyr. Det skal også foreligge instruks som forteller hvordan farlig arbeid skal utføres. 

5. Alle tjenestesteder skal gjennomføre kartlegging av de fysiske arbeidsforholdene/arbeidsmiljøet samt inneklima og kjemikaliebeholdning/stoffkartotek 
minst en gang i året. I tillegg gjennomføres 10-Faktor medarbeiderundersøkelsen hvert andre år. 

 
Gjerstad Kommune har avtale med Yrkeshelse Sør, om leveranse av et komplett BHT tilbud for alle ansatte i Gjerstad Kommune som er tilknyttet: 
Enhet for skole (Abel, Fiane og Gjerstad skoler) Administrasjonsenheten 
Barneverntjenesten Øst i Agder Samfunnsenheten 
Familiehuset NAV Gjerstad 
Visedal barnehage Pleie og omsorg 
 
Gjerstad kirkelig fellesråd har opsjon på avtalen. 
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Tjenesteområde Avtalt aktivitet Tidspunkt  Ansvar Enhet for pleie og omsorg 
Systematisk HMS arbeid     
Handlingsplanmøte 
 

Arbeidsgiver skal sørge for at det utarbeides planer for YHSØR 
sitt arbeid i virksomheten: 

 Utarbeide handlingsplan for Gjerstad kommune. 
 Handlingsplanen gjennomgåes i ledergruppa og legges 

frem for AMU. 
 Enhetsvise handlingsplaner utarbeides i samarbeid 

med ansatte og verneombud. 

1. kv.  -18 
 
 
 
 
 
 

Arbeidsgiver/YHSØR. 
 
 
 
 
 
 

Gjennomgang av overordnet plan og 
oppdatering av enhetens plan på møte med 
TV og VO 1. kvartal årlig 
 
 
 
 

Risikokartlegging 
 

Deltakelse i risikovurdering, på bakgrunn av gjennomført 
kartlegging av farer og problemer relatert til arbeide. 

 Gjerstad 
Kommune/YHSØR  
bistår etter 
henvendelse. 

Fast punkt på avdelingsmøter og mnd møter 
med TV, VO og ledere i enheten 

Vernerunder Deltakelse og rådgiving vernerunder for å kartlegge bedriftens 
HMS forhold: 

 Vernerunde er planlagt i alle virksomheter i kommunens 
egen HMS og internkontroll håndbok i samsvar med 
årshjulet. 

 Nye tema for vernerunde fra og med 2018 er vold og 
trusler samt seksuell trakassering. 

Mai -18 Gjerstad 
kommune/YHSØR  
bistår etter 
henvendelse. 

Gjennomgang av vernerunde og 
utarbeidelse av tiltak i samarbeid med VO i 
enheten i 3.kvartal 

Rådgivning 
 

Rådgivning systematisk HMS arbeid: 
 Bistår etter henvendelse fra kommunens enheter. 

Løpende Arbeidsgiver/YHSØR. YHSØR skal delta på Plo møte (felles 
personalmøte for alle ansatte i enheten) i 
3.kvartal årlig. YHSØR skal være tilgjengelig 
for ansatte i etterkant av møtet 

Deltakelse i AMU YHSØR deltar på AMU møter. Ca. 4 møter 
pr år. 

Arbeidsgiver/YHSØR.  

Årsrapport YHSØR utarbeider årsrapport for tjenester vi har bistått med 
gjennom året. Rapporten presenteres for AMU. 

Januar -18 YHSØR.  

Sykefravær     
Individuell oppfølging 
 

YHSØR bistår med oppfølging av enkeltansatte etter behov. 
Sakene meldes av enhetsleder der behovet oppstår: 

 Ansatte som står i fare for å bli sykemeldt, er 
sykemeldt, eller har vært sykemeldt. 

Løpende Arbeidsgiver/YHSØR 
bistår  
etter henvendelse. 

Behov for bistand fra  YHSØR tas opp i 
samtale med ansatt i forbindelse med 
utfylling av oppfølgingsplan for ansatte som 
er sykemeldte eller står i fare for å bli 
sykemeldte 

Deltakelse i dialogmøter YHSØR deltar på dialogmøte 2 ved behov. 
 

Løpende Arbeidsgiver/YHSØR 
bistår  
etter henvendelse. 

 

Rådgivning til leder Rådgiving i sykefraværsarbeid.  Løpende Arbeidsgiver/YHSØR  
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Hjelp til å utarbeide gode rutiner ved korttids og langtidsfravær. bistår  
etter henvendelse. 

Arbeidshelseoppfølging     
Arbeidsmiljøkartlegging Bistå med kartleggingsverktøy  YHSØR.  
Helsekontroller 
 
 

Helsekontroll periodisk: 
Målrettet arbeidshelseundersøkelse med samtale omkring 
arbeidsmiljøet. (eksponering, risikoforhold og forebygging). 
YHSØR utfører periodiske helsekontroller for:  

 Nattevakter. 
 Ansatte i teknisk drift som er lovpålagt helseovervåking. 

 
Førstegangshelsekontroll: 
Gjerstad kommune skal i samarbeid med YHSØR, gi tilbud om 
førstegangshelsekontroll til nyansatte som kommer inn under 
bestemmelsene.  
Aktuelle enheter kontakter YHSØR og oppgir navn og 
fødselsdato på den nyansatte. YHSØR kaller inn fortløpende.  
 
Audiometri utføres av ansatte som kommer inn under 
bestemmelsene i støyforskriften. 

Annet hvert 
år 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enhetsleder melder 
inn  
navn på aktuelle 
ansatte,  
YHSØR kaller inn til 
kontroll. 

Alle som arbeider nattevakter  skal få tilbud  
om arbeidshelseundersøkelse innen nov.   
hvert 2.år 
 
 
 
 
 

Arbeidsmedisinsk poliklinikk Bistå ved arbeidsrelatert skade/ sykdom. 
Fysioterapikonsultasjon: 

 48-timers garanti på fysioterapivurdering.  
Funksjonsvurdering: 

 Støtte/ avklaringssamtaler ved arbeidsrelaterte 
helseproblemer.  

Løpende 
 

Arbeidsgiver/YHSØR 
bistår 
 etter henvendelse. 

 

Vaksinering Vaksinering gjennomføres etter risikovurdering og i hht 
arbeidstilsynets anbefaling om yrkesvaksinering. 
Informasjon om vaksineanbefalinger sendes ut til de aktuelle 
enhetene. 

Løpende 
 

Arbeidsgiver/YHSØR. Oppslag med info om yrkesvaksinering på 
aktuelle avdelinger 

Ergonomi     
Risikokartlegging 
 

Statisk/tungt arbeid. 
Arbeid ved dataskjerm. 

Løpende 
 

Arbeidsgiver/YHSØR 
bistår  
etter henvendelse. 

 

Ergonomiopplæring Ergonomiopplæring til utsatte yrkesgrupper: 
 Renholdere. 

Høst -18 YHSØR.  

Arbeidsplassvurdering: Gjennomføring av ergonomisk arbeidsplassvurdering og    
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 Individ 
 Avdeling 

undervisning individuelt eller grupper. 

Rådgivning ved nye 
arbeidsplasser 

  Arbeidsgiver/YHSØR 
bistår 
etter henvendelse. 

 

Psykososialt arbeidsmiljø/ 
organisasjonsutvikling 

    

Arbeidsmiljøkartlegging 
 

Skal det gjennomføres kartlegginger bistår YHSØR både ved 
planlegging, gjennomføring og oppfølging. 
Gjerstad kommune har ansvar for å følge opp resultater i 
aktuelle enheter. Det kan foretas utvidet kartlegging ved behov. 

 
 

Arbeidsgiver/YHSØR 
bistår  
etter henvendelse. 
 
 

 
 

Konflikthåndtering 
Mobbing 
Stressmestring 

Bistå med å utarbeide gode rutiner og kartleggingsverktøy. 
Bistand i forbindelse med konflikthåndtering, stressmestring etc. 
Gjelder også prosesser som går over tid som samtaler, 
teamprosesser, coaching etc. 

 Arbeidsgiver/YHSØR 
bistår  
etter henvendelse. 
 

 

Rus og avhengighet: 
 Individoppfølging 
 Systemarbeid 

Individuell oppfølging. 
Rådgiving til enhetsledere. 
Deltakelse i Akanutvalg (AMU). 

 Arbeidsgiver/YHSØR 
bistår  
etter henvendelse. 

 

Psykososial bistand ved 
ulykker/uhell 

Oppfølging ved ulykker/uønsket hendelse dersom ansatte i 
kommunen er berørt. 

 Arbeidsgiver/YHSØR 
bistår  
etter henvendelse. 

 

Vold, trusler og 
trakassering fra brukere og 
ansatte 

    

Kartlegging/Risikovurdering Bistand i forbindelse med risikokartlegging for vold og trusler. Løpende Arbeidsgiver/YHSØR 
bistår  
etter henvendelse. 

Fast punkt på avdelingsmøter og mnd møter 
med TV, VO og ledere i enheten 

Rådgivning/opplæring Opplæring av ansatte i forbindelse med håndtering av vold og 
trusler. 

2. kv.-18 Arbeidsgiver/YHSØR 
bistår  
etter henvendelse. 

 

Inneklima - Fysisk, kjemisk 
og biologisk arbeidsmiljø 

    

Kartlegging/ Risikovurdering 
 

Modeller og systematikk forut for risikovurderinger. 
Metoder for vurdering av arbeidsplasser / kontorer.  
Planlegging, informasjonsrutiner og gjennomføring av 
vernerunder. 

 Arbeidsgiver/YHSØR 
bistår  
etter henvendelse. 

 

Rådgiving Råd og veiledning om miljø- og helserelaterte sider ved  Arbeidsgiver/YHSØR  



20/18 Orientering om Arbeidstilsynets tilsyn med pleie og omsorg - Vold og trusler om vold - 18/11260-3 Orientering om Arbeidstilsynets tilsyn med pleie og omsorg - Vold og trusler om vold : Tilsyn Arb.tilsynet PLO 2018 - Svar fra kommunen

 
 
 

5 

Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjeneste og handlingsplan er hjemlet i AML § 3-3 og i Forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning § 13-1, 13-2 og 13-3 
 
 
Kontaktpersoner for avtalen: 
Navn Funksjon E-post Telefon 
Torill Neset Rådmann torill.neset@gjerstad.kommune.no 911 89 779 
Lasse Fosse Kontaktperson lasse.fosse@gjerstad.kommune.no 960 18 920 
Karianne Hoksrud Hovedverneombud karianne.hoksrud@gjerstad.kommune.no 922 11 751 
Katrine Brevik Kontaktperson i YHSØR katrine.brevik@yrkeshelse.no 37 02 00 70 
 
Kontaktpersoner i Enhet for pleie og omsorg: 
Navn Funksjon E-post Telefon 
Ellen C. Kveim enhetsleder ellen.kveim@gjerstad.kommune.no 37119709 
Cathrine H. Tegleverket verneombud cathrine.hatlen.tegleverket@gjerstad.kommune.no  
Janne Linn H. Mykland verneombud janne.linn.haugen.mykland@gjerstad.kommune.no  
Katrine Brevik Kontaktperson i YHSØR katrine.brevik@yrkeshelse.no 37 02 00 70 
 

 planlegging, bygging og drift av bygninger.  bistår  
etter henvendelse. 

Yrkeshygieniske målinger 
 

Målinger av støy, gass, svevestøv, samt Co2 og temperatur. 
Samt andre relevante forhold som kan ha betydning for helse- 
miljø og sikkerhet.    

 Arbeidsgiver/YHSØR 
bistår  
etter henvendelse. 

 

Kurs     
Grunnkurs i arbeidsmiljø 
HMS opplæring for ledere 
Asbesthåndteringskurs 

Ved behovgjennomfører YHSØR i samarbeid med kommunen 
lovpålagt opplæring i HMS for ledere, TV, VO og AMU 
medlemmer.  

VO kurs 
mars -18 

YHSØR sender ut 
invitasjon. 

Verneombud og ledere i enheten skal 
gjennomføre HMS kurs og tilbud om 
oppdatering ved behov 

Førstehjelpskurs 
 

  Arbeidsgiver/YHSØR 
bistår  
etter henvendelse. 

Gjennomføres for alle ansatte i enheten 
hvert 2. år 

Andre kurs Renhold, samling med vernetjenesten om akan og 
verneombudets rolle. 
Vold og trusler 

 Arbeidsgiver/YHSØR 
bistår  
etter henvendelse. 
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Gjerstad kommune 
Enhet for pleie og omsorg 

 

 

Vold og trussel om vold – kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan 
 
Kartlegging og risikovurdering 
Avvikssystem, QM+ (fortløpende) 
Fast tema på møter med tillitsvalgte og verneombud (månedlig) 
Fast tema på personalmøter* (månedlig) 
Eget punkt i  mal til medarbeidersamtaler 
Vernerunde (årlig, elektronisk vernerunde vår, fysisk vernerunde  høst) 
Eget punkt i “innkomstsamtale” med pårørende 
Løpende observasjon av pasienter  
*personalmøter godtgjøres time for time, alle ansatte har mulighet for å sette opp saker på saksliste, 
referater legges ut på ansattportal 

Gjennomførte tiltak/plan med frist for gjennomføring 
Kartlegging og risikovurdering, pkt. over,  er satt i gang 
Vold og trusler om vold er innarbeidet i mal for vernerunde, gjennomføres  juni 2018 
Opplæring i QM+ er eget punkt på sjekkliste for nyansatte 
Oppfriskningskurs for alle ansatte i QM+ september 2018, innarbeides deretter i årshjul 
Alle ansatte har tilbud om kurs der vold og trussel om vold årlig, innarbeidet i opplæringsplan  
 
Beskrivelse av hvordan løpende kartlegging følges opp 
Individuelle tiltaksplaner (til pasienter) endres fortløpende ved behov 
Begrense antall tjenesteytere til pasienter med utfordrende atferd 

- Vektlegge “personlig kjemi” 
- Lærlinger og gravide unntas  

Vurdere å styrke bemanning (gjøres pr. d.d gjennom hele døgnet) 
Vurdere bruk av alarm (mulighet for å koble til voldsalarm på samme system som trygghetsalarmer) 

 
Kollega støtte (medarbeidere som er på samme vakt) 

- Samtale  
- Prioritere tidsbruk  i “vaktskifte”,  erfaringsutveksling/ refleksjon 

Nærmeste leder (kontaktes samme dag om mulig, senest påfølgende dag) 
- Samtale, obligatorisk, skal gjennomføres så raskt det lar seg gjøre og  oppfølgingssamtale skal  

avtales  
- Det skal vurderes om det er behov for bistand fra eksterne, f.eks bedriftshelsetjeneste 
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Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket 
- deltar på mnd TV/VO møter der alle avvik siste mnd tas opp 
- deltar på personalmøter der alle avvik siste mnd tas opp 
- deltatt i gjennomgang av rapport og utarbeidelse av dette dokumentet 
- i tillegg har enheten  fått bistand fra bedriftshelsetjenesten  

Pr d.d har vi ikke ergonomiske/bygningsmessige utfordringer 
- avdelingen ligger på bakkenivå - mange utganger 
-  store pasientrom (enerom)   
- “signalanlegg” brukes til å tilkalle kollegaer ved behov 
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Gjerstad kontrollutvalg 26.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering om fylkesmannens tilsyn med NAV sosiale tjenester 

2018 Gjerstad 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder gjennomførte tilsyn med NAV Gjerstad 7.-8.3.2018. Tilsynet gjaldt 

om kravet til individuelle vurderinger ivaretas når det gjelder kartlegging og innhenting av relevante 

opplysninger, vurderinger av søknader og utmåling av stønad og vurderinger ved vilkårsfastsettelser. 

 

Saksopplysninger: 
Fylkesmannen sendte foreløpig tilsynsrapport 23.3., og denne ble fastsatt som endelig etter at det ikke 

kom forslag til endringer av rapporten. Det ble definert ett avvik: 

Gjerstad kommune sikrer ikke at kravet til individuelle vurderinger ivaretas når det gjelder kartlegging og 

innhenting av relevante opplysninger, vurdering av søknader og utmåling av stønad. Fylkesmannen ba i 

brev av 24.4.2018 om en tidsplan for retting av avviket bestående av følgende: 

1. Hvilke tiltak som etter kommunens vurdering må settes i verk for å rette avviket 

2. Hvordan ledelsen vil følge med på/kontrollere at tiltakene er iverksatt. 

3. Hvordan ledelsen vil gjennomgå at tiltakene virker som planlagt etter at de har virket en stund. 

4. Oversikt over virksomhetens egne frister for å sikre fremdrift og iverksetting av tiltakene. 

Frist for å sende inn plan for å rette avvik ble satt til 31.5., og tiltakene måtte være iverksatt innen 

15.9.2018. 

 

Kontrollutvalget fikk i sitt møte 2.5.2018 sak 17/18 Referatsaker punkt 2 en orientering fra rådmannen 

om det gjennomførte tilsynet.  

 

I brev av 31.5.2018 har Gjerstad kommune gitt sine tilbakemeldinger om hva som er gjennomført og 

planlagt gjennomført for å rette avviket. Ut fra dette svaret har fylkesmannen i brev av 18.6.2018 gitt 

tilbakemelding om at de anser tilsynet som avsluttet. 

 

Rådmann Torill Neset vil orientere i saken i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
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Kontrollutvalget behandler normalt ikke statlige tilsyn. Men som et ledd i kontrollutvalgets løpende 

vurderinger av risikoområder i kommunen, er det en fordel å bli gjort kjent med de tilsyn som 

gjennomføres og de funn som blir gjort, og ikke minst rådmannens oppfølging av tilsynene. I tilsyn som 

avsluttes ved at plan for lukking av avvik blir oversendt til og godkjent av tilsynsmyndigheten, kan det 

også være aktuelt for kontrollutvalget å følge opp at planen blir iverksatt. 

 

Vedlegg:  

Tilsyn FM NAV sosiale tjenester – Avslutning 

Tilsyn FM NAV sosiale tjenester – Tilbakemelding på tilsyn 

Tilsyn FM NAV sosiale tjenester – Oversendelse av rapport med vedtak 

Tilsyn FM NAV sosiale tjenester – Rapport fra tilsyn 
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ms
W  Fylkesmannen i Aust— og Vest-Agder

Helse- og sosialavdelingen

Gjerstad kommune
Gjerstadveien 1335 -  -  /  ,—
4980 GJERSTAD /8 843

Deres ref. Vår ref. (bes  oppgitt  ved svar) Dato

2018/448 18.06.2018

NAV  Gjerstad- Avslutning av  tilsyn  med de  sosiale tjenester.

Fylkesmannen  i  Aust— og Vest-Agder viser til brev av 31.05.18. Det redegjøres for hvordan

sosialtjenesten vil sikre at kravet til individuelle vurderinger ivaretas ved behandling av

søknader om økonomisk sosialhjelp.

Tilsynet avdekket mangelfull dokumentasjon av faktiske forhold og individuelle vurderinger ved

vurdering av og utmåling av sosialhjelp. Det ble ikke gjennomført systematisk gjennomgang

av vedtak eller etterfølgende kontroll av vedtak. Det manglet opplæringsplan.

ltilbakemelding på tilsyn går det frem at det er iverksatt tiltak som skal sikre dokumentasjon

av faktiske forhold og at det gjøres konkrete individuelle vurderinger. Vedtak skal godkjennes

av leder.

Det er gjennomført opplæringstiltak og systematisk kartlegging av kompetansebehov og bruk

av skjema i medarbeidersamtaler. Det skal utarbeides en egen kompetanseplan til lov om

sosiale tjenester i NAV.

Etter Fylkesmannens vurdering er de prosesser og tiltak som er beskrevet og iverksatt egnet
til å lukke avviket. Tilsynet avsluttes med dette.

Vi takker for godt samarbeid om gjennomføringen av dette tilsynet.

Lykke til i det videre arbeid og god sommer!

Med hilsen

Anne Sofie Syvertsen Knut Rune Kleven

Fylkeslege seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Saksbehandler: Knut Rune Kleven, tlf: 37 01 75 27

Kopi til:
NAV Gjerstad Postboks 1853 Stoa 4858 ARENDAL

Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00 E-post: fmavpost@fylkesmannen.no
Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1, 4838 Arendal Sikker melding via nettside:
Besøksadresse Kristiansand: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand Orgnr. 974762994
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)

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Helse. og sosialavd.
Postboks 788 Stoa

4809 ARENDAL

Deres ref: Vår ref: Vår dato: 3  l .05.l8

TILBAKEMELDING PÅ TILSYN- RETTING AV AVVIK

Vi viser til brev fra dere datert 24.04.18, der vi blir bedt om å iverksette tiltak som sikrer at

kravet til individuelle vurderinger i Lov om sosiale tjenester ivaretas.

Vi ønsker å iverksette følgende tiltaksplan  :

-  - Alle vedtak skal ' Fra 01 juni Ved tilsynetl fikk vi tilbakemelding på

-  -  . godkjennes av leder.  ' — ' at rutiner vi har Ved NAV Gjerstad er

Vedtak som leder har » bra, men at rutinene må etterleves.
skrevet, skal  _ For  å  sikre dette, vil dérför vedtak og
godkjennes av annen . , saksbehandlingen  kvalitetssnkres  »

ansatt. Unntak er  » Punktene som vil bli vurdert, er

vedtak om nødhjelp. blant annet:

0  :  Journalskrivingi henhold til

i rutine . .—
i ' Er faktiske forhold i saken

beskrevet, med spesiell

oppmerksomhet på barns

behov?

. Individuell og konkret  ,

begrunnelse knyttet opp mot
faktagrunnlag' lsaken samt

*  ?  aktuell lovhjemmel

NAV  GJERSTAD  ll

Postadresse: Postboks 1853 // 4858 ARENDAL

Besøksadresse: Sentrumsbygget //  4980 GJERSTAD
Tel:  55 55 33 33 // Faks: 37 41 94 51

www.nav.no //  nav.gjerstad@nav.no
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Leder for NAV har Fra 01 august

månedlig møte med

rådmannen, der evt.

avvik er tema

'  -  -  -- : Bdagerstur for :  _  ,, Gjennomført
ansatte med * * w'FflmaÅ'i2018
opplæring l lowerket

KS kurs" l Gjennomført

forvaltningsrett april 2018

Ny rutine- skjema for Gjennemført
utsjekk av , ',  . mai  2018
kompetansen hos > ' -
anSat'te- -Lov om

so5laie tjenester ,, -_  , , ,

Bruk av skjema l Mai og juni

medarbeidersamtaler 2018

.,Nv.»rutin'e-— ~ '—    
   fo" sosnale tjenester

i’ August 2018  .

Leder skal ha møte med

rådmannen en gang i måneden.

Her vil awik og evt. korrigering

av praksis være en del av

temaet. Rådmannen har tilgang

på avvik som blir registrert ved

NAV kontoret gjennom QM +

Kontoret hadde opplæring' l Lov—
. ‘Om sosiale tjenester Under ”

* 'denne turen '

Leder var på 2 dagers kurs i

forvaltningsrett

Skjemaeter;ferdigstilit eg skal. '
”  brukes i forbindeiSe med
*  .nyansettelser og -‘
; medarbeidersamtaler

Vi lager plan for heving av

,  , kompetanse tetterkant av  ,
l  ”medarbeldersamtaler Planen vil

,  . finneholde hwlke temaer som er
'  7' aktuelle for opplæring, .i, ',
''opplænn måte og tldspunktet for
' opplærlng ' ' »

Slik vi forsto det, var rutiner som var utarbeidet gode. Hovedmålet med tiltakene som er
skissert, er å sikre etterlevelse av rutinene samt sikre opplæring i loven der det måtte være
behov for det.

Med hilsen

/ ,/
Iii/71’ MR

rond Fjell
NAV leder
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113:

%? Fylkesmannen i Aust-og Vest-Agder
Helse- og sosialavdelingen

Gjerstad kommune
Gjerstadveien 1335 ,
4980 GJERSTAD 1 81 Sh

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato
2018/448 24.04.2018

Rapport  fra  tilsyn  med om  kravet  til  individuelle vurderinger ivaretas  når det
gjelder kartlegging og innhenting av relevante opplysninger, vurderinger av
søknader og utmåling av stønad - Gjerstad kommune.

Det vises til vedlagt tilsynsrapport.

Tilsyn ble gjennomført 0703-0803, og foreløpig rapport ble sendt ut 23.03.med frist på  2  uker

til å komme med forslag til endringer.

NAV leder hari epost av 05.04.0pplyst: «Jeg har ingen merknader til denne ut over at jeg

synes det er fint at dere har fått med en setning om gjennomsnittlig stønadslengde, samt hva

vi har på plass av styringssystemer nå».

Den tilsendte rapporten er således endelig.

Videre oppfølging.

Avvik er mangel på oppfyllelse av lovkrav og må rettes. Fylkesmannen ber om at Gjerstad
kommune iverksetter tiltak som sikrer at kravet til individuelle vurderinger ivaretas
Det må lages en tidsplan for retting av avviket bestående av følgende:

1. Hvilke tiltak som etter kommunes vurdering må settes i verk for å rette awiket.
2. Hvordan ledelsen vil følge med på  /  kontrollere at tiltakene er iverksatt.
3. Hvordan ledelsen vil gjennomgå at tiltakene virker som planlagt etter at de har virket

en stund.
4. Oversikt over virksomhetens egne frister for å sikre fremdrift og iverksetting av

tiltakene.

Statens helsetilsyns veileder foreslår en frist på ca.  4  måneder etter ferdig rapport er sendt ut,

for å rette avvik, og en frist på en måned for å sende inn en plan for retting av avvik.

Plan for retting av avvik bes sendt Fylkesmannen innen 31 .mai og tiltakene må være iverksatt

innen 15.september.

Kontakt om videre oppfølging skal skje gjennom revisjonsleder Knut Kleven 37017527

/91399551 eller

Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00 E-post: fmavpost@fylkesmannen.no

Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1, 4838 Arendal Sikker melding via nettside:
Besøksadresse Kristiansand: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand Orgnr. 974762994
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Med hilsen

Anne Sofie Syvertsen  (e.f)
Fylkeslege

&evetereæknomskgodmentoghardedormgensmnamr
Saksbehandler: Knut Rune Kleven, tlf: 37 01 75 27

Kopi til:
NAV Gjerstad Postboks 1853 Stoa 4858 ARENDAL

Knut Rune Kleven
seniorrådgiver

Side  2  av 2

,
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i “A“;

Fylkesmannen i  Aust- og Vest-Agder

Rapport fra tilsyn med om kravet til  individuelle vurderinger

ivaretas når det gjelder kartlegging og innhenting av relevante

opplysninger, vurderinger av søknader og utmåling av stønad og

vurderinger ved vilkårsfastsettelser

ved

NAV Gjerstad

Virksomhetens adresse: Gjerstadveien  1335, 4950 Gjerstad

Tidsrom for tilsynet: 07.03.2018 — 24.04.2018

Kontaktperson i virksomheten:  Trond  Fjell

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte
områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Om kravet til individuell vurdering ivaretas når det gjelder kartlegging og innhenting av
relevante opplysninger, vurderinger av søknader og utmåling av stønad og vurderinger ved
vilkårsfastsettelser i Nav Gjerstad.

Avvik

Gjerstad kommune sikrer ikke at kravet til individuelle vurderinger ivaretas når det
gjelder kartlegging og innhenting av relevante opplysninger, vurdering av søknader og
utmåling av stønad.

Tilsynsmyndigheten har ikke tilstrekkelig dokumentasjon til  å  vurdere om det gjøres
tilstrekkelige individuelle vurderinger ved vilkårsfastsettelser.

Dato:  24.04.03.18

Knut Kleven Johan Inge Misund  og Mia Wiik
revisjonsleder revisorer

221232; 018,
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1.  Innledning
Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved NAV Gjerstad i perioden 07.03.2018  -
08.03.2018. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i

inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til  å  føre tilsyn med de sosiale tjenester i NAV etter lov om

sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) § 9 og kommuneloven kapittel 10

a.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i
lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

. hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av

lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter

. tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres

. tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

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

undersøkelser.

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

ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet

omfattet.

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

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

forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten  -  spesielle forhold

Gjerstad kommune ledes av rådmann med 7 enhetsledere. NAV kontoret ledes av Trond Fjell.

NAV-leder har ansvaret for NAV og rustjenester. Det er  5  veiledere ved kontoret.

Ut over kommunens ansvar for lov om sosiale tjenester i Nav har NAV leder

delegasjonsfullmakt til å fatte vedtak etter helse og omsorgstjenesteloven § 3-2 pkt.5 og

kapittel 10.

1 januar 2018 var det 2467 innbygger i Gjerstad. Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til

innbyggere var på 4,5 % som utgjør 113 personer. Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til

innbyggerne er nest høyest av alle Sørlandskommunene.

9 % av innbyggerne i aldersgruppen 18-24 år mottok sosialhjelp i 2016, som blant de 5

kommunene med den høyeste andelen i landsdelen (Aust— og Vest-Agder), men blant den

tredjedelen i regionen med kortest gjennomsnittlig stønadslengde. Kommunen har den nest

høyeste andelen innbyggere med uføretrygd i landsdelen (17,9%).

220412!) 1,8
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3.  Gjennomføring
Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble gitt 12.01.2018. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i

forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 07.03.2018.

Dokumentgransking av 13 brukere i Arena, Velferd og Modia. 30 vedtak er gjennomgått.

Intervjuer

5 personer ble intervjuet.

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

Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 08.03.2018.

4. Hva tilsynet omfattet

Det fremgår av hovedrundskriv 35 til lov om sosiale tjenester i NAV pkt. 4.18.1. siste avsnitt

følgende: «Kravet om individuelle vurderinger gjelder for hele søknadsprosessen; fra

identifisering av søknader, innhenting av nødvendige opplysninger og saksbehandlingstid, til

avgjørelser om hjelpebehov, stønadsnivå, vilkårssetting, stønadsforrn og utbetaling».

Fylkesmannen har ved tilsyn undersøkt om Gjerstad kommune, ved NAV Gjerstad, sørger for
at kravet til individuell vurdering ivaretas når det gjelder kartlegging og innhenting av

relevante opplysninger, vurdering av søknader og utmåling av sosialhjelp og vilkårsbruk.

5.Funn

Avvik

Gjerstad kommune sikrer ikke at kravet til individuelle vurderinger ivaretas når det

gjelder kartlegging og innhenting av relevante opplysninger, vurdering av søknader og

utmåling av stønad

Avvik fra følgende myndighetskrav:

.  Lov om sosiale tjenester i arbeids— og velferdsforvaltningen  §  4, krav til forsvarlighet

§§ 43 (innhenting av opplysninger), §§§ 17, 18 og 19 (opplysning råd og veiledning,

vurdering av stønad samt særlige tilfeller). Det vises også til samme lovs § 5

(internkontroll).

.  Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) bestemmelsene § ll

veiledningsplikten, §17 utrednings- og informasjonsplikten, § 24 grunngivning og §

25 begrunnelsens innhold.

2".L)4._Z{)]§
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Avviket bygger  på følgende:

.  Flere vedtak mangler beskrivelse av hva som er de faktiske forhold/ bakgrunnen for

saken.

.  Det fremgår ikke av vedtakene hvordan den konkrete og individuelle vurderingen er

gjort.

.  I flere saker er det ikke dokumentert at det er foretatt konkrete og individuelle

vurderinger og det mangler begrunnelser ut ifra den konkrete situasjonen til søker.

. J oumalnotatene i datasystemene Arena og Velferd viser ikke hvordan

tjenestemottakers behov er konkret individuelt vurdert.

.  Manglende beskrivelser /individuelle begrunnelser i Arena og Velferd for hvordan

søknaden er vurdert og hvordan størrelsen på stønaden bestemmes. Stønadsnivå er

fastsatt ut fra norm, og det fremgår ikke om det foreligger eller er vurdert spesielle

behov.

o  Leder gjennomfører ingen systematisk gjennomgang av om kartleggingen og

vurderingene i sakene er i tråd med lov og forskrift.

.  Det er ikke gjennomført /dokumentert etterfølgende kontroll av vedtak.

Tilsynsmyndigheten har for øvrig merket seg følgende:

Det foreligger en ny rutine for kartlegging av hjelpebehov og behandling av søknader etter lov

om sosiale tjenester §§ 18 og 19. Det er retningslinjer og praksis for behandling av og bistand

til å fremme muntlige søknader. Det er laget internkontroll rutiner. Intemkontrollrutiner for de

sosiale tjenester i NAV innarbeides i Qm+.

6. Virksomhetens styringssystem

I følge Lov om sosiale tjenester i NAV § 5 skal kommunen kunne gjøre rede for hvordan

plikten til internkontroll oppfylles. Lov og forskrift innebærer at kommunen gjennom ledelse

og styring må sikre at kravet til individuelle vurderinger ivaretas ved søknad om økonomisk

sosialhjelp.

Det utføres mye godt sosialfaglig arbeid ved NAV Gjerstad kommune. Tilsynet viser at

Gjerstad kommune har mangler i sitt system for internkontroll på det undersøkte området. Det

gjennomføres ingen systematisk gjennomgang av om kartleggingen og vurderingene i sakene

er i tråd med lov og forskrift. Det er ikke gjennomført /dokumentert etterfølgende kontroll av

2  71.04.2013



21/18 Orientering om fylkesmannens tilsyn med NAV sosiale tjenester 2018 Gjerstad - 18/11265-5 Orientering om fylkesmannens tilsyn med NAV sosiale tjenester 2018 Gjerstad : Tilsyn FM NAV sosiale tjenester - Rapport fra tilsyn

vedtak, men saker kan drøftes i ukentlig kontormøte. Dette er områder hvor det er fare for

svikt i tjenesten. Kommune har ikke rutiner for å skaffe oversikt over områder hvor det er fare

for svikt, intemkontrollforskriften  §  4 f.

Det er manglende system for opplæring. Opplæring gis individuelt og det mangler egen plan

for ivaretagelse og videreføring av kunnskap og kompetanse.

Styringstiltakene fremstår som utilstrekkelige for å sikre forsvarlig praksis på de reviderte

områdene som det er gitt avvik på. Kommunen må vurdere hvilke styringstiltak som er

nødvendige for å sikre en forsvarlig individuell saksbehandling med kartlegging, vurdering og

begrunnelse i saker om økonomisk stønad.

7. Regelverk

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Lov om behandlingsmåten i forvaltnings saker.

Forskrift om internkontroll i kommunene i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Rundskriv Hovednr.35  — Lov om sosiale tjenester i NAV.

Rundskriv A-3/2016 Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2017.

8. Dokumentunderlag

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

betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

......

Organisasjonskart for NAV Gjerstad 2017

Kommunens organisering i forhold til NAV

Veiledende stønadssatser/politisk saksfremlegg (2017)

En detalj ert oversikt over ansatte i NAV Gjerstad

Kopi av første vedtak til nye søkere fattet før 31.12.17. etter §17.  8  vedtak

Kopi av første vedtak til nye søkere fattet før 31.12.17 etter §§ 18 og 19. 14 vedtak

Kopi av første vedtak til nye søkere etter 31.12.17. med avslag etter §§ 18 og 19. 4

vedtak.

Kopi av første vedtak til nye søkere under 30 år fattet før 31.12.17. 4 vedtak.

Kopi av skjema som brukes i saksbehandlingen

Rutiner kartlegging av hjelpebehov

Rutiner knyttet til økonomisk stønad

lntemkontroll rutiner for sikring av kvalitet og system for varsling

Evt. opplæringsplan. Følger opplæringsplan til NAV Aust-Agder og Fylkesmannen.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

Oppslag i ARENA, Velferd og MODIA (GOSYS)

2, i-QvL-ZUIE
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Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

. Varsel om tilsyn sendt ut  23.08.17.

. Beskjed fra kommunene om at Trond Fjell.

. Oversendelse av dokumentasjon fra NAV Gjerstad datert 26.09.17.

. Program for gjennomføring av tilsyn sendt 11.10.17,

9. Deltakere ved tilsynet

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

hvilke personer som ble intervjuet.

Navn Funks'on  /  stillin Å nin smøte Interv'u Sluttmøte

Aase Westby Veileder x x

Mai-Britt Ausland Veileder x x x

Aasmund Løvdal Veileder x x x

Trond Fjell NAV leder x x x

Torill Neset Rådmann x x

Rune Norgaard Veileder x

Kristin Halvorsen Veileder x

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Johan Inge Misund

Mia Wiik

Knut Kleven

2  7 0.41.2018
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Arkivsak-dok. 18/11267-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Gjerstad kontrollutvalg 26.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 Gjerstad 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

 

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

en ramme på kr 737 000. 

 

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 

kontroll, tilsyn og revisjon for 2019 i Gjerstad kommune. 

 

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

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

kostnadene til sekretariattjenester for kontrollutvalget og kommunens kjøp av revisjonstjenester. 

Budsjettet er hovedsakelig basert på kommunens reglement for godtgjørelse av folkevalgte, tidligere 

budsjettall som kontrollutvalget har spilt inn, regnskapstall og anslag fra de interkommunale selskapene 

som utfører arbeid på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

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 

ønsker gjennom budsjettsaken også å synliggjøre kostnadene innen kontroll, tilsyn og revisjon eksplisitt. 

 

Møtegodtgjørelse mv. avhenger både av aktiviteten i utvalget og hvilket godtgjøringsnivå 

kommunen ligger på. Budsjettet er lagt ut fra gjeldende reglement for godtgjørelse til folkevalgte 

i Gjerstad kommune. Det er i tråd med gjeldende avtale mellom Gjerstad kommune og Agder og 
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Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS tatt høyde for 4 kontrollutvalgsmøter i året, og kommunen 

har pr. i dag valgt å ha 3 medlemmer i kontrollutvalget. Det er tatt høyde for at antall medlemmer i 

utvalget i tråd med ny kommunelov vil ha 5 medlemmer etter kommunestyrevalget 2019. 

 

Kurs/opplæring og oppdatering av utvalgets medlemmer er vesentlig for kvaliteten på kontrollutvalgets 

arbeid, og det forventes at det blir satt av tilstrekkelige ressurser til dette. I tillegg er det av stor verdi å få 

kontakt og erfaringsutveksling med kontrollutvalgsmedlemmer i andre kommuner. Sekretariatet 

anbefaler: 

- NKRF’s kontrollutvalgskonferanse i januar 2019 (Norges Kommunerevisorforbund), og/eller 

- FKT’s fagkonferanse i juni 2019 (Forum for kontroll og tilsyn), samt 

- vår- og høstkonferanser regionalt i regi av sekretariatet. 

Posten for opplæring tar høyde for at tre medlemmer kan delta på minst én sentral konferanse eller andre 

opplæringstiltak (alternativt at noen deltar på flere kurs/konferanser), samt at alle deltar på 

vårkonferansen og opplæring av nye kontrollutvalg (høstkonferansen) i regi av Temark i 2019. 

 

Til disposisjon for kontrollutvalget omfatter alle utgifter som ikke faller inn under de andre postene, som 

f.eks. abonnement på Kommunerevisoren og medlemskontingent i Forum for Kontroll og Tilsyn. Denne 

posten har tidligere også omfattet selskapskontroller, men disse er nå lagt inn som en del av overføringene 

til revisjonen (se eget punkt om dette). Til disposisjon for kontrollutvalget foreslås til kr 8 000. 

 

Revisjon og sekretariat 

Gjerstad kommune har valgt å delta i to interkommunale selskaper for å løse kontroll-, tilsyns- og 

revisjonsoppgavene. Dette er Aust-Agder Revisjon IKS for revisjonsoppgaver og Agder og Telemark 

kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver. For begge disse selskapene er det 

representantskapet som vedtar det endelige budsjettet og fordelingen av dette på medlemskommunene.  

 

Aust-Agder Revisjon IKS gjennomførte en større omlegging av sin modell for beregning av 

kommunenes/medlemmenes tilskudd til revisjonsselskapet fra 2018. Den nye modellen bruker 

faktisk/planlagt tidsforbruk i kommunen som en vesentlig faktor for beregningen av tilskuddet. I tillegg 

vil selskapet gjennom den nye modellen spesifisere og dermed synliggjøre ressursene som brukes til ulike 

oppgaver overfor kommunen. Selskapskontroll er vedtatt lagt inn i revisjonstilskuddet sammen med 

forvaltningsrevisjon, istedenfor å videreføre tidligere praksis med egen fakturering av selskapskontroll. 

Ikke alle selskapskontroller regnes som rene revisjonsoppgaver som må utføres av revisjonen, men det 

har vært tradisjon for at også disse utføres av Aust-Agder Revisjon IKS for Gjerstad kommune. Budsjettet 

baserer seg på vedtatte planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, som igjen er laget på bakgrunn 

av lovkrav og behovet for slike revisjoner og kontroller i Gjerstad kommune. 

 

Representantskapet til Aust-Agder Revisjon IKS vil vedta fordelingen av selskapets kostnader mellom 

medlemskommunene i september 2018. Vi presiserer derfor at summene i saken er anslag. Endelig vedtak 

i Aust-Agder Revisjon IKS’ representantskap vil bli oversendt til kommunen. Tilskuddet er bygd opp på 

følgende måte: 

 

Tilskuddsart: Bud. 2018 Bud. 2019 

Lovpålagt finansiell revisjon: 119 700 123 500 

Særattestasjoner og bistand: 88 200 91 000 

KU-arbeid, møtevirksomhet og bistand overfor 
KU: 31 500 32 500 

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll: 189 000 260 000 

Andel felleskostnader: 81 600 82 500 

SUM  tilskudd fra Gjerstad kommune: 510 000 589 500 

Avrundet til hele 1 000 i budsjett: 510 000 589 000 
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For Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er også budsjettallet for 2019 et anslag. Endelig 

vedtak i Temarks representantskap i november 2018 vil bli oversendt til kommunen. Anslaget er derfor 

oppgitt av selskapet under forutsetning om godkjenning i representantskapet.   

 

Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 kan spesifiseres som følger: 

 

  Regnskap Budsjett Bud.forslag 

  2017 2018 2019 

KONTROLLUTVALGET       

Møtegodtgjørelse mv. 14 934 15 000 16 000 

Kurs/opplæring (inkl. reise) 4 067 36 000 38 000 

Til disposisjon for kontrollutvalget 2 600 5 000 8 000 

        

Sum KU 21 601 56 000 62 000 

        

Sekretariat – Temark IKS 80 800 83 000 86 000 

        

REVISJON       

Tilskudd Aust-Agder Revisjon IKS 394 000 510 000 589 000 

        

SUM KONTROLLVIRKSOMHET 496 401 649 000 737 000 

 

 

Sekretariatet gjentar at vi må ta forbehold om vedtak i representantskapene i Aust-Agder Revisjon IKS og 

i Temark om tilskudd til hhv. revisjonen og sekretariatet.  

 

Det er kontrollutvalget som innstiller på budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i kommunen til 

kommunestyret. Innstillingen skal derfor gå direkte til kommunestyret via formannskapet, dvs. den skal 

legges ved når budsjettet oversendes fra rådmannen til formannskapet og fra formannskapet til 

kommunestyret. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Etter sekretariatets vurdering vil det være nødvendig med en ramme på kr 737 000 for kontroll, tilsyn og 

revisjon for Gjerstad kommune for 2019. 
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Arkivsak-dok. 18/10937-2 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Gjerstad kontrollutvalg 26.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Overordnet revisjonsstrategi 2018 regnskapsrevisjon Gjerstad 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi 2018 for Gjerstad kommune tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i revisjonsarbeidet. 

Revisjon av kommunen utgjør i henhold til forskrift om revisjon to hovedoppgaver: regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon.  Aust-Agder Revisjon IKS er valgt som revisor for Gjerstad kommune og har avtale 

om å levere disse tjenestene for kommunen.  

 

Overordnet revisjonsstrategi 2018 er det overordnede planleggingsdokumentet for gjennomføring av 

regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2018. Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å planlegge 

revisjonshandlingene på et overordnet nivå, men den egner seg også til å gi kontrollutvalget informasjon 

om de overordnede vurderingene og hensynene som revisor har lagt vekt på i planleggingen av 

revisjonsarbeidet. Ut fra overordnede vurderinger av kommunens drift og økonomiske internkontroll, 

vesentlighet og risiko, har revisor utarbeidet en overordnet revisjonsplan, som inngår som en del av 

strategidokumentet.  

 

Den overordnede revisjonsstrategien, sammen med revisjonens øvrige muntlige og skriftlige 

rapporteringer, vil være et grunnlag for å utøve kontrollutvalgets tilsyns- og påseansvar overfor 

revisjonen. Kontrollutvalget kan ved revisors rapportering gjennom året og i forbindelse med revisjonen 

av årsregnskapet etterspørre oppfølging av strategi og revisjonsplan. 

 

Revisor vil orientere om overordnet revisjonsstrategi i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi er revisjonens dokument og skal bare tas til orientering av kontrollutvalget. 

Den vil likevel sikre utvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt påseansvar overfor revisjonen. 

 

Vedlegg:  

Overordnet revisjonsstrategi 2018 regnskapsrevisjon Gjerstad 
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Arkivsak-dok. 18/00139-5 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Gjerstad kontrollutvalg 26.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Orienteringer fra revisor 26.9.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

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

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

fortløpende gjennom året. 

 

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

kommune, utover det som rapporteres i egne saker. 
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Arkivsak-dok. 18/00145-5 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Gjerstad kontrollutvalg 26.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 26.9.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
 

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

a. 24.05.2018:  

i. PS 18/34 Tilsynsrapport for Gjerstadskolene skoleåret 2017/2018 

ii. PS 18/36 Endring finansreglement – Valg av rentebindingsperiode 

b. 21.06.2018: 

i. PS 18/43 Årsmelding for 2017 

ii. PS 18/44 Årsregnskap 2017 

iii. PS 18/45 Tertialrapport 1. tertial 2018 

2. Temarks høstkonferanse 2018 

3. Neste møte 
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Arkivsak-dok. 18/00151-5 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Gjerstad kontrollutvalg 26.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 26.9.2018 
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